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غاز املتوسط: الفلسطينيون بني التعاون االقتصادي

عمر شعبان* والصراع السياسي
يحيى قاعود**

** يحيى قاعود باحث في العلوم السياسية والسياسات العامة
* عمر شعبان مدير عام »بال ثينك« للدراسات اإلستراتيجية.

ــة  ــط جمل ــة شــرق املتوس ــهدت منطق ش
مــن التطورات واألحــداث الهامة بعــد اندالع 
ــب  ــادة الطل ــية-األوكرانية وزي ــرب الروس احل
ــة  ــن رغب ــذي زاد م ــاز، وال ــى الغ ــي عل العامل
ــاز.  ــن الغ ــتفادة م ــي االس ــط ف دول املتوس
وبالرغــم مــن التنافــس اإلقليمــي والدولــي، 
ــراع  ــات، كالص ــض الصراع ــتدامة بع واس
اإلسرائيلي-الفلســطيني،وتأثيراته املباشــرة 
ــإن  ــر فــي املنطقــة؛ ف ــى التنافــس الدائ عل
اكتشــاف غــاز املتوســط أدخــل عامــالً 
جديــداً علــى طبيعــة العالقــات بــني الــدول، 
وأضــاف بُعــداً جديــداً للتنافــس فــي شــرق 
املتوســط- مصــادر الطاقــة. وعليــه تهــدف 
ــني  ــالت ب ــر التفاع ــى تقدي ــة إل ــذه الورق ه
ــل  ــي ظ ــية ف ــات السياس ــدول والكيان ال
ــي  ــراع السياس ــة الص ــا حال ــاوز بعضه جت

ــادي  ــاون االقتص ــة التع ــة حال ــث الورق تبح

فــي ضــوء التنافــس السياســي فــي منطقــة 

شــرق البحــر املتوســط بعــد اكتشــافات 

خــالل  املنطقــة  شــهدتها  التــي  الغــاز 

الســنوات املاضيــة؛ فقــد شــكلت الصراعــات 

فــي الشــرق األوســط انعكاســاً لتعقيــد 

وعكســت  األمــد،  الطويلــة  الصراعــات 

ــلوك  ــا، وس ــول أمده ــا وط ــة تفاعالته طريق

وشــروط  ومطالبهــا،  فيهــا  الفاعلــني 

األطــراف لتســويتها، والديناميكيــة التــي 

تتميــز بهــا، وشــدة تنافســها، مــدى التعقيد 

ــد فــي  ــزداد هــذا التعقي ــه، وي ــز ب ــذي تتمي ال

ظــل تفاعــل تلــك الصراعــات مــع التغيــرات 

العامليــة، إذ تصبــح مصالــح الفاعلــني أكثــر 

ــداً. ــالً وتعقي تداخ

واالنتقــال إلــى التعــاون والتفاهــم االقتصــادي مــن جهــة، وفحــص إمكانيــة االســتفادة 
الفلســطينية داخليــاً ودوليــاً فــي ضــوء التغيــرات الدوليــة احلاصلــة والســباق األوروبــي 

ــي.  ــاز الروس ــدادات الغ ــل إلم ــني بدائ لتأم

اجلغرافيا السياسية لغاز شرق املتوسط

بــدأت أولــى اكتشــافات غــاز املتوســط فــي منتصــف ثمانينيــات القــرن املنصــرم فــي 
ــر مــن شــركات  ــا اســتدعى الكثي ــى البحــر األبيــض املتوســط، م ــة عل ــاه املصري املي
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ــات اســتخراج  ــدت االكتشــافات وعملي ــة لالســتثمار والتنقيــب1، وتزاي النفــط الدولي
ــات  ــمها الدراس ــي تقس ــط، والت ــرق املتوس ــة ش ــي منطق ــام 2000 ف ــد ع ــاز بع الغ
املتخصصــة فــي حقــل العالقــات الدوليــة إلــى ثالثــة أحــواض فرعيــة وفقــاً لطبيعــة 
التفاعــالت السياســية والقضايــا العامليــة املتشــابكة، وهــذه املناطــق هــي: )أ( احلــوض 
ــع  ــبانيا م ــا وإس ــا وإيطالي ــها فرنس ــى رأس ــة عل ــل أوروبي ــم فواع ــذي يض ــي، ال الغرب
دول املغــرب العربــي. )ب( احلــوض األوســط، الــذي يضــم إيطاليــا وفرنســا واليونــان مــن 
منتصــف اجلنــوب األوروبــي مــع دولــة ليبيــا فــي شــمال أفريقيــا. )ج( احلــوض الشــرقي، 
ــول 20،  ــط ط ــرق خ ــة ش ــط الواقع ــر املتوس ــى البح ــة عل ــدول املطل ــم ال ــذي يض ال
وتشــمل »تركيــا، واليونــان، ومصــر، وشــمال شــرق ليبيــا، وســوريا، ولبنــان، وإســرائيل، 

