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زهير حامدي

*

اآلثار الجيوسياسيّة الكتشافات الغاز
المتوسط
اإلسرائيليّة في شرق
ّ

س���وف تنقل اكتش���افات الغاز على الساحل الفلس���طيني ،التي أُعلن عنها مؤخ ًرا ،إسرائيل
م���ن دول��� ٍة مس���تورد ٍة للغاز ،إل���ى دول ٍة منتج ٍة ل���ه ،بل ومصدرة .تس���لط هذه الدراس���ة الضوء
على التداعيات الجيوسياس���ية المحتملة لهذه االكتش���افات؛ على إس���رائيل ،وعلى منطقة
شامل للمشهد
عرض
الشرق األوسط ،وعلى مجريات الصراع العربي اإلسرائيلي .على ضوء
ٍ
ٍ
اإلقليمي للطاقة ،تتوقف الدراسة عند أهم التداعيات اإلقليمية المحتملة لهذه االكتشافات
ومنه���ا :اآلث���ار االقتصادي���ة والمالي���ة عل���ى إس���رائيل ووضعه���ا اإلس���تراتيجي ف���ي المنطق���ة،
وآث���ار هذه االكتش���افات عل���ى الخالف اللبناني  -اإلس���رائيلي عل���ى الحدود البحري���ة ،والصراع
ً
إضافة إلى الخالف التركي  -القبرصي الذي أ ّدى إلى تقارب سياس���ي
العربي  -اإلس���رائيلي،
واقتصادي وعسكري بين إسرائيل وقبرص واليونان في السنوات األخيرة ،مرشح للتحول إلى
محور إس���تراتيجي جديد يضم هذه الدول الثالث .تتطرق الدراس���ةً ،
أيضا ،إلى البعد األميركي
 األطلس���ي ومحاوالت الواليات المتحدة األميركية التخفيف من حدة األزمات في المنطقة.ّ
يتمثل في اهتمام ش���ركات الطاقة الروس���ية
كما تعرض الدراس���ة إلى البعد الروس���ي الذي
بهذه االكتش���افات ومحاولتها المش���اركة فيها .وتطرح الدراس���ة في الختام ،رؤية استشرافية
ح���ول أهمية التنس���يق العربي من أجل مواجهة التحديات المس���تقبلية الت���ي تفرضها هذه
االكتشافات على المنطقة العربية وعلى الصراع العربي اإلسرائيلي.
*    باحث مساعد يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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للس��احل
فإ ّن ثلث��ي هذا
االحتياط��ي موج��ودان يف املياه اإلقليم ّية ّ
ّ
مق ّدمة
املتوس��ط 81 -ترلي��ون قدم مك ّعب من
لي ،أي ما يعادل -يف ّ
اإلرسائي� ّ
"تع ّد إرسائيل ،بحس��ب الكتاب املق ّدس ،أرض الحليب والعس��ل ،أ ّما الغاز القابل لالستخراج تقنيًّا(((.
الطبيعي بعد
يف العرص الحديث ،فهي أرض الحليب والعس��ل والغاز
ّ
الرشق��ي للبحر األبيض
ب��دأت اكتش��افات الغاز األخ�يرة يف الحوض
ّ
االكتشافات األخرية للغاز يف سواحلها"((( .بهذه الجملة افتتحت مجلّة
املتوس��ط تلفت انتباه املهت ّم�ين بصناعة الطّاقة وال ّنخب السياس�� ّية
ّ
الخاص عن
"مس��تثمر النفط والغ��از"  Oil & Gas Investorعددها ّ
اإلقليم ّي��ة نظ ًرا للتداعيات اإلس�تراتيج ّية املحتملة عىل منطقة الرشق
النش��اطات النفطية لرشكة نوب��ل األمريك ّية للطّاق��ة يف إرسائيل بعد
األوس��ط ،ع�لاو ًة ع�لى اهتامم ال�� ّدول الك�برى يف العامل به��ا .هذه
الفلسطيني يف عرض
االكتش��افات األخرية التي حقّقتها قبالة الساحل
ّ
الورق��ة ،محاولة لتحليل اآلث��ار الجيوسياس�� ّية املحتملة عىل منطقة
املتوسط خالل عامي  2009و.2010
البحر األبيض
ّ
املتوس��ط بعد االكتش��افات األخرية للغاز التي أنجزتها إرسائيل
رشق
ّ
السياق نفسه ،أعلنت دائرة املسح
يف ّ
ّ
املحتل منذ عام  1948وعالقتها بالتط ّورات
ّ
الفلس��طيني
الجيولوجي األمريكيّة يف نيسان /يف الس��احل
ّ
أبريل عام  ،2010أ ّن الحوض
الرشقي للبحر األبيض ّ
ّ
املتوس��ط يحتوي السياسيّة يف املنطقة.
(((
متوس��ط غري مكتش��ف يق َّدر بنحو  1.7مليار برميل
عىل
احتياطي ّ
ّ
م��ن ال ّنفط القابل لالس��تخراج تقن ًّيا ،مع أقىص احت�مال قد يصل إىل
 3.7مليار برميل من ال ّنفط القابل لالس��تخراج تقنيًّا .ويشمل الحوض مشهد ّ
اإلقليمي
الطاقة
ّ
املتوسط الرشيط ال ّربي لسواحل سورية ولبنان
الرشقي للبحر األبيض
ّ
ّ
وفلس��طني –التاريخ ّية -واملياه اإلقليم ّية لهذه ال��دول إىل غاية املياه يف ه��ذا الج��زء من الورق��ة ،وقب��ل أن ننطلق يف دراس��ة التّداعيات
املتوس��ط بعد االكتشافات
يخص الغاز يف هذا الحوض ،الجيوسياس��يّة املحتملة عىل منطقة رشق ّ
القربص ّية (انظر الخريطة رقم  .)1أ ّما يف ما ّ
رصا ملش��هد
الجيولوجي األمريكيّة إىل أ ّن االحتياطي األخرية للغاز يف الس��احل
فقد أشار تقرير دائرة املس��ح
الفلس��طيني ،نق ّدم عرضً ا مخت ً
ّ
ّ
الصلة بهذه االكتش��افات ،مع التّذكري أ ّن هذه
ذات
الدول
يف
الطاق��ة
ّ
املتوس��ط القابل لالس��تخراج تقنيًّا هو  122ترلي��ون قدم مك ّعب من
ّ
خاصةً.
الغ��از ،وقد يصل -يف أقىص تقدي��ر -إىل  227ترليون قدم مك ّعب من الدراسة تهت ّم بالحالة اإلرسائيليّة ّ
الغاز القابل لالستخراج تقن ًّيا((( .وبحسب استنتاجات لجنة شيشينسيك
التي ّأسس��تها وزارة املاليّ��ة يف إرسائيل يف نيس��ان /أبريل عام  2010إسرائيل
لدراس��ة السياس��ة املاليّة فيام يتعلّق مبوارد ال ّنفط والغاز يف إرسائيل ،لقد بدأت نش��اطات التنقيب عن ال ّنفط والغاز يف فلس��طني التاريخ ّية
يف س��نة - 1947قبل قيام دولة إرسائيل -مبس��اعدة رشكة تطوير النفط
 1 “Israel”, Oil and Gas Investor magazine (Nov. 2009), p. 40, viewedالفلس��طين ّية املتف ّرعة من رشكة نفط العراق ،وتوقّفت بسبب الحرب
30/11/2012,
_ http://www.nobleenergyinc.com/_filelib/FileCabinet/PDFs/MISC/FINALالعرب ّية اإلرسائيل ّية األوىل ما بني عامي  1948و .1949واس��تأنفت رشكة
_ Israel_article_O&G_Investor_Magazine.pdf?FileName=FINAL_Israelنفط إرسائيل "نافطا" عمل ّيات التّنقيب سنة  .(((1955وأنجزت إرسائيل
 article_O%26G_Investor_Magazine.pdfع ّدة عمل ّيات تنقيب عن ال ّنفط والغاز يف الستين ّيات والسبعين ّيات من
 2بحسب تعريف "دليل جمعية مهنديس النفط للمستخدم غري املتخصص" فإ ّن االحتياطي
غري املكتشف هو الكم ّيات املحتملة من الرثوة النفطية (نفط أو غاز) ،يف ّ تاريخ معينّ  ،القابلة القرن املايض يف فلس��طني التاريخ ّية مبا فيه��ا الضفّة الغرب ّية ،من دون
التوصل إىل اكتش��اف احتياطيات كبرية حج�ًم�اً أو ذات وزن اقتصاديًّا.
لالس��تخراج عىل أس��اس أدلّة غري مبارشة والت��ي مل يجر التنقيب عنها بع��د [ ]...االنتقال من
ّ
االحتياطي املكتش��ف ث ّم إىل
االحتياطي غري املكتش��ف إىل
ّ
ّ
ّ
االحتياطي املؤكّد يتطلّب اكتشاف ويف غضون ٍ
عقد من ال ّزمان ،بني سنوات  1999و ،2010انتقلت إرسائيل
وتنقي��ب املخ��زون النفطي وتقييم الكم ّيات القابلة لإلنتاج تقن ًّيا واقتصاديًّا يف إطار مش��اريع
من موقع الدولة الفقرية طاقويًّا إىل موقع الدولة التي تتطلّع إىل تصدير
مالمئة لتطوير وإنتاج املخزون .املصدر:
“SPE Petroleum Resources Management System Guide for Non-Technical
Users”, SPE, p.3, viewed 28/8/2012, http://www.spe.org/industry/docs/
PRMS_guide_non_tech.pdf
3 US Geological Survey, “Assessment of Undiscovered Oil and Gas
Resources of the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean”, Fact
Sheet, no. 3014 (March 2010), p. 3, viewed 10/9/2012, http://pubs.usgs.gov/
fs/2010/3014/pdf/FS10-3014.pdf

4 Ministry of Finance, Conclusions of the Committee for the Examination of
the Fiscal Policy with Respect to Oil and Gas Resources in Israel (January 2010),
p. 17, viewed 5/9/2012, http://www.financeisrael.mof.gov.il/FinanceIsrael/
Docs/En/publications/02_Full_Report_Nonincluding_Appendixes.pdf
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املتوسط
الرشقي للبحر األبيض
خريطة رقم  :1الحدود الجيولوج ّية للحوض
ّ
ّ

املصدر :دائرة املسح الجيولوجي األمريك ّية2010 ،
US Geological Survey, “Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean”,
Fact Sheet, no. 3014 (March 2010), p. 1, retrieved from: http://pubs.usgs.gov/fs/2010/3014/pdf/FS10-3014.pdf