وفلســطني، وقبــرص«2. 

ــل دون  ــتهدافها بالتحلي ــم اس ــاً يت ــة، أحيان ــاً فرعي ــرقي أحواض ــوض الش ــوي احل يحت
ــرائيل،  ــرص، وإس ــمل »قب ــذي يش ــام Levant basin(، وال ــوض الش ــل )ح ــواها، مث س
ــافات  ــد االكتش ــا بع ــدت أهميته ــي تزاي ــطني3«. والت ــوريا، وفلس ــان، وس واألردن، ولبن
ــام 2010  ــي لع ــي األميرك ــح اجليولوج ــر املس ــدر تقري ــاز، إذ ق ــال الغ ــي مج ــرى ف الكب
احتياطــي غــاز حــوض بــالد الشــام فــي شــرق البحــر األبيــض املتوســط حوالــي 122 
تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي. ويتوقــع أن يشــكل غــاز شــرق املتوســط 

ــة4.  ــنوات القادم ــي الس ــي ف ــة العامل ــتهالك الطاق ــي اس ــن إجمال 25% م

أضحــت دول شــرق املتوســط تتنافــس فــي البحــث والتنقيــب عــن حقــول غــاز جديــدة، 
مــا أجــج الصراعــات بــني دول املتوســط، وزاد مــن األطمــاع الدوليــة فــي املنطقــة، إذ 
ــة  ــق البحري ــر املناط ــط   عب ــض املتوس ــر األبي ــرق البح ــي ش ــاز ف ــكالية الغ ــد إش متت
ــاف  ــق اكتش ــع حتق ــا. وم ــرص وتركي ــر وقب ــطني ومص ــرائيل وفلس ــان وإس ــي لبن ف
الغــاز، تباينــت ردود الفعــل مــا بــني مؤيــد باعتبارهــا نــواة لتعــاون إقليمــي، ومــا بــني 
توقعــات بانــدالع صراعــات حــول احلقــول املكتشــفة، وعــودة قضايــا احلــدود البحريــة، 
يضــاف إلــى ذلــك نفــوذ الــدول الكبــرى فــي املنطقــة5. ورغــم الصراعــات الدائــرة فــي 
املنطقــة قــد يتحــول الغــاز إلــى عامــل يغيــر قواعــد اللعبــة )Game changer(، فمــن 
شــأنه أن يضــع علــى عاتــق البلــدان التزامــاً بترابطهــا وبضــرورة تكاملهــا، ومــن ثــم 
ــى  ــر عل ــاوٍن أكب ــاه تع ــي اجت ــاً، ف ــدة تقليدي ــات املعق ــوية العالق ــوب تس ــرك ص التح
املســتوى االقتصــادي علــى األقــل6. وبالتالــي هنــاك معادلتــان رئيســيتان قــد يجلبهمــا 
ــى  ــل إل ــة، التوص ــا الثاني ــس. أم ــة التناف ــد حال ــى، تصاع ــط. األول ــرق املتوس ــاز ش غ
تعــاون اقتصــادي بالرغــم مــن التنافــس السياســي. وتخضــع املعادلتــان إلــى املصالــح 
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ــدول فــي تعــاون اقتصــادي مــع بعــض  ــة؛ فقــد تتدخــل إحــدى ال القوميــة لــكل دول
الــدول فــي شــرق املتوســط وتتصاعــد حالــة التنافــس مــع دول أخــرى. 