املتوسط املؤكّد لهذا الحقل إىل
الغاز لألسواق العامليّة بعد سلسل ٍة من االكتشافات امله ّمة الحتياطيات العامل يف سنة  ،2010إذ يصل
االحتياطي ّ
ّ
الغاز قبالة ّ
وحري بنا أن نذكر أ ّن هذه األرقام أول ّية ،وهي
الس��واحل الفلسطين ّية الشامل ّية والجنوب ّية يف البحر األبيض  17ترليون قدم مك ّعب.
ّ
املتوسط .وبدأت هذه االكتشافات بحقيل "نوح" ( )Noaو"ماري  -ب"
ّ
قابل��ة لالرتفاع مع تق ّدم عمليّة التّقييم والتّطوي��ر الجارية اآلن ،والتي
( ،)Mari - Bقرب ش��واطئ عس��قالن يف شهر آذار  /مارس سنة ،1999
بدأت بالفعل وس��وف متت ّد عىل مدى ٍ
عق��د كامل (يبينّ الجدول رقم 1
ثم حقل تامار يف كانون الثّاين  /يناير عام  ،2009وأخ ًريا اكتش��اف حقل
االحتياطي
"لفياتان" يف حزيران  /يونيو عام  ،2010وكالهام قرب سواحل حيفا .يُع ّد أه ّم االكتشافات التي متّت يف إرسائيل خالل العقد األخري مع
ّ
ٍ
لكل حقل).
اكتش��اف للغاز حقّقت��ه إرسائيل ،كام أنّه األه ّم يف املؤكّد ّ
حقل "لفياتان" أه ّم
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 :1أهم حقول الغاز التي اكتُشفت يف إرسائيل ما بني  1999و2010
جدول رقم
ّ
اسم الحقل

نوح وماري  -ب

تامار

دالِت

لفياتان Leviathan

حجمه

 1.2ترليون قدم مك ّعب

 9تريليونات قدم مك ّعب

 0.5ترليون قدم مك ّعب

 17ترليون قدم مك ّعب

سنة اكتشافه

1999

كانون الثاين  /يناير 2009

نيسان  /أبريل2009

حزيران  /يونيو2010

سنة دخول اإلنتاج

2004

نيسان  /أبريل 2013

غري معروف حال ًّيا

2016

الشرّ كات املستغلّة

ديليك للطاقة ونوبل للطاقة.

ديليك للطاقة ونوبل للطاقة
ودورغاز للتنقيب وإرسامكو.

ديليك للطاقة وإرسامكو ودور
غاز للتنقيب.

نوبل للطاقة وديليك للطاقة
وراسيو للتنقيب.

املصدر :أُع ّد الجدول بنا ًء عىل أرقام:
Brenda Shaffer, “Israel - New natural Gas Producer in the Mediterranean”, Energy Policy, Vol. 39, no. 9 (Sep. 2011), pp. 5379–5387.

بعد االكتش��افات التي أنجزت يف الفرتة م��ن  1999إىل  ،2010وصل
الطبيعي ل��دى إرسائيل إىل  27.7ترليون
االحتياط��ي املؤكّد من الغاز
ّ
ّ
ق��دم مك ّع��ب من الغ��از .ويكف��ي ه��ذا االحتياطي عند اس��تغالله
لتلبي��ة حاجيات الس��وق اإلرسائيليّة من الغاز واالس��تغناء عن الغاز
امل�صري (ميثّل الغاز املس��تورد من مرص  %40من الغاز املس��تهلك يف
ّ
(((
لالحتياطي املؤكّد من
إرسائيل ) لعقو ٍد قادمة .يُع ّد هذا ال ّرقم األ ّويل
ّ
الغاز ،والقاب��ل لالرتفاع ،رقماً مهماًّ مقارن ًة بحج��م إرسائيل الجغرا ّيف
العاملي املؤكد ،كام
احتياطي الغاز
واالقتص��ادي .وميثّل نحو  %0.4من
ّ
ّ
ّ
يل
هو مبينّ يف الجدول رقم  2ال��ذي يقارن
االحتياطي املؤكّد اإلرسائي ّ
ّ
احتياطي الغ��از املؤكّد يف أه ّم ال ّدول املص�� ّدرة للغاز يف املنطقة
م��ع
ّ
االحتياطي املؤكّد من الغاز لدى
ويف الع��امل .ويظهر هذا الج��دول أ ّن
ّ
االحتياطي املؤكّد
العاملي) قريب من
االحتياط��ي
إرسائيل ( %0.4من
ّ
ّ
ّ
العاملي) وهي دولة
االحتياطي
م��ن الغاز لدى أذربيجان ( %0.6م��ن
ّ
ّ
مص ّدرة للغاز عىل ال ّرغم من االس��تهالك املح�ّل�يّ العايل ،والذي يق َّدر
ب��ـ  350ملي��ار قدم مك ّعب((( يف ع��ام  ،2010مقارن�� ًة بإرسائيل التي
وصل فيها االس��تهالك املح�ّل�يّ للغاز إىل  148.4ترلي��ون قدم مك ّعب
يف العام نفس��ه((( .ومن املتوقّع أن ال يتجاوز االس��تهالك الداخيل من
6 Ministry of Finance, “Conclusions of the Committee for the
Examination…”, p. 145.
7 U.S. Energy Information Administration, Azerbaijan - Country Analysis
Brief, http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=AJ
ميثّ��ل االس��تهالك املحليّ من الغاز نحو  %60من اإلنتاج اإلجاميل م��ن الغاز يف أذربيجان الذي
وصل إىل  589مليار قدم مك ّعب من الغاز بحسب أرقام عام .2010
8 Brenda Shaffer, “Israel - New Natural Gas Producer in the Mediterranean”,
Energy Policy, Vol. 39, no. 9 (Sep. 2011), p. 5381.
ميكن االطّالع عليه يف:

الغاز يف إرسائيل  560مليار قدم مك ّعب يف عام  2040بحس��ب الهيئة
اإلرسائيليّ��ة للغاز((( .والب ّد أن نذكّر ،م�� ّر ًة أخرى ،أ ّن هذه األرقام هي
أرق��ام أ ّولية وهي قابلة لالرتفاع أل ّن عمليّات التّقييم لِام اكتُش��ف مل
تنته بعد ،وعمل ّيات االستكشاف ما زالت مستم ّرة يف ع ّدة مواق َع عىل
الفلسطيني.
الساحل
طول ّ
ّ
بنا ًء عىل هذه املعطيات ،فإ ّن سيناريو تح ّول إرسائيل إىل دول ٍة مص ّدرة
واقعي .وتتع ّزز احتامليّته بالنظر
للغاز لألس��واق العامليّة هو سيناريو
ّ
إىل ترصيحات رؤس��اء رشكات ال ّنفط العامليّة التي تشارك مع إرسائيل
يف استكشاف حقول الغاز واس��تغاللها ،وترصيحات ال ّنخبة السياس ّية
اإلرسائيل ّية التي تش�� ّجع هذا التو ّجه وب��دأت تتح ّرك إقليم ًّيا يف ات ّجاه
ق�برص واليونان من أجل دراس��ة إمكانيّة تصدير مش�ترك للغاز من
خالل محط ٍ
ّات لتسييل الغاز أو أنابيب تربط حقول اإلنتاج اإلرسائيليّة
(((1
والقربص ّية واليونان ّية لتسويق الغاز يف األسواق األوروب ّية  .ويف هذا
اإلطار ،يعبرّ تقرير شيشينس�كي عن هذا التو ّج��ه بالعبارة التالية...":
فإ ّن اكتش��افات الغاز عىل نطاقٍ واس��ع ،سوف تس��مح أيضً ا بتصدير
يل إىل دو ٍل أخرى ،س��واء عن طريق تسييل الغاز أو من
الغاز اإلرسائي ّ
خالل وضع خطوط األنابيب املالمئة".
الفلس��طيني،
مب��وازاة اكتش��افات إرسائيل األخرية للغاز يف الس��احل
ّ
اكتش��فت رشكة نوبل األمريك ّية التي تنشط يف إرسائيل كذلك مخزونًا
مش�تركًا مهماًّ من الغاز ،بني املياه اإلقليميّة القربصيّة واملياه اإلقليميّة
اإلرسائيليّة (حقل أفروديت  .)Aphroditeكام أ ّن نتائج مس�� ٍح زلزا ّيل
http://poli.haifa.ac.il/~bshaffer/Shaffer_Israel_naturalgas.pdf.
9 Ibid., p. 5383.
10 Ibid., p. 5386.
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لالحتياطي املؤ ّكد اإلرسائي ّ
ألهم الدّول املصدّرة للغاز بحسب أرقام عام 2011
يل من الغاز مع
جدول رقم  :2مقارنة
االحتياطي املؤ ّكد ّ
ّ
ّ
الدولة

االحتياطي املؤكّد من الغاز

روسيا
إيران
قطر
تركمنستان
نيجرييا
الجزائر
مرص
النويج
رّ
أذربيجان
إرسائيل
العاملي
اإلجام ّيل
ّ

 1575تق 44.6 / *3تم
3
 1168تق 33.1 / 3تم
3
 884.5تق 25 / 3تم
3
 858.8تق 24.3 / 3تم
3
 180.5تق 5.1 / 3تم
3
 159.1تق 4.5 / 3تم
2
 77.3تق 2.2 / 3تم
3
 73.1تق 2.1 / 3تم
3
 44.9تق 1.3 / 3تم
3
 27.7تق 0.44 / 3تم
3
 7360تق 208.4 / 3تم

**3

نسبة االحتياطي املؤكّد من املجموع العاملي

%21.4
%15.9
%12
%11.7
%2.5
%2.2
%1.1
%1
%0.6
%0.4
%100

* تق :3ترليون قدم مك ّعب ** .تم :3ترليون مرت مك ّعب.
السنوي لرشكة  BPلسنة  2012باستثناء األرقام املتعلقة بإرسائيل غري املوجودة لغاية اآلن يف إحصائ ّيات .BP
املصدر :من إعداد الباحث استنادًا إىل العرض اإلحصا ّيئ
ّ
_“BP Statistical Review of World Energy”, BP, June 2012, retrieved from: //www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and
publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf
الخاصة بإرسائيل مستمدّة من مصاد َر أخرى مذكورة يف سياق هذه الورقة.
األرقام
ّ

عىل طول س��واحل جزيرة كريت يف اليون��ان ّ
تدل عىل وجود مخزون
معترب م��ن الغاز .نتج عن هذه االكتش��افات املتزامنة عىل س��واحل
رس��مي وعىل
ه��ذه ال ّدول الثالث مش��اورات وتقارب عىل مس��توى
ّ
مس��توى رشكات الطاقة املحلّي��ة والعامل ّية ،من أجل دراس��ة وتقييم
الجدوى االقتصادية لتصدير الغاز الذي اكتش��ف والذي قد يُكتشف
املؤشات اإليجاب ّية املتوفّرة حال ًّيا ،والتي أفرزتها
يف املستقبل بنا ًء عىل رّ
العمل ّيات األول ّية لالستكش��اف يف ال ّدول الثالث .وقد تفرض اعتبارات
اقتصاديّة وأمنيّ��ة عىل إرسائيل وقربص واليونان الشرّ اكة (التنس��يق)
خاص ًة يف حال اكتش��اف مخزون
لتصدير الغاز إىل األس��واق العامليةّ ،
مه ّم من الغاز يف قربص واليونان .فمن الناحية االقتصاديّة ،ستس��مح
ه��ذه الشرّ اكة بتخفيض تكلف��ة إقامة البنية التحت ّي��ة الرضوريّة من
أجل إنت��اج الغاز وتصديره ،وتع�� ّزز الجدوى االقتصاديّة للمش��اريع
املس��تقبل ّية .وتصبح هذه الجدوى االقتصادية لالستغالل املشرتك أكرث
وضو ًحا بالنظر إىل رغبة األس��واق األوروب ّية املتعطّشة ملصاد َر جديدة
للغاز يف توفري مصادر جديدة السترياد الغاز إضاف ًة إىل املصادر الحالية

خاص ًة بعد
والرنويجي والش�مال
الرويس
األفريقي (الجزائ��ر وليبيا)ّ ،
ّ
ّ
ّ
الرويس األوكرا ّين بشأن رسوم
سلسلة االنقطاعات ال ّناجمة عن الخالف
ّ
امل��رور ،والثورة الليبيّة التي أ ّدت إىل توقّف اإلنتاج يف الحقول الليبيّة
كل من قربص واليونان إىل
األمني ،تتطلّع ٌّ
الصعيد
لع ّدة ش��هور .وعىل ّ
ّ
أمني مع إرسائيل من أجل حامية منشآت الغاز يف البحر ،وهو
تنسيقٍ ّ
ما تربزه هذه الدراسة الحقًا.
أ ّول الخي��ارات التي تجري مناقش��تها بني إرسائيل وق�برص واليونان
لالستغالل املش�ترك لرثوة الغاز الحال ّية واملرتقبة هو خيار بناء شبكة
من األنابيب تحت البحر بني هذه ال ّدول لتصدير الغاز إىل أوروبا ،إذا
كانت هناك جدوى اقتصاديّة لهذا الخيار .ويتمثّل الخيار الثاين يف بناء
محطّات مشرتكة لتسييل الغاز عىل أرايض إحدى ال ّدول الثّالث .وفيام
السبب
ّ
يخص بناء شبكة من أنابيب الغاز (انظر الخريطة رقم  ،)2فإ ّن ّ
الرئيس الذي يدعم هذا الطّرح هو اس��تحالة املرور باألرايض اللبنانيّة
ظل الصرّ اع
لي يف ّ
والس��وريّة والرتكيّة م��ن أجل تصدير الغاز اإلرسائي� ّ
الق�بريص .ولكن تنفيذ هذه الفكرة
يل والخالف الرتيكّ
الع��ر ّيب اإلرسائي ّ
ّ
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السواحل اإليطال ّية
السواحل الفلسطين ّية إىل ّ
خريطة رقم  :2املسار املقرتح لشبكة أنابيب الغاز من ّ

املصدر:
Harris A. Samaras, “Southeastern Mediterranean Hydrocarbons: A new Energy corridor for the EU?”, Slide Show, April 2012, Slide
20, retrieved from: http://www.authorstream.com/Presentation/samarash-1455960-southeastern-mediterranean-hydrocarbons/.

ع�لى أرض الواقع يحتاج إىل رشاك��ة رضوريّة مع االتّحاد األورو ّيب من
أجل ضامن التّمويل والطّلب عىل الغاز .ويف ضوء الظّروف االقتصاديّة
الصعب تحديد موقف
ال ّراهنة ،وتشبع السوق العاملية من الغاز ،من ّ
أوروبا من هذا االقرتاح الذي يحتاج إىل اس��تثامر ٍ
ات هائلة عىل مدى
نحو  15سنة قبل أن يرى ال ّنور.
وعن��د فح��ص املقرتح الثاين بتس��ييل الغاز لتصدي��ره ،يتّضح أ ّن هذا
الخيار يتطلّب اس��تثامرات كبرية .وهناك مشاورات أ ّول ّية بني إرسائيل
وقربص واليونان ،إضاف ًة إىل عد ٍد من رشكات الطّاقة املحلّية والعامل ّية،
من أجل دراسة الجدوى االقتصاديّة لهذا الطّرح .وقد ق ّررت الحكومة
اإلرسائيل ّية  -يف حال اعتامد هذا الخيار  -أن يكون بناء منشآت تسييل
الغاز ع�لى األرايض اإلرسائيل ّية (أرايض فلس��طني املحتلة عام ،)1948
الصدد،
ألس��باب تتعلّق باألم��ن
وذلك
ٍ
يل .ويف ه��ذا ّ
القومي اإلرسائي ّ
ّ
بادرت رشكة نوبل للطّاقة  -بالفعل  -التي تدير عد ًدا من حقول الغاز
يف إرسائيل ،بإنجاز در ٍ
اس��ات أول ّية للخيارات املتاحة من أجل تصدير
الغاز املس��ال إىل األسواق األوروب ّية واآلسيويّة (انظر الخريطة رقم ،3
يل).
والتي تبينّ االختيارات املتاحة لبناء محطّات تسييل الغاز اإلرسائي ّ

ّ
توصلت
تدل اكتش��افات الغاز األخرية واملعلوم��ات الجيولوجيّة التي ّ
ف��رص عالية الكتش��اف ٍ
إليه��ا رشكات ال ّنف��ط ،عىل وجود ٍ
مزيد من
الحقول عىل اليابس��ة .ويف هذا اإلطار ،منحت إرسائيل العرشات من
التّصاريح للتّنقيب عن ال ّنفط والغاز عىل اليابسة ويف البحر ،كام تشري
الخريطة رقم .4

سورية
احتياطي مؤكّد متواضع من الغاز عىل اليابس��ة ،ويق َّدر
لدى س��ورية
ّ
ب��ـ 10.1ترليونات ق��دم مك ّعب (ما يعادل  0.3ترلي��ون مرت مك ّعب)
العاملي)(.((1
االحتياطي
بحس��ب أرقام عام  %0.1( 2011من إج�ما ّيل
ّ
ّ
(((1
وق��د أنتجت س��ورية  232.4مليار ق��دم مك ّعب يف ع��ام ، 2011
11 BP, BP Statistical Review of World Energy, June 2012, p. 20, viewed
6/9/2012, www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/
_reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local
assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf
12 Ibid., p. 22.

العدد ( ) 1

116

آذار  /مارس 2013

خريطة رقم  :3الخيارات املطروحة من أجل بناء ّ
محطات لتسييل الغاز اإلرسائي ّ
يل

املصدر :عرض رشكة نوبل للطاقة أمام اجتامع املستثمرين ،آب  /أغسطس .*2012
Noble Energy, Investor Meetings, Slide show, August 2012, slide 39, http://www.nobleenergyinc.com/_filelib/FileCabinet/PDFs/Presentations/2012_09_September_books_FINAL.pdf
*    يف نسخة وثيقة رشكة نوبل التي اطّلعنا عليها عىل موقع الرشكة يف شهر آب  /أغسطس ،كان العرض يض ّم هذه الخريطة ،ولك ّنها حذفت يف الوثيقة املحيّنة املنشورة يف شهر أيلول  /سبتمرب .2012
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خريطة رقم  :4توزيع رخص استكشاف واستغالل النفط التي منحتها وزارة الطاقة واملوارد املائية يف إرسائيل

املصدرhttp://www.mni.gov.il/mni/heil/NaturalResources/OilSearch/OSMaping/default.htm :

واس��تهلكت نحو  251مليار قدم مك ّعب يف عام  ،((1(2009واستوردت ال�ّش�رّ كات األجنب ّية ج ّراء العقوبات االقتصاديّ��ة املفروضة من الدول
الف��ارق من مرص عرب أنبوب الغ��از العر ّيب((((1انظر الخريطة رقم  .)5الغرب ّية وحلفائها .وتس��تخدم سورية ربع إنتاجها من الغاز يف حقول
عىل ال ّرغم من حالة عدم االستقرار التي تعيشها سورية ،ارتفع اإلنتاج ال ّنفط من أجل تعزيز إنتاج ال ّنفط ،ويُستخدم الباقي لتوليد الكهرباء.
املح�ّل�يّ من الغاز بنس��بة  %10يف س��نة  ،2011وق��د انخفض اإلنتاج
االحتياطي املؤكّد من ال ّنفط يف س��ورية بنحو  2.5مليار برميل
خالل سنة  ،2012بس��بب تفاقم األزمة السياس ّية واألمن ّية وانسحاب يق�� ّدر
ّ
العاملي
االحتياطي
بحس��ب أرقام سنة  ،2011وميثّل  %0.2من إجام ّيل
ّ
ّ

13 U.S. Energy Information Administration, “Syria - Country Analysis
Brief”, August 2011, viewed 25/8/2012, http://205.254.135.7/countries/cab.
cfm?fips=SY
14 Ibid.

املؤكّد من النفط( .((1ويف عام  ،2011أنتجت س��ورية  332ألف برميل

15 BP Statistical Review of World Energy, p. 6.
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خريطة رقم  :5أنبوب الغاز العر ّيب

املصدر:
Brenda Shaffer, “Energy Resources and Markets in the Eastern Mediterranean Region”, The German Marshall Fund of the United States, Policy Brief,
June 2012, p. 4, retrieved from: http://www.gmfus.org/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1339172423Shaffer_EnergyMarketProspects_Jun12.pdf

من النفط يوميًّا( ،((1وحقّقت اكتفا ًء ذاتيًّا يف ال ّنفط يسمح لها بتصدير يف مياهها اإلقليميّة .ولكن الوضع الحا ّيل لن يسمح باستئناف عمليّات
خاصةً ،وهي الصادرات التي التّنقيب(.((1
كم ّيات متواضعة إىل الس��وق األوروب ّية ّ
توقّفت بس��بب العقوبات االقتصاديّة عىل النظام السوري منذ بداية
الثورة السوريّة يف عام .2011
لبنان
أي إنتاج محليّ من الغاز أو ال ّنفط ،ومل تستكش��ف فيه
ك�ما أرشنا يف بداية هذه الورقة ،وبحس��ب دائرة املس��ح الجيولوجي ليس للبن��ان ّ
األمريك ّية ،لدى س��ورية إمكان ّية اكتش��اف حقو ٍل جدي��دة من ال ّنفط املحروقات ب ًّرا أو بح ًرا ،فهو يس��تورد كميّ ٍ
املرصي
ات صغري ًة من الغاز
ّ
والغاز عىل أراضيها ويف مياهها اإلقليم ّية .وبعد االكتشافات اإلرسائيل ّية
الساحل الفلسطيني ،ح ّددت وزارة الطّاقة واملوارد املعدنية 17 Brenda Shaffer, “Energy Resources and Markets in the Eastern
األخرية يف ّ
ّ
ّ
Mediterranean Region”, The German Marshall Fund of the United States,
السوريّة ،يف آذار  /مارس  ،2011ثالثَ كتلٍ للتّنقيب عن ال ّنفط والغاز Policy Brief, June 2012, p. 4, viewed 30/8/2012, http://www.gmfus.org/wp-
16 Ibid., p. 8.