أوالً: حالة التنافس 

عمــدت الــدول الشــرق أوســطية، كاجلمهوريــة التركيــة، إلــى الدفــع بخطــوات 
ــى  ــيطرة عل ــدف الس ــاز به ــن الغ ــب ع ــات تنقي ــملت عملي ــارعة، ش ــعية متس توس
ــة حفيظــة  ــة التركي ــارت الرغب ــوي علــى حقــول الغــاز. وقــد أث ــة حتت مســاحات مائي
ــاب  ــي، خاصــة فــي ظــل غي ــرات متكــررة مــن االحتــاد األوروب ــان واســتدعت حتذي اليون
ــن  ــرص م ــا وقب ــة، وتركي ــن جه ــان م ــا واليون ــني تركي ــا ب ــة م ــدود البحري ــيم احل ترس

ــرى7.   ــة أخ جه

أمــا فــي املنطقــة العربيــة؛ فقــد تفاوضــت لبنــان مــع قبــرص علــى مســار حدودهمــا 
ــادق  ــم يص ــن ل ــام 2009، ولك ــي ع ــاق ف ــى اتف ــا إل ــد توصلت ــتركة، وق ــة املش البحري
عليــه مجلــس النــواب اللبنانــي. علــى عكــس إســرائيل التــي توصلــت فــي عــام 2010 
ــي  ــذ ف ــز التنفي ــت حي ــرص ودخل ــع قب ــة م ــا البحري ــيم حدوده ــة لترس ــى اتفاقي إل
2011. وأعلنــت احلكومــة اإلســرائيلية فــي عــام 2011 أنهــا تبنــت مخطــط منطقتهــا 

ــب  ــي تطال ــرص، ك ــان وقب ــني لبن ــدود ب ــة احل ــتغلة اتفاقي ــة، مس ــة اخلالص االقتصادي
مبســار قــّدر لبنــان أنــه يختــرق منطقتــه االقتصاديــة اخلالصــة، وقــّدم اســتئنافاً إلــى 

األمم املتحــدة ضــد املســار اإلســرائيلي القبرصــي8.

فــي وقــت ســابق، أدت النزاعــات احلدوديــة فــي شــرق املتوســط مــا بــني إســرائيل ولبنان، 
ــني قبــرص اخلاضعــة للســيطرة التركيــة وقبــرص اليونانيــة مــن جهــة أخــرى  ومــا ب
ــاف  ــة اكتش ــاز وإمكاني ــاف الغ ــد اكتش ــة بع ــات احلدودي ــدات النزاع ــادة تعقي ــى زي إل
ــع  ــة مــن األمم املتحــدة بالتدخــل ملن ــات اللبناني ــدة. وبالرغــم مــن املطالب حقــول جدي
إســرائيل مــن االســتمرار فــي احلفــر، إال أن األمم املتحــدة لــم تتدخــل بشــكل مباشــر 
ــأمم املتحــدة  ــل اخلــاص لأمــني العــام ل ــكل ويليامــز املمث ــزاع، إذ أشــار ماي لفــض الن
ــرائيل  ــان وإس ــاعدة لبن ــتطيع مس ــدة ال تس ــى أن األمم املتح ــام 2011 إل ــان، ع ــي لبن ف
فــي مســألة ترســيم احلــدود البحريــة9، مــا أشــعل حالــة مــن التوتــر مــع لبنــان حــول 
منطقــة متنــازع عليهــا فــي البحــر، ومــا دفــع الواليــات املتحــدة إلــى التوســط بــني 

إســرائيل ولبنــان فــي خالفهمــا حــول احلــدود البحريــة10. 
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اكتشاف الغاز الفلسطيني 

ــة  ــلطة الوطني ــت الس ــط، منح ــوض املتوس ــي ح ــاز ف ــافات الغ ــوء اكتش ــي ض ف
ــى مــدى 25 عامــاً فــي  ــازاً فــي عــام 1999 عل ــة امتي شــركة »برتيــش غــاز« البريطاني
امليــاه الفلســطينية، ثــم جــرى تأســيس »كونســورتيوم« بقيــادة شــركة »برتيــش غــاز« 
وصنــدوق االســتثمار الفلســطيني و »شــركة احتــاد املقاولــني« للتنقيب واالستكشــاف 
فــي امليــاه اإلقليميــة الفلســطينية11. وبعــد إجــراء مســح زلزالي ثالثــي األبعاد مت ســنة 
ــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي فــي  ــى 1.1 تريلي ــد عل 1999 اكتشــاف مــا يزي