_content/blogs.dir/1/files_mf/1339172423Shaffer_EnergyMarketProspects
Jun12.pdf.
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عرب س��ورية من خالل األنبوب العر ّيب للغ��از (انظر الخريطة رقم ،)5
ج��ل احتياجاته من ال ّنف��ط من مرص أيضً ا .وبعد اكتش��اف
ويؤ ّم��ن ّ
الس��واحل املحاذية للبنان ،بدأت الحكومة اللبنانيّة
إرسائيل للغاز يف ّ
الصدد ،وافق الربملان اللبنا ّين عىل قانون
تهت ّم بهذا املوضوع .ويف هذا ّ
ال ّنف��ط يف آب  /أغس��طس س��نة  ،2010وكلّفت الحكوم��ة اللبنان ّية
رشكت�ين نرويجيّتني بإجراء أ ّول مس�� ٍح زلزا ّيل عىل طول س��واحلها يف
مياهها اإلقليميّة(.((1

ّ
الضفة الغربيّة وقطاع غزّة
اكتش��فت رشكة بريت��ش غ��از ( )British Gas BGأ ّول حقلٍ للغاز
يف املي��اه اإلقليميّة لقطاع غ ّزة يف ع��ام  ،2000والذي يق ّدر احتياطيّه
الطبيعي .مل يتّخذ بعد قرار
بنح��و  1.2ترليون قدم مك ّعب م��ن الغاز
ّ
لتطوي��ر الحقل وبداية اإلنتاج نظ�� ًرا العرتاض إرسائيل التي تخىش أن
كل
تستفيد حكومة حامس يف غ ّزة من عائدات الغاز .ويعتمد ،حاليًّاٌّ ،
من الضفّة الغربيّة وقطاع غ ّزة عىل إرسائيل يف اس��تهالكهام للكهرباء
باس��تثناء مدين��ة أريح��ا التي تعتمد ع�لى األردن ،إضاف�� ًة إىل مولّد
كهرباء واحد يعمل بالديزل يف قطاع غ ّزة .س��وف تبقى االكتش��افات
األخرية من الغاز قبالة س��واحل غ ّزة غري مستغلّة نظ ًرا لحالة االنقسام
الفلس��طيني ،وذلك عىل ال ّرغم من حاجة الضفّة الغربيّة وقطاع غ ّزة
ّ
إىل ه��ذه الثرّ وة حتّى يقلّال اعتامدهام عىل مصادر الطاقة اإلرسائيل ّية،
فلسطيني مو ّحد بعي ًدا عن االعتامد
وطني
ويس��اهام يف بناء اقتصا ٍد
ّ
ّ
يل.
املفرط عىل االقتصاد اإلرسائي ّ

التّداعيات اإلقليميّة
الكتشاف الغاز في إسرائيل
املتوس��ط يف أ ّول مراحل االنتقال
ال ت��زال منطقة ح��وض رشق البحر ّ
خاصةً .ولن تغيرّ االحتياطات
إىل منطق�� ٍة منتجة للمحروقات وللغ��از ّ
كل من إرسائيل وقربص ،خريطة أس��واق
املكتش��فة إىل ح�� ّد اآلن يف ٍّ
ٍ
الكتش��افات أخرى ذات
قوي
الطّاق��ة العامل ّي��ة .ولكن ،هناك احتامل ّ
بال يف املس��تقبل القريب يف كال البلدين ،سوف يكون لها األثر الكبري
كل من أوروبا وآس��يا ،وس��وف تغيرّ جذريًّا منط
يف معادلة الطّاقة يف ٍّ
وخاص ًة يف إرسائيل وقربص .يف
إنتاج الطّاقة واس��تهالكها يف املنطق��ةّ ،
18 Republic of Lebanon, Ministry of Energy and Water, “Technical Data”,
viewed 7/9/2012 http://www.lebanon-exploration.com/Technical_Data.htm

الوقت نفس��ه ،أ ّدت أ ّول االكتش��افات يف إرسائي��ل إىل تأزيم الوضع
كل من لبنان وإرسائي��ل من جه ٍة ،وبني تركي��ا وقربص من جه ٍة
ب�ين ٍّ
القربيص حلاًّ عىل املدى
الصدد ،قد يجد الخالف الرتيكّ
أخ��رى .يف هذا ّ
ّ
املتوس��ط يف إطار مس��اعي األمم املتّحدة واالت ّحاد األورو ّيب من أجل
ّ
حل الخالف
إعادة توحيد شط َري جزيرة قربص .غري أنّه من املستبعد ّ
املتوس��ط أو حتّى
يل عىل حدودهام البحريّة يف املدى ّ
اللبنا ّين اإلرسائي ّ
الحل يتطلّب إنهاء حالة الحرب بينهام واالت ّفاق املشرتك
الطّويل ،أل ّن ّ
ع�لى التو ّجه إىل محكمة العدل الدوليّة م��ن أجل الفصل يف املناطق
حل .هذا
التوصل إىل ّ
املتنازع عليها إذا فش��لت املفاوضات الثنائ ّية يف ّ
الس��يناريو صعب التّحقيق ،نظ ًرا الس��تمرار احت�لال إرسائيل ألر ٍ
اض
ّ
وخاص ًة م��ع موجة ال ّربيع
لبنان ّية وعرب ّية منذ أكرث من س��تّني س��نةّ ،
يل ،وتجعل
العر ّيب التي س��وف تغيرّ معادل��ة الصرّ اع الع��ر ّيب اإلرسائي ّ
الصعب عىل األنظمة العرب ّية الجديدة –والقدمية -التّس��اهل مع
من ّ
املرصي بتعليق
إرسائيل أو التّفريط يف الحقوق العرب ّية .وميثّل القرار
ّ
مؤشا عىل هذا
تصدي��ر الغاز إىل إرسائيل بعد س��قوط نظام مب��ارك رّ ً
التو ّج��ه الجديد .هذا ال يعني أ ّن إرسائيل ولبنان لن يتمكّنا من إنتاج
الغ��از يف مياههام اإلقليم ّية ،ولكن ف��رص الصرّ اع تتزايد كلّام تحقّقت
اكتش��افات يف املناطق املتنازع عليها ،وهذا احتامل وارد ج ًّدا علماً أ ّن
ترس��م بعد .ع�لاو ًة عىل ذلك ،هناك
الح��دود البحريّة بني البلدين مل ّ
احت�مال ظهور بؤرة توتّ ٍر ونزا ٍع بني تركيا وقربص ،وبني تركيا وإرسائيل
يف حال قيام رشاكة بني هذه األخرية وقربص من أجل اس��تغالل حقول
القربيص بش��أن مستقبل الجزيرة
الغاز املش�تركة ،نظ ًرا للخالف الرتيكّ
ّ
املقسمة إىل شط ٍر تريكّ وآخ َر يونا ّين منذ عام .1974
ّ

آثار اكتشاف الغاز في إسرائيل
الطبيعي األخرية واالكتشافات املرتقبة
س��ترتتّب عىل اكتشافات الغاز
ّ
باالعتامد عىل املعطيات الجيولوجيّة ونتائج عمليّات التنقيب األخرية،
آثا ٌر يف إرسائيل ويف املنطقة .س��تمكّن هذه االكتش��افات إرسائيل من
تحس�ين أمن الطّاقة لديها إىل ح ٍّد كبري ،وتؤ ّدي إىل توس��يع استعامل
الطبيعي كمصد ٍر للطّاقة لالس��تهالك املحليّ  .فقد أ ّدى اكتشاف
الغاز
ّ
حقليَ "ماري  -ب" و"نوح" يف العقد املايض إىل إدخال استخدام الغاز
السنوات األخرية نظ ًرا ملزاياه .واستثمرت مبالغ
الطبيعي يف إرسائيل يف ّ
ّ
(((1
كب�يرة ،تق ّدر بنحو  1.3مليار دوالر  ،يف تهيئ��ة البنية التحتيّة ،مثل
19
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تعديل محطّات الطّاقة ،وإنش��اء ش��بكات ال ّنقل والتّوزيع لتس��هيل
الطبيعي كمص��د ٍر رئيس للطّاق��ة يف إرسائيل .ومن
اس��تخدام الغ��از
ّ
وتتوس��ع ع�لى نح ٍو متزايد مع بناء
املتوقّع أن تتواصل هذه العمل ّية
ّ
محط ٍ
وخاص ًة بعد
ّات جديدة لتوليد الكهرباء تعتمد عىل الغاز وقو ًداّ ،
االكتشافات األخرية.
الطبيعي املنتج محلّيًّا
االقتصادي ،فإ ّن اس��تخدام الغ��از
أ ّما يف املجال
ّ
ّ
الصناعة
س��يؤ ّدي إىل انخفاض تكلفة الطّاقة ،وعليه
ستتحسن كفاءة ّ
ّ
اإلرسائيل ّي��ة محل ًّيا وعامل ًّيا .كام س��توفّر املداخي��ل املرتقبة من عمل ّية
تصدير الغاز لألس��واق العامل ّية إلرسائيل اس��تقالل ّية مال ّية ،وقدر ًة عىل
تطوير اقتصادها وقدراتها العس��كريّة من دون اللّجوء إىل املساعدات
الخارجيّ��ة ،إذ س��تعرف أ ّول م ّرة يف تاريخها اس��تقاللاً تا ًّما يف مصادر
الطّاق��ة عىل املدى الطّوي��ل ،إضاف ًة إىل مصدر دخ��ل بفضل تصدير
الغاز لس��نوات عديدة بإجاميل يق َّدر مبئ��ات املليارات من ال ّدوالرات.
الصعب تحديد املداخيل املال ّية التي س��وف تجنيها إرسائيل من
م��ن ّ
االكتش��افات الحال ّية واملس��تقبل ّية من الغاز ،لكن ،وبحس��ب تقرير
شيشينس�كي ،تق َّدر القيم��ة املال ّية للمخزون املوج��ود يف حقل تامار
يل جديد (أي ما يعادل
( )Tamarوحده بنحو 130مليار شيكل إرسائي ّ
نحو  32مليار دوالر أمرييكّ) عىل مدى ثالثني س��نة ،بحسب املعطيات
الحاليّة( ،((2علماً أ ّن هذا املبلغ س��وف ّ
يقسم بني الشرّ كات التي تسيرّ
الحق��ل وإرسائيل .يف ع��ام  ،2010وبحس��ب وزارة املال ّية اإلرسائيل ّية،
ائب متع�� ّددة ،نحو %40
َّ
حصل��ت الحكومة اإلرسائيل ّية ،يف ش��كل رض َ
االقتصادي للغاز املنتج يف ذلك العام ،وهي نس��بة
من قيمة ال ّنش��اط
ّ
(((2
تحصله بريطانيا حال ًّيا من نشاط صناعة الغاز فيها  .عىل
تساوي ما ّ
لالحتياطي املؤكّد الحايل
سبيل املقارنة ،وباالس��تناد إىل القيمة املاليّة
ّ
م��ن الغاز يف إرسائيل التي تق ّدر بنحو  40مليار دوالر أمرييكّ ،س��وف
الس��نوات
تجني الحكوم��ة اإلرسائيليّة نحو  16مليار دوالر أمرييكّ يف ّ
القادمة( .((2ال ّ
مداخيل
َ
ش��ك يف أ ّن ثروة الغاز س��وف تحقّق إلرسائيل
معتربة عىل م��دى العقود القادم��ة ،ومتنحها ق ّو ًة واس��تقالل ّية مال ّية
مل تتوفّر لها منذ نش��أتها .ومن املر ّجح أ ّن "تصدير الغاز س��وف يغيرّ
الوضع اإلسرتاتيجي إلرسائيل" كام جاء يف تقرير شيشينسيك( .((2أضف
إىل ذلك أ ّن االعتامد عىل الغاز املنتج محليًّا س��وف يساهم إيجابيًّا يف
املخصصة
ميزان املدفوعات ،وس��وف توفّر إرسائيل ماليني الدوالرات
ّ
 20وزارة املال ّية اإلرسائيلية ،تقرير شيشينسيك ،2010 ،ص .135
21 Shmuel Even, “Israel’s Natural Gas Resources: Economic and Strategic
Significance”, Strategic Assessment, Vol. 13, no. 1 (July 2010), p. 14.
22 Ibid.
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يل عىل
سنويًّا السترياد الطّاقةّ ،
خاص ًة إذا تزايد اعتامد االقتصاد اإلرسائي ّ
الغاز بدل ال ّنفط املستورد .ويف هذا اإلطار ،يرى الباحث شمويل إيفن
 Shmuel Evenأ ّن تطوي��ر صناعة الغ��از والتّقليل من االعتامد عىل
اتيجي عا ّم هدفه الح ّد من االعتامد
ال ّنفط هام جز ٌء من مجهو ٍد إس�تر ّ
عىل ال ّنفط(.((2
الصعب التك ّهن باحتامل توقّف املساعدات
السيايس ،من ّ
عىل املستوى ّ
األمريكيّة املاليّة السنويّة إلرسائيل .ولكن ،إن استم ّرت هذه املساعدات
املال ّي��ة  -ومن املر ّجح أنّها س��وف تس��تم ّر حتّى ل��و متتّعت إرسائيل
مبداخيل إضاف ّية بفضل تصدير الغاز يف املس��تقبل  -فإ ّن املس��اعدات
َ
يل كام هي
األمريكيّ��ة لن تكون حيويّة بال ّنس��بة إىل االقتص��اد اإلرسائي ّ
حاليًّا.
العلمي ،سيرتت ّب عن حافز تطوير صناعة الغاز يف إرسائيل
ويف املجال
ّ
العلم��ي والتكنولوجي��ا املتّصلة باس��تخدام الغاز يف
تنمي��ة البح��ث
ّ
ٍ
قطاعات مختلفة كقطاع ال ّنقل .عالو ًة عىل ذلك ،سوف تحتاج إرسائيل
ٍ
ومنصات اإلنتاج
إىل
ترتيب��ات أمن ّية عالية من أجل تأمني حقول الغاز ّ
الصلة .وعليه ،س��وف يج��ري تطوير املهارات
والبني��ة التحت ّية ذات ّ
فرصا جديدة للشرّ كات
والتكنولوجي��ا يف هذا املجال ،وهو ما يحقّ��ق ً
اإلرسائيل ّية الناشطة يف مجال األمن.
أ ّم��ا يف مجال البيئة واملياه ،فقد تكون لهذه االكتش��افات مس��اهمة
إيجابيّ��ة يف قضيّ��ة الصرّ اع عىل امل��اء يف املنطقة ،إذا اس��تخدم الغاز
يف محطّ��ات لتحلية مياه البحر .وس��تزيد نس��بة الغاز يف مزيج طاقة
ٍ
انخفاض يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
املنطقة ،وهو ما سيؤ ّدي إىل
وتخفيف تل ّوث البيئة يف املنطقة.

اإلسرائيلي
اللبناني -
الخالف
ّ
ّ
على الحدود البحريّة
تضاع��ف التوتّر بني لبن��ان وإرسائيل منذ االكتش��افات األخرية للغاز
الس��واحل اإلرسائيليّة يف منطق ٍة
وتواصل عمليّات االستكش��اف قبالة ّ
يع ّده��ا لبنان جز ًءا من مياهه اإلقليم ّية (انظ��ر الخريطة رقم  7التي
تب�ّي�نّ املنطقة املتن��ازع عليها بني لبن��ان وإرسائي��ل يف البحر األبيض
مؤسس��ات ال ّدولة ،فهي
يل يف ّ
ّ
املتوس��ط) .ويعاين لبنان من خللٍ هيك ّ
ضعيفة بس��بب الرصاعات والتوازنات الطائفيّة الداخليّة ،وال تسيطر
الوطني .يف هذا اإلطار ،يخىش أن تفاقم الرثوة
أمن ًّيا عىل جميع الترّ اب
ّ
رصف فيها.
يل عىل تقس��يم الثرّ وة والت ّ
املحتملة من الغاز الصرّ اع الداخ ّ
24
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المتوسط
اآلثار الجيوسياسيّة الكتشافات الغاز اإلسرائيليّة في شرق
ّ

املتوسط.
خريطة رقم  :7املنطقة املتنازع عليها بني لبنان وإرسائيل يف البحر األبيض
ّ

املصدر:
PFC Energy, “Memo Petroleum Risk Manager”, June 2012: http://www.gmfus.org/wp-content/
blogs.dir/1/files_mf/1339170753Leigh_SummaryDocument_Jun12_maps.pdf

عالو ًة عىل ذلك ،ال ميتلك لبنان القدرة العس��كريّة وال الخربة من أجل
تأمني منش��آته النفطيّة التي س��وف تبنى يف املس��تقبل إلنتاج الغاز.
ورشط ذل��ك أن يو ّحد لبنان جبهته الداخل ّي��ة ،ويع ّزز قدراته اإلداريّة
لتنظيم قطاع الطّاقة واستغالل ثروة الغاز املحتملة بكفاء ٍة وشفافيّة،
وهذا ما يبدو صعب التّحقيق يف الوضع ال ّراهن.

الصدد متع ّددة،
الحدود ال ّربي��ة أو البحريّة .ونقاط الخالف يف ه��ذا ّ
يخص الح��دود البحريّة كام هو واضح من الخريطة رقم
خاص ًة فيام ّ
ّ
 .7وق��د أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري ع ّدة ترصيحات بش��أن
موضوع الغاز ورضورة تن ّبه لبنان لهذا املوضوع .وأعلن نعيم قاس��م،
(((2
نائب األمني العام لحزب الله ،يف ش��هر متّوز  /يوليو من سنة 2011

يحك��م الحدود بني لبنان وإرسائي��ل ات ّفاق وقف إطالق النار مبوجب
يل
قرار مجلس األم��ن  1701الذي صدر يف أعق��اب العدوان اإلرسائي ّ
أي اتّفاق نها ّيئ عىل ترس��يم
عىل لبنان يف عام  .2006ولكن ،ال يوجد ّ

25 “Hezbollah: Lebanon will not let Israel seize its natural gas”, Haaretz,
14/7/2011:
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/hezbollah-lebanon-willnot-let-israel-seize-its-natural-gas-1.373201
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ألي محاولة من إرسائيل
أ ّن الح��زب ودولة لبنان س��يقفان باملرص��اد ّ
للمساس بحقوقها يف مياهها اإلقليمية مهام كان الثمن.
حري بنا يف هذا اإلطار أن نذكر أ ّن جميع االكتشافات اإلرسائيل ّية للغاز
ّ
الفلسطيني ليست موجودة يف املنطقة الحدوديّة املتنازع
الساحل
عىل ّ
ّ
أي مخزون للغاز يف املياه
عليها بني إرسائيل ولبنان ،وأنّه مل يكتش��ف ّ
اإلقليميّ��ة اللبنانيّة إىل غاية اآلن .والتوت ّ��ر األخري بني إرسائيل ولبنان،
تجس��د يف ترصيحات عد ٍد من الشخص ّيات السياس ّية ،اللبنان ّية
والذي ّ
خاصةً ،جاء نتيجة احتامل اكتشاف مخزونٍ مشرتك بني إرسائيل ولبنان
ّ
يف املس��تقبل والتّعقيدات التي سوف تواجهها الدولتان الستغالل هذا
أي اتفاقيّة س�لام واتّصاالت مبارشة.
ايض يف ّ
ظل غياب ّ
املخ��زون االفرت ّ
ولكن ،يبدو أ ّن ر ّدة الفعل اللبنان ّية يف هذا املجال تعود إىل حس��ابات
داخل ّي��ة يف املقام األ ّول ،وال ترتبط بأجن��دة وطن ّية لبنان ّية أو إقليم ّية
يل.
عربيّة ذات صلة بالصرّ اع العر ّيب اإلرسائي ّ