امليــاه اإلقليميــة الفلســطينية قــرب شــواطئ غــزة، موزعــة علــى حقلــني أكبرهمــا 
يدعــى »غــزة ماريــن Gaza Marine«، واآلخــر »بــوردر فيلــد Border Field«، وتقــدر القيمة 
الســوقية الكليــة للغــاز فــي احلقلــني مــا بــني 6 و8 مليــارات دوالر أميركــي12. ووافقــت 
ــى أن  ــرت عل ــرائيل وأص ــا إس ــن رفضته ــل، ولك ــر احلق ــة لتطوي ــى خط ــلطة عل الس
تصــل اإلمــدادات إلــى عســقالن أوالً لتلبيــة حاجاتهــا مــن الغــاز13. وعلــى أثرهــا أغلقت 
شــركة »برتيــش غــاز« مكاتبهــا فــي إســرائيل واحتفظــت مبكتبهــا فــي رام اهلل فــي 
عــام 2008. أعيــد طــرح مســألة الغــاز الفلســطيني فــي ضــوء حتــرك اللجنــة الرباعيــة 
فــي عــام 2011 إلحيــاء عمليــة التســوية السياســية، وبالتزامــن مــع الثــورة املصريــة- 
املصــدر األول للغــاز إلســرائيل، مــا دفــع رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية بنيامــني نتنياهــو 

آنــذاك ألن يعلــن أن الوقــت قــد حــان لتطويــر الغــاز الفلســطيني14.  

ــا  ــاه الضحلــة نســبياً صاحــب مزاي ــن«، املكتشــف فــي املي ويعتبــر حقــل »غــزة ماري
متعــددة، حيــث يوفــر إنتاجيــة بتكلفــه أقــل، واقترابــه مــن األرض يوفــر ميــزة نســبية 
فــي كل مــن التســليم والســرعة التــي ميكــن نقلــه بهمــا إلــى املســتهلكني النهائيني 
فــي فلســطني، وكذلــك علــى الصعيــد الدولــي15. وتنــوه التقديــرات إلــى وجــود »غــاز 
صخــري« فــي فلســطني، حيــث أشــارت االتصــاالت التــي أجريــت فــي عــام 2012 بــني 
وزارة اخلارجيــة البريطانيــة والقنصليــة البريطانيــة فــي القــدس إلــى إمــكان اكتشــاف 
ــة املتوقعــة األخــرى  ــى حقــول النفــط البري ــور عل ــل، وميكــن العث ــرب اخللي النفــط ق
بالقــرب مــن رام اهلل، وكذلــك فــي غــزة16. غيــر أن إســرائيل دأبــت منــذ احتاللهــا ألراضي 
عــام 1967 علــى ســلب املــوارد الطبيعيــة الفلســطينية، وعلــى منــع الفلســطينيني 
مــن االســتفادة مــن احتياطاتهــم النفطيــة والغازية. واســتمر الفلســطينيون بســبب 
هــذه القيــود فــي اعتمادهــم علــى إســرائيل فــي تلبيــة احتياجاتهــم مــن الطاقــة17. 

وبفعــل الســيطرة اإلســرائيلية، بقــي االقتصــاد الفلســطيني يعانــي أوضاعــاً كارثيــة؛ 
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فقــد ذكــر تقريــر رفعــه مقــرر األمم املتحــدة اخلــاص مايــكل لينــك إلــى مجلــس حقــوق 
ــي  ــي األراض ــة ف ــوارد الطبيعي ــرائيل للم ــتغالل إس ــام 2019، أن اس ــي ع ــان ف اإلنس
ــا  ــة باعتباره ــؤولياتها القانوني ــراً ملس ــاكاً مباش ــكل انته ــة يش ــطينية احملتل الفلس
القــوة التــي متــارس االحتــالل، وإن تدهــور إمــدادات امليــاه املســتحقة لهــم واســتغالل 
ــة  مواردهــم الطبيعيــة وتشــويه بيئتهــم هــي دالالت علــى غيــاب أي ســيطرة مجدي
ــاب  ــى اغتص ــة عل ــرائيل القائم ــة إس ــداً أن »سياس ــة، مؤك ــم اليومي ــى حياته عل
املــوارد الطبيعيــة الفلســطينية وإهمــال البيئــة تســلب الفلســطينيني مــوارد حيويــة 

وتعنــي ببســاطة أنهــم ال يســتطيعون التمتــع بحقهــم فــي التنميــة«18. 

تــزداد األوضــاع االقتصاديــة صعوبــة، جــراء منع الفلســطينيني مــن االســتفادة باملناطق 
ــاحة  ــن مس ــن 60 % م ــر م ــل أكث ــي متث ــا، والت ــة فيه ــوارد الطبيعي ــة »ج« وامل املصنف
الضفــة الغربيــة، حيــث يصعــب علــى الفلســطينيني احلصــول علــى تصاريح للبنــاء أو 
إقامــة أنشــطة اقتصاديــة أو بنــى حتتيــة، مثــل الطــرق وشــبكات امليــاه والكهربــاء. وإذا 
مت تشــييد مبنــًى مــن دون ترخيــص، كمــا هــو احلــال غالبــاً، يتــم هدمــه19. أمــا احلصــار 
واإلغالقــات التــي تفرضهــا إســرائيل فقــد تســبب بخســائر لالقتصــاد الفلســطيني 
قدرهــا تقريــر مؤمتــر األمم املتحــدة للتجــارة والتنميــة »أونكتــاد« نهايــة عــام 2021  فــي 

ــار دوالر20. ــو 58 ملي ــرة )2000-2019( بنح الفت

توقفــت احملــاوالت الفلســطينية فــي الســعي الســتخراج الغــاز الفلســطيني رغــم 
محــاوالت الســلطة الوطنيــة احملافظــة علــى املــوارد واالســتفادة منهــا بفعــل الرفــض 
اإلســرائيلي. وفــي هــذا يقــول محمــد مصطفــى، رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق 
ــني  ــاف احلقل ــذ اكتش ــرائيلية من ــات اإلس ــت السياس ــطيني »حال ــتثمار الفلس االس
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــى اآلن، عل ــطيني إل ــاز الفلس ــروع الغ ــر مش ــي تطوي ــي ف دون املض
ــرة لتأمــني املوافقــات اإلســرائيلية التــي  الســلطة الفلســطينية بذلــت جهــوداً كبي
مــن شــأنها الســماح باملضــي قدمــاً فــي تنفيــذ املشــروع وتطويــره«21. يضاف إلــى ذلك 
ــه  تراجــع اإلصــرار الفلســطيني باســتخراج الغــاز نتيجــة تعمــق االنقســام وتداعيات

ــة. ــية واالقتصادي السياس

ثانياً: حالة التعاون

تعتبــر املرحلــة احلاليــة مــن التطويــر التجــاري معقــدة بشــكل كبيــر، نظــراً للتفاعــل 
بــني جيولوجيــا البتــرول والسياســات الوطنيــة واإلقليميــة وأســواق الطاقــة العامليــة 
املتنافســة22. أفضــى ذلــك إلــى محاولــة العديــد مــن دول منطقــة الشــرق األوســط 
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االســتفادة مــن حصتهــا فــي غــاز املتوســط، بالرغم مــن الصــراع والتنافس السياســي، 
كالتعــاون االقتصــادي بــني مصــر وإســرائيل واالحتــاد األوروبــي، حيــث وقعــت كل مــن 
مصــر واالحتــاد األوروبــي وإســرائيل »مذكــرة تفاهــم« فــي منتصــف عــام 2022 لتصديــر 
الغــاز الطبيعــي إلــى أوروبــا. ويهــدف التعــاون إلــى نقــل الغــاز الطبيعــي مــن إســرائيل 
إلــى أوروبــا بعــد تســييله فــي مصــر23. جــاء االتفــاق الثالثــي فــي ضــوء مســاعي أوروبــا 

إليجــاد بدائــل للغــاز الروســي واالعتمــاد علــى دول شــرق البحــر املتوســط. 