القبرصي
التركي -
الخالف
ّ
ّ
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يل عرب شبكة
عىل لسان وزير الطّاقة أنّها لن تسمح مبرور الغاز اإلرسائي ّ
األنابيب التي مت ّر عىل أراضيها من أجل الوصول إىل األسواق األوروبيّة،
الطبيعي
للس�ماح لها بعبور الغاز
وأنّها رفضت طلبات رشكات ّ
خاصة ّ
ّ
املنتج يف إرسائيل عرب تركيا إىل أوروبا( .((2لقد انتهجت تركيا تكتيكات
تخويف فقط ومل تتح ّرك سفنها أو طائراتها الحرب ّية كام ه ّددت بذلك،
الس��واحل
عندما نقلت رشكة نوبل للطاقة األمريكيّة ّ
منصة نفطيّة من ّ
أي عمل ّية
الس��واحل القربص ّية اليونان ّية عل�ًم�اً منها أ ّن ّ
اإلرسائيل ّية إىل ّ
عس��كريّة تركيّة تس��تهدف رشكة أمريكيّة س��وف تلق��ي بظاللها عىل
عالقاته��ا مع الواليات املتّحدة األمريك ّي��ة رشيكها يف الحلف األطليس.
ومع ذلك ،أرسلت تركيا سفينة استكشاف تابعة لها إىل املياه اإلقليميّة
اليونان ّي��ة عىل مقرب ٍة من حقول الغاز اإلرسائيل ّية يف أيلول  /س��بتمرب
ع��ام  .2011ولك��ن هذه الخطوة الرتكيّ��ة أثارت اس��تجاب ًة إرسائيليّة
السفينة الرتك ّية
فوريّة ،فقد حلّقت طائرتان حرب ّيتان إرسائيل ّيتان فوق ّ
ويف األج��واء القربصيّ��ة الرتكيّة ،فر ّدت تركيا بإرس��ال طائرتني حربيّتني
كل
القربيص ،وقف ٌّ
وراء الطائ��رات اإلرسائيل ّية .يف هذا الصرّ اع ال�تريكّ
ّ
من الواليات املتّح��دة األمريكيّة واالت ّحاد األورو ّيب إىل جانب الحكومة
القربص ّية اليونان ّية ،ليس بس��بب تأثري اللّو ّيب الصهيو ّين فحسب ،ولكن
املتوس��ط قد يس��اهم يف تعزيز أم��ن الطّاقة األورو ّيب
أل ّن غ��از رشق ّ
األفريقي.
الرويس والشّ امل
وخفض التبع ّية للغاز
ّ
ّ

املتوسط قبالة سواحل إرسائيل
متثّل اكتش��افات الغاز األخرية يف رشق ّ
وقربص تح ّديًا كب ًريا لرتكيا ،س��واء م��ن حيث عالقاتها مع دول املنطقة
أو م��ع دو ٍل أخرى كالوالي��ات املتّحدة األمريك ّية .فق��د تزامنت هذه
االكتش��افات مع تدهو ٍر يف العالق��ة ما بني تركيا وإرسائيل عىل خلفيّة
يل عىل سفينة "مرمرة" الرتك ّية قبالة سواحل غ ّزة يف أيار
الهجوم اإلرسائي ّ
أي خطوات عس��كريّة من أجل وقف
 /مايو ،2010والذي قُتل فيه تسعة مواطنني أتراك .كام يتواصل فشل من غ�ير املتوقّع أن تتّخذ تركيا ّ
الس��واحل القربصيّة اليونانيّة ،علماً أنّها عضو يف
حل نه��ايئ للقضية القربصية ،عمليّات التّنقيب عىل ّ
األمم املتّح��دة ،إىل غاية اآلن ،يف إيجاد ٍّ
ّ
ّ
ّ
ملف انضامم تركيا إىل االت ّحاد األورويب .حل��ف الناتو ،ولي��س من مصلحتها ال ّدخول يف مواجهة عس��كريّة مع
عالو ًة عىل حالة االنسداد يف ّ
ّ
إرسائي��ل التي تحظى بال ّدعم األم�يريكّ .وال ّدليل عىل ذلك أ ّن الحكومة
اعرتض��ت تركيا عىل االتفاق ّيات الثنائ ّية لرتس��يم الحدود البحريّة التي القربصيّة أجرت جولة مناقصات ثانية يف أيار  /مايو عام  2012من أجل
توصلت إليها قربص مؤ ّخ ًرا م��ع إرسائيل ولبنان ومرص ألنّها ال تعرتف استكشاف مساحات إضافيّة من سواحلها ،ووجدت ص ًدى واس ًعا لدى
ّ
(((2
التوصل إىل تسوية سياس ّية شاملة ع��د ٍد كبري من رشكات الطّاقة يف العامل  .ويع ّد اهتامم رشكات الطّاقة
بجمهوريّة قربص ،وألنّها ترى رضورة ّ
مؤشا قويًّا عىل إمكان ّية اكتش��اف مخزون كبري
بني القبارصة األت��راك والقبارصة اليونان ّيني قبل الشرّ وع يف اس��تغالل الكربى بالغاز
القربيص رّ ً
ّ
أمني تريكّ الس��تثامراتها
ح��ق القبارصة األتراك يف هذه من الغاز وال ّنفط ،وعىل أنّها ال ترى ّ
أي تهديد ّ
ثروات الغ��از املحتملة حتّى ال يضيع ّ
الرثوة (انظر الخريطة رقم  8بخصوص املنطقة املتنازع عليها بني تركيا املس��تقبليّة يف املنطقة .بل نالح��ظ أ ّن تركيا قد كلّفت رشكتها الوطنيّة
وقربص ومرص) .لقد ه�� ّددت تركيا بوقف عمليات التّنقيب عن الغاز (الرشكة الرتك ّية لل ّنفط) بالتّنقيب عن ال ّنفط والغاز عىل شواطئ قربص
ّ
يف املياه اإلقليمية القربصية اليونانية ،وقامت بتصديق اتفاقية ترس��يم الرتك ّي��ة يف نيس��ان  /أبريل ع��ام  ،2012أملاً يف اكتش��اف مخزونٍ من
ّ
ّ
ّ
ّ
تركيا
بها
تعرتف
(التي
��ة
ي
الرتك
قربص
ة
ي
جمهور
مع
ة
ي
ّ
الح��دود البحر ّ
ّ
26 http://www.naturalgasasia.com/turkey-will-not-allow-transit-of-israeligas-to-europe-3483
فقط) .ويف ترشين الثّاين  /نوفمرب  ،2011أبرمت اتفاق ّية مع رشكة شل
27 Mehmet Őgűtçű, “Rivalry in the Eastern Mediterranean: The Turkish
( )Shellللتّنقيب عن النفط والغاز يف مياهها اإلقليم ّية قبالة سواحلها
Dimension”, The German Marshall Fund of the United States, Policy Brief,
املتوس��ط .ويف هذا اإلطار ،أعلن��ت الحكومة الرتك ّية
يف البحر األبيض
June 2012, p. 2.
ّ
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خريطة رقم  :8املنطقة املتنازع عليها بني تركيا وقربص ومرص

املصدر:
International Crisis Group, “Aphrodite’s Gift: Can Cypriot Gas Power a New Dialogue?”, Europe Report, no. 216 (2/4/2012), p. 20.

املحروق��ات .غري أنّه من املس��تبعد أن تش��ارك رشكات الطّاقة الكربى الغ��از القربص ّي��ة يف البحر .كام تبادل��ت ال ّدولتان ال ّزيارات الرس��م ّية
يل ،بنيامني
يف ّ
أي مناقص�� ٍة قد تجريها تركيا أو حكومة ق�برص الرتكيّة ،نظ ًرا لعدم ذات املس��توى العايل ،وأه ّمها زيارة رئيس الوزراء اإلرسائي ّ
(((2
اع�تراف األمم املتّحدة بهذا الكيان أو بالوجود الرتيكّ يف ش�مال جزيرة نتانياهو إىل قربص يف شباط  /فرباير عام . 2012
قربص.
هن��اك مصلح��ة قربصيّة إرسائيليّة مش�تركة من أج��ل توثيق العالقة
ور ًّدا ع�لى تنامي الخالفات مع تركيا ،كثّفت إرسائيل دورياتها البحرية م��ا بينهام نظ ًرا لحال��ة التوت ّ��ر التاريخ ّية بني ق�برص وتركيا وتدهور
ّ
ّ
التاريخي
حول حقول الغاز يف البحر األبيض املتوس��ط .وبارشت رفع مس��توى العالق��ة ما ب�ين إرسائيل وتركيا .وإذا أضفنا ه��ذا إىل ال ّنزاع
ّ
ّ
ب�ين تركيا واليونان ،فإنّه من غري املس��تبعد أن تتبلور يف األفق رشاكة
قدراتها البحريّة العسكريّة من أجل معالجة التّهديدات املحتملة من
إس�تراتيجيّة ثالثيّة بني إرسائيل وقربص واليونان ،وهو ما س��وف يع ُّد
الصواريخ التي قد يطلقها حزب اللّه من لبنان.
البحريّ��ة الرتكيّة ومن ّ
تح ّولاً إسرتاتيج ًّيا مهماًّ بال ّنسبة إىل قربص واليونان ،علماً أنّهام كانتا من
كل من اليون��ان وقربص ،فأ ْجرت
كام وث ّقت عالقاتها العس��كريّة مع ٍّ
يل.
ال ّدول املساندة للقض ّية الفلسطين ّية يف إطار الصرّ اع العر ّيب اإلرسائي ّ
مناورات عسكريّة مشرتكة مع اليونان يف عام  ،2008ووقّعت اتفاقيّة
السالم يف متّوز  /يوليو
ويع ّد موقف اليونان الذي ات ّخذته تجاه ناشطي ّ
العس��كري معها يف أيلول  /س��بتمرب عام  .2011أما
للتّعاون وال ّدفاع
ّ
ّ عام  2011مبنع سفنهم من اإلبحار بات ّجاه شواطئ قطاع غ ّزة من أجل
قربص ،فقد وقّعت مع إرسائيل اتفاقيّة عس��كريّة تسمح لسالح الج ّو
أي تهديدات ملنش��آت
28 Ibid.
والبحريّ��ة اإلرسائيل ّية بالتدخّل يف حال وجود ّ
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م��ؤشا واض ًحا عىل التقارب مع
يل عىل القطاع،
رّ ً
ك�سر الحصار اإلرسائي ّ
إرسائيل والتغيرّ يف املوقف اليونا ّين من قضية فلسطني والصرّ اع العر ّيب
اتيجي
اإلرسائي ّ
يل .عالو ًة عىل ذلك ،س��وف ترى تركيا يف التّقارب اإلسرت ّ
يل لها ،تهدي ًدا
املرتق��ب بني إرسائيل وقربص واليونان والتح ّدي اإلرسائي ّ
املتوسط ولسياسة حكومة أردوغان
ملصالحها وموقعها يف حوض رشق ّ
التي ته��دف إىل فرض تركيا كق ّوة إقليميّ��ة يف املنطقة .وتراقب تركيا
بقلقٍ التّقارب بني إرسائيل وقربص واليونان ،ويبدو أ ّن هامش املناورة
لديه��ا محدود من أجل الوق��وف ض ّد تحقيق ه��ذا التّقارب وتح ّوله
إىل تحال��ف .يف املقابل ،تس��عى الواليات املتّح��دة األمريك ّية واالتّحاد
األورو ّيب إىل تخفي��ض ح�� ّدة التوت ّر وتش��جيع الحوار م��ا بني إرسائيل
وتركيا واليونان ،واالستفادة من هذه الرثوة يف مشاري َع مشرتكة.
يب��دو جليًّا من ه��ذه التط ّورات األخ�يرة أ ّن تركي��ا يف موقعٍ صعب،
وهام��ش الحرك��ة لديها ضيّ��ق إذا أرادت أن تعارض مس��اعي قربص
ف��أي خطوات يف هذا االت ّجاه
الستكش��اف الغاز يف مياهها اإلقليم ّيةّ ،
خاص ًة أنّها ال متلك حلفاء
س��وف تضع تركيا يف مواجهة لن تتح ّمله��اّ ،
ظل األوضاع ال ّراهنة يف سورية واألزمة النوويّة يف إيران.
إقليميّني يف ّ