ــرق  ــي ش ــاون ف ــة التع ــن حال ــتفيدة م ــدول املس ــرز ال ــدى أب ــي إح ــر ه ــدو أن مص يب
ــروض  ــن ع ــد م ــن العدي ــزءاً م ــون ج ــة ألن تك ــحة طموح ــا مرش ــا أنه ــط، كم املتوس
ــع  ــزة م ــية ممي ــات دبلوماس ــك عالق ــي متتل ــراف24؛ فه ــددة األط ــدة متع ــة اجلدي الطاق
ــا، التــي متثــل ســوق االســتيراد األول للغــاز.  كافــة األطــراف وحتظــى بقبــول مــن أوروب
ــع  ــاء مصن ــاز ألن إنش ــييل الغ ــتطيع تس ــي ال تس ــرائيلية؛ فه ــة إس ــك مصلح كذل
للغــاز املســال غيــر عملــي نظــراً ألن املســاحة محــدودة، ويصعــب ضمــان األمــن. ميكــن 
ــار املصــري أحــد  ــه مكلــف25. يبقــى اخلي تســييل الغــاز اإلســرائيلي فــي قبــرص لكن
ــا  ــدة دعمه ــات املتح ــحب الوالي ــد س ــة بع ــاز. خاص ــييل الغ ــي تس ــارات ف ــم اخلي أه
ــون  ــا فــي كان ــان وإيطالي ــة باليون ــط حقــول الغــاز اإلســرائيلية والقبرصي ملشــروع رب
الثانــي/ ينايــر 2022، والــذي توصلــت إليــه الــدول األطراف فــي عــام 2020، بســبب ارتفاع 
التكاليــف وضعــف اجلــدوى الفنيــة واالقتصاديــة خلــط الغــاز. وهــو مــا يجعــل مصــر 
ــر احتياطــات مــن الغــاز،  ــك أكب ــث متتل مركــز ثقــل للغــاز فــي شــرق املتوســط، حي

ــدة فــي املنطقــة26. ــع تســييل الغــاز الوحي ــك متتلــك وحدهــا مصان كذل

ــة  ــة أداة دبلوماســية حيوي ــة مبثاب ــات الغــاز البحري تأمــل إســرائيل أن تكــون احتياطي
ــي  ــال ف ــكل فع ــاز بش ــارة الغ ــاهم جت ــاورة، إذ تس ــدول اجمل ــع ال ــات م ــني العالق لتحس
التكامــل اإلقليمــي، وميكــن أن تخفــف  الفوائــد االقتصاديــة املشــتركة الصراعــات التي 
طاملــا شــكلت املشــهد السياســي فــي املنطقــة. خاصــة وقــد أبرمــت إســرائيل مــع 
األردن ومصــر اتفاقيــات توريــد الغــاز27. وبذلــك تكــون إســرائيل انتقلــت مــن مســتورد 
للغــاز إلــى مصــدر لــه. ولــم تســتكِف بذلــك، إمنــا ســعت ملعاجلــة حالــة الصــراع مــع 
لبنــان بوســاطة أميركيــة بعــد نــزاع بحــري دام لســنوات واعتبــار كل منهمــا األخــرى 
عــدواً؛ فقــد أعلــن رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي »يائيــر البيــد« عبــر حســابه علــى »تويتــر« 
فــي 11 تشــرين األول/ أكتوبــر 2022، إن إســرائيل ولبنــان توصلتــا إلــى »اتفــاق تاريخــي« 

علــى ترســيم احلــدود البحريــة28. 
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وحســب بيــان وزارة الطاقــة اإلســرائيلية، فقــد ســمحت إســرائيل لشــركة »إنرجــني« 
ــر  ــرين األول/ أكتوب ــي 25 تش ــش« ف ــاز »كاري ــل غ ــي حق ــاج ف ــدء باإلنت )Energean( الب
ــدة  ــات املتح ــاطة الوالي ــان بوس ــرائيل ولبن ــني إس ــاق ب ــل التف ــر التوص ــى إث 2022 عل

ــني  ــر اهلل األم ــن نص ــف حس ــر 2022 29. ووص ــرين األول/ أكتوب ــي 27 تش ــة ف األميركي
ــر 2022  ــي خــالل خطــاٍب متلفــز فــي 29 تشــرين األول/ أكتوب العــام حلــزب اهلل اللبنان
نتيجــة املفاوضــات البحريــة غيــر املباشــرة بأنّهــا »مهمــة وانتصــار تاريخــي وكبيــر«30، 
مــا يفتــح الطريــق للتعــاون والتنقيــب فــي البحــر املتوســط بعــد توتــرات وتهديــدات 
مــن قبــل »حــزب اهلل« وإســرائيل كانــت مــن املمكــن أن تفضــي إلــى تدخــل عســكري. 
ــق أمــام إســرائيل لالســتمرار بعقــد اتفاقــات وشــركات مــع قبــرص  مــا ميهــد الطري
ــا بالغــاز بالشــراكة مــع منتــدى غــاز شــرق املتوســط )EMGF(، إذ بحــث  ــد أوروب لتزوي
ــن  ــا م ــات أوروب ــني احتياج ــو 2022 تأم ــران/ يوني ــي حزي ــدى ف ــوزاري للمنت ــاع ال االجتم
الوقــود، فــي ظــل مســاعي القــارّة العجــوز إلــى تنويــع مصــادر الطاقــة فــي أعقــاب 
ــي عــن إســتراتيجيته  ــن االحتــاد األوروب ــا. خاصــة بعــد أن أعل الغــزو الروســي ألوكراني
الطموحــة والهادفــة إلــى خفــض اعتمــاده علــى الغــاز الروســي بنســبة 25 % بحلــول 

عــام 2030، وإلــى صفــر بحلــول عــام 2050 31.

متظهــرت حالــة التعــاون بــني دول شــرق املتوســط املنتجــة للغــاز بتدشــني »منتــدى غاز 
شــرق املتوســط )EMGF(« فــي عــام 2019 بالقاهــرة، الــذي مت توقيــع نظامــه األساســي 
كمنظمــة حكوميــة دوليــة فــي  22 أيلــول/ ســبتمبر 2020. ويهــدف املنتــدى كمنصــة 
ــة مشــتركة وإقامــة  ــق رؤي ــور خلل ــني منتجــي الغــاز واملســتهلكني ودول العب جتمــع ب
حــوار منهجــي منظــم حــول السياســات بشــأن الغــاز الطبيعــي، مــا يــؤدي إلــى تطوير 
ســوق غــاز إقليمــي مســتدام. ويحتــرم املنتــدى بشــكل كامــل حقــوق أعضائــه علــى 
مواردهــم الطبيعيــة وفقــاً للقانــون الدولــي32. ويضــم املنتــدى عــدة دول، هــي: »قبــرص 
ومصــر واليونــان وإســرائيل وإيطاليــا واألردن وفلســطني«، وثالثــة مراقبــني دوليــني وهــم: 

»الواليــات املتحــدة األميركيــة، والبنــك الدولــي، واالحتــاد األوروبــي«.

إال أن هنــاك غيابــاً لثــالث دول فــي شــرق املتوســط عــن املنتــدى وهــي: لبنــان، بفعــل 
اخلالفــات احلدوديــة اإلســرائيلية- اللبنانيــة؛ وســوريا بفعــل أزماتهــا الداخليــة؛ وتركيــا، 
التــي يبــدو أنــه مت اســتبعادها مــن الــدول املنشــئة للمنتــدى. بالرغــم مــن أن املنتــدى 
ــتكمال  ــد اس ــة بع ــة الحق ــي مرحل ــدول ف ــام ال ــاً أم ــام مفتوح ــاب االنضم ــى ب أبق
إجــراءات العضويــة، وهــو مــا يعيدنــا إلــى معادلــة االصطفافــات بنــاًء علــى املصالــح 
ــطية.  ــرق أوس ــدول الش ــي لل ــراع السياس ــس والص ــن التناف ــم م ــة بالرغ االقتصادي
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ومــن احملتمــل انضمــام لبنــان إلــى املنتــدى بعــد توقيــع اتفاقيــة ترســيم احلــدود مــع 
إســرائيل فــي الفتــرة املقبلــة. 

التعاون االقتصادي في احلالة الفلسطينية

يوفــر الغــاز فرصــة إلنعــاش االقتصــاد الفلســطيني الهــش، حيــث ميكــن اســتخدامه 
كوقــود حملطــات الكهربــاء ومحطــات حتليــة امليــاه، باإلضافــة إلــى توفيــر فــرص عمــل 
ــز، ويعــزز فــرص  للمنشــآت االقتصاديــة التــي تســتخدم الغــاز بشــكل رئيــس، كاخملاب
ــي  ــال حوال ــرول املس ــاز البت ــن غ ــطني م ــتورد فلس ــطينية. إذ تس ــة الفلس العمال
ــطيني  ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــاءات اجله ــب إحص ــنوياً، بحس ــاً س 204,418 طن

لعــام 2020 33. وكانــت الســلطة الفلســطينية قــد قدمــت مقترحــات تقــوم علــى بنــاء 
محطــة كهربــاء بالقــرب مــن مدينــة جنــني، حيــث ال