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

يل وتفوقها
واش��نطن أ ّن ثروة الغاز س��وف تدعم أمن الطّاقة اإلرسائي ّ
اقتصاديًّا وعسكريًّا يف املنطقة .لكن الواليات املتّحدة األمريكيّة تفضّ ل
الصدد ،من الالفت لل ّنظر أنّها
الحفاظ عىل األوض��اع هادئةً .ويف هذا ّ
تب ّنت االقرتاح اللبنا ّين لألمم املتّحدة لرتس��يم الحدود البحريّة اللبنان ّية
امللف الثاين ،فتخ�شى الواليات املتحدة األمريك ّية
اإلرسائيل ّي��ة .أ ّما عن ّ
أن تتفاقم األزمة الرتكيّ��ة القربصيّة .ولذلك تعمل عىل تهدئة األوضاع
خاص ًة أنّها تحاول جاهد ًة إعادة تحس�ين
بني تركيا وقربص وإرسائيلّ ،
يخص أم��ن الطاقة األوروب ّية،
العالقات ب�ين إرسائيل وتركيا .أ ّما فيام ّ
القربيص اليونا ّين
يل
فالواليات املتّحدة األمريك ّية تش ّجع التّنسيق اإلرسائي ّ
ّ
يف املشاريع املس��تقبليّة لتصدير الغاز املرتقب يف هذه ال ّدول الثّالث
إىل أوروبا ،وهو ما س��يع ّزز أمن الطاقة األورو ّيب ويقلّل من اعتامدها
األفريق��ي .وال تعارض الواليات املتحدة
الرويس أو الش�مال
عىل الغاز
ّ
ّ
مش��اركة ترك ّية يف هذا املرشوع عندما تكون الظّروف مواتية ،ولك ّنها
تنظر بحذ ٍر إىل مشاركة روسيّة محتملة حتّى ال تؤث ّر يف الجهد األورو ّيب
لتأمني موارد طاقة مستقلّة عن روسيا ورشكاتها(.((3

األميركي األطلسي
البعد
ّ
ظ��ل الوضع ال ّراه��ن املتوت ّر يف ع��د ٍد من الدول العرب ّية بس��بب
يف ّ
الربي��ع العر ّيب واحت�مال توجيه رضبة ج ّوي��ة إرسائيليّة ض�� ّد إيران
النووي ،ليس من مصلحة الواليات املتّحدة األمريكيّة
لوق��ف برنامجها
ّ
املتوس��ط بعد الخالفات التي برزت بني دول
أن ينش��ب نزاع يف رشق ّ
املنطقة ع�لى حدودها البحريّة ج ّراء االكتش��افات األخ�يرة للغاز يف
املتوس��ط حيويّة بال ّنس��بة إىل
ٍّ
كل من إرسائيل وقربص .ومنطقة رشق ّ
الوالي��ات املتّحدة األمريكيّة حيث تتقاطع ثالث��ة ملفّات مه ّمة :أ ّولها،
لي؛ وثانيها ،القض ّية القربص ّية
"أم��ن إرسائيل" والصرّ اع العر ّيب اإلرسائي� ّ
وتقس��يم الجزيرة؛ أ ّما ثالثه��ا ،فهو تأمني إم��دادات الطّاقة لحلفائها
امللف األ ّول ،تخ�شى الواليات املتّحدة أن
يخص ّ
األوروبيّني( .((2في�ما ّ
ي��ؤ ّدي ال ّنزاع عىل الغاز والحدود البحريّ��ة إىل تعقيد األمور أكرث مماّ
هي عليه حال ًّيا ،وتنش��ب مواجهة عس��كريّة بني ع��د ٍد من األطراف
اإلقليم ّية .ويف الوقت نفسه ،تأمل واشنطن أن تكون هذه االكتشافات
حل عقد املنطقة واالس��تفادة املشرتكة من ثروة الغاز،
حاف ًزا من أجل ّ
وتك��ون رشكاتها النفطيّة من املس��تفيدين طب ًعا .إضاف ًة إىل ذلك ،ترى
29 Jeffrey Mankoff, “Resource Rivalry in the Eastern Mediterranean: The
View From Washington”, The German Marshall Fund of the United States,
Policy Brief, June 2012, p. 1.

وعىل املستوى التّجاري ،ترى الواليات املتّحدة األمريكيّة أ ّن استكشاف
خاص ًة
الغاز وإنتاجه فرصة متاحة من أجل مشاركة رشكاتها النفط ّيةّ ،
أ ّن ال�شركات املحلّية تفتقر إىل التكنولوجيا والخ�برة يف التّنقيب عن
النفط والغاز يف أعايل البحار ،مع أ ّن معظم الشرّ كات األمريكيّة الكربى
رض
مل تبْ ِد اهتام ًما كب ًريا باملش��اركة يف هذه املش��اريع خشي ًة منها أن ت ّ
خاص ًة(.((3
مبصالحها يف الدول العرب ّية عام ّة ويف الخليج ّ
كل من تركيا وقربص
تح��اول واش��نطن أن تقلّل من حالة التوت ّر ب�ين ٍّ
وإرسائي��ل من دون أن تضغط بق�� ّوة عىل تركيا نظ ًرا لدورها يف األزمة
30 Ibid.
31 Ibid.
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النووي اإليرا ّين ،عالو ًة عىل دورها يف مرشوع ال ّدرع
وامللف
الس��وريّة ّ
ّ
الصاروخيّ��ة للحلف األطليس الذي س��وف يس��تعمل األرايض الرتكيّة
الستضافة محطّات الرادارات( .((3يف املقابل ،طأمنت الواليات املتّحدة
األمريك ّية كلاًّ من إرسائيل واليونان وقربص ،وعبرّ ت عن التزامها بحامية
أمنها من خالل ق ّوات األس��طول الس��ادس املراب��ط يف البحر األبيض
املتوس��ط .ويف هذا اإلطار ،أجرت الواليات املتّحدة األمريكيّة مناورات
ّ
عسكريّة مشرتكة مع اليونان ( )Noble Dinaخالل العام الحايل .كان
للمنصات
منصات إنتاج غاز مش��ابهة
ّ
هدفه��ا التدريب ع�لى حامية ّ
اإلرسائيل ّية ،من هجومٍ تقوم به ق ّوة عسكريّة مل تح ّدد إلاّ أ ّن لها قدرات
واقعي ،ونش��ك
عس��كريّة مامثلة للجي��ش الرتيكّ( .((3وهو تقدي ٌر غري
ّ
أس��ايس يف حلف
يف أن ه��ذا كان ه��دف املناورات فعال ،فرتكيا عضو
ّ
الناتو .جدير بالذّكر أ ّن من��اورات  Noble Dinaاألمريك ّية اإلرسائيل ّية
اليونان ّية بدأت عام  2011بعد انسحاب تركيا عام  2010من املناورات
كل من الواليات املتّحدة
العسكريّة املش�تركة التي كانت تقيمها مع ٍّ
األمريكيّة وإرسائيل منذ عام  ،)Reliant Mermaid( 1998كر ّدة فعل
يل عىل أسطول الح ّرية عام .2009
عىل العدوان اإلرسائي ّ

الروسي
البعد
ّ
يخص االكتشافات األخرية للغاز
رويس ال يُس��تهان به فيام ّ
هناك بع ٌد ّ
املتوس��ط ،فقد عبرّ ت موسكو عن اهتاممها بهذه االكتشافات
يف رشق ّ
ورغبتها يف املساهمة يف عمل ّيات االستكشاف من خالل رشكة نوفاتيك
( ،)Novatekثاين أكرب رشكة غاز يف روسيا بعد غازبروم ()Gazprom
التي ش��اركت يف الجولة الثّانية من املناقصات التي طرحتها الحكومة
املتوس��ط إىل
الرويس بغاز رشق ّ
القربص ّي��ة مؤ ّخ ًرا( .((3ويعود االهتامم ّ
رغبة روس��يا يف أن تكون رشيكًا يف مش��اريع الغاز القادمة ،مهام كان
حجم االكتش��افات ،وتستفيد تجاريًّا منها بدالً من الدخول يف منافسة
السياسة تضمن روسيا لنفسها ولرشكاتها االستفادة
غري مجدية .بهذه ّ
الص��ادرات املرتقبة للغاز إىل
مال ًّي��ا من هذه املش��اريع وحضورها يف ّ
السياق نفسه ،أمضت
األس��واق العامل ّية مبا فيها السوق األوروب ّية .يف ّ
الشرّ كة الروس�� ّية غازب��روم  Gazpromاتفاق ّية أ ّولي��ة غري ملزمة مع
تس��تغل حقول الغاز
ّ
مجموعة ال�ّش�رّ كات اإلرسائيل ّية واألمريك ّية التي
يل املس��ال املرتقب من حق��ل لفياتان
م��ن أج��ل رشاء الغاز اإلرسائي ّ
الصدد ،نذكر أ ّن ه��ذه االتفاق ّية مل تكن
( .((3()Leviathanويف ه��ذا ّ
32 Ibid., p. 3.
33 Ibid., p. 4.
34 Mehmet Őgűtçű, “Rivalry in the Eastern Mediterranean: The Turkish
Dimension”, p. 4.
35 “Gazprom Signs deal for LNG Exports from Israel’s Offshore Fields”,
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الس��لطات الرس��م ّية اإلرسائيل ّية .كام تساهم
ممكنة من دون مباركة ّ
رشك��ة غازبروم الروس��يّة يف املناقصة التي طرحته��ا اليونان من أجل
والقربيص
بناء شبكة من أنابيب الغاز يف اليونان لتصدير الغاز اليونا ّين
ّ
كل من
السياق ،ال تعارض ٌّ
املرتقب إىل األس��واق األوروب ّية( .((3يف هذا ّ
إرسائيل واليونان وقربص مشاركة روس ّية يف مشاريع الغاز املستقبل ّية،
فهي ترى يف هذه املش��اركة وس��يل ًة لعزل املوق��ف الرتيكّ يف املنطقة
وإضعاف��ه .ولكن العالق��ات االقتصاديّة بني روس��يا وتركيا قويّة ج ًّدا،
إذ تضاعف��ت العالقات االقتصاديّة بني البلدين ما بني س��نوات 2003
التجاري بينهام إىل  38مليار دوالر يف
و 2008ووصلت قيم��ة التّبادل
ّ
التجاري الرتيكّ
ع��ام  ،2010وهو ما يعادل ثالث م ّرات حج��م التّبادل
ّ
التجاري األ ّول لرتكيا منذ عام .2007
األمرييكّ ،وأصبحت روسيا الشرّ يك
ّ

ال تنفي هذه العالقة الرتكيّة الروس��يّة القويّة وجود عدد من امللفّات
ملف الثورة السوريّة نظ ًرا
التي قد توت ّر العالقة بني الدولتني،
وخاص ًة ّ
ّ
السوري يف مطلب
لوقوف تركيا ض ّد نظام األس��د إىل جانب الش��عب
ّ
تغيري نظ��ام الحكم يف س��ورية ،فيام تقف روس��يا إىل جانب النظام
السوري .كام أ ّن العالقات االقتصاديّة القويّة ال تلغي بالرضورة ال ّرصيد
ّ
التاريخي من الصرّ اع والتّنافس يف عهد الدولة العثامن ّية واإلمرباطوريّة
ّ
القيرصيّة الروس ّية ،والذي تواصل طوال فرتة الحرب الباردة .ويف هذا
اتيجي" لوزي��ر الخارجيّة الرتيكّ،
اإلط��ار ،جاء يف كتاب "العمق اإلس�تر ّ
أحم��د داود أوغلو ،أ ّن الرصاع عىل ال ّنفوذ مع روس��يا ما زال قامئًا مبا
Bloomberg News, 22/3/2012:
http://www.bloomberg.com/news/2012-03-22/gazprom-signs-deal-for-lngexports-from-israel-s-offshore-fields.html
“Gazprom Marketing and Trading Discusses marketing of LNG from Israel”,
Gazprom’s website, 22/3/2012:
http://www.gazprom-mt.com/WhatWeSay/News/Pages/GazpromMarketing-and-Trading-Discusses-Marketing-of-the-LNG-from-Israel.aspx
36 Mehmet Őgűtçű, “Rivalry in the Eastern Mediterranean: The Turkish
Dimension”.
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يس��تدعي "تش��كيل مظالّت أمن ّية داخل املنطق��ة وخارجها من أجل
ال��رويس يف املنطقة"( .((3ويذكّ��ر الكاتب أ ّن العالقات
موازنة العنرص
ّ
الرتكيّة الروس��يّة تأث ّرت بأزم��ة كراباخ ،ويقول" :لق��د تأث ّرت معادلة
العالقات الرتك ّية  -الروس�� ّية نتيجة للمواجهات اآلذرية  -األرمن ّية عىل
محور كراباخ يف جنوب القوقاز ،واملواجهة الروس�� ّية  -الشيش��ان ّية يف
شامل القوقاز"(.((3

جيوس��يايس
النجاع��ة االقتصادي��ة املؤكدة له��ذا االقرتاح ،هناك بعد
ّ
إيجايب للدول العربية ،إذ س��يؤدي إىل عزل إرسائيل يف املنطقة وكرس
التحالف اإلرسائي�لي القربيص اليوناين املرتقب .تجس��يد هذا االقرتاح
ع�لى أرض الواقع يف حاجة إىل عودة االس��تقرار الس��يايس واألمني يف
س��ورية ومش��اركة تركيا التي من املرجح أن تتقبل الفكرة عىل الرغم
من خالفها مع قربص أل ّن الغاز الذي س��وف مي ّر بأراضيها ليس قربصيًّا
فقط ولكن س��وري ولبناين أيضً ا كام سوف يساهم يف عزل إرسائيل يف
املنطقة ،عالو ًة عىل الفوائد االقتصادية التي سوف تجنيها كدولة عبور
للغاز املص َّدر نحو األسواق األوروبية.

تبدو يف األفق مالمح إلعادة تشكيل الخريطة الجيوسياس ّية للمنطقة،
القربيص اليونا ّين إىل تحالف
يل
فهن��اك إمكانيّة لتط ّور التّقارب اإلرسائي ّ
ّ
خاص ًة إذا جرت اكتش��افات جديدة للغاز يف
ث�لا ّيث يف املدى البعي��دّ ،
تحل الخالف��ات الرتك ّية مع ه��ذه الدول .أ ّما
ال�� ّدول الث�لاث ،وإذا مل ّ
املتوس��ط والوط��ن العر ّيب عا ّمةً،
في�ما ّ
يخص الدول العرب ّية يف رشق ّ
فال ّ
تجس��د هذا املحور الثال ّيث ع�لى أرض الواقع ،ويف
ش��ك يف أنّه إذا ّ
خاص ًة
املدى البعيد ،فإ ّن ذلك س��وف يُضعف الدول العرب ّية إقليم ًّياّ ،
إذا تواصلت حالة الضّ عف واالنقس��ام التي تتم ّيز بها الدول العرب ّية.
تجس��د ،يف املدى البعيد عمقًا
وس��وف يعطي هذا املحور الثال ّيث ،إذا ّ
اقتصاديًّا إس�تراتيجيًّا مهماًّ إلرسائيل يف املنطقة ّ
ويفك عزلتها اإلقليميّة
ويع ّوضها خس��ارة الحليف ال�تريكّ .وال يبدو ،يف الوق��ت ال ّراهن عىل
األق��ل ،أ ّن الدول العرب ّية قادرة عىل القيام بدو ٍر ف ّعال إقليم ًّيا يف إطار
ّ
االقتصادي املتمثّل
يستغل نفوذه
ّ
نظامٍ عر ّيب إس�تراتيجي يستطيع أن
ّ
يف ثروته النفطيّة الهائلة من أجل اقرتاح رشاكة عربيّة قربصيّة يونانيّة
يف مج��ال الطاق��ة واملجاالت األخرى للح ّد من التّق��ارب مع إرسائيل،
األقل من أجل الوقوف كتلة متامس��كة يف وجه هذا التّحالف
أو عىل ّ
الثال ّيث املحتمل .وقد يتغيرّ الوضع طب ًعا يف حال إجراء عمليات تنقيب
السوري واللبنا ّين بعد
واكتش��اف احتياطيّات غاز عىل طول الس��احل
ّ
الثورة الس��وريّة .ويف هذا اإلطار ،من مصلحة كل من س��ورية ولبنان
التنس��يق لبناء رشاكة مع قربص من أجل اس��تغالل وتصديره ألوروبا
م��ن خالل أنب��وب الغاز الع��ريب ،بعد ربطه بش��بكة أنابي��ب الغاز
الرتكي��ة ،وهو اقرتاح أق��ل تكلفة من اقرتاح بناء ش��بكة من األنابيب
ترب��ط إرسائيل بقربص واليونان املذكور يف هذه الدراس��ة .عالو ًة عىل

ظل الث��ورات العرب ّية  -لل ّدول
ال يس��مح املش��هد العر ّيب الحايل  -يف ّ
العرب ّية بأن تقوم بدو ٍر مؤث ّ ٍر يف مجريات هذه التطورات عىل الساحل
السوري.
الرشقي للمتوس��ط ،وهو ما كان يس��مى تاريخ ًّيا بالس��احل
ّ
ّ
الجذري نحو أنظمةٍ
لك ّن هذا الوضع يحمل يف أحش��ائه بذور التّغيري
ّ
سياس�� ّية جديدة قامئة عىل ٍ
اجتامعي جديد يعتمد عىل املبادئ
عق��د
ّ
الدميقراط ّية والحكم ال ّرش��يد ،ويعبرّ عن طموحات الشّ عوب العرب ّية
املتوس��ط والبعيد ،بإعادة بناء البيت
مبا س��وف يس��مح ،عىل املديني ّ
الع��ر ّيب داخليًّا ،ومن ث ّم التّأثري إقليميًّا وعامليًّا من أجل حامية املصالح
العرب ّية يف إطار نظر ٍة عرب ّية مو ّحدة بالشرّ اكة مع قوى إقليم ّية تلتقي
الرضوري هو الشرّ ط ال ّرئيس من أجل
معه��ا يف املصالح .وهذا التّغيري
ّ
الجيوس��يايس لصالح ال ّدول العرب ّي��ة للوقوف يف وجه
إع��ادة التّوازن
ّ
املؤشات
األط�ماع اإلرسائيليّة يف املنطقة .يف هذا اإلطار ،نالحظ بعض رّ
الس��ابقة مثل
اإليجاب ّية يف الدول العرب ّية التي س��قطت فيها األنظمة ّ
تونس ومرص اللّتني تعرفان تح ّو ٍ
الت سياس�� ّية جذريّة إيجاب ّية س��وف
وخاص ًة يف حالة مرص
يكون لهام األثر الكبري يف ال ّدول العرب ّية األخرى ّ
للسياس��ة الخارجيّة
نظ ًرا لحجمها وموقعها
اإلقليمي .وهناك رّ
مؤشات ّ
ّ
املرصيّة الجديدة ما بعد س��قوط مبارك ّ
تدل عىل عزم ال ّدولة املرصيّة
خاص ًة بعد قرار رفع
عىل االبتعاد عن دور الع ّراب األمرييكّ يف املنطقةّ ،
املرصي عىل ال ّرغم من العمل ّية اإلرهاب ّية
الحصار عن غ ّزة من الجانب
ّ
األخرية يف سيناء ،والتي راح ضحيّتها  16جنديًّا مرصيًّا ،وانتهاج سياسة
خارج ّية مس��تقلّة عن املصالح األمريك ّية ومس��خّرة لل ّدفاع عن مصالح
مرص الوطن ّية والقوم ّية.
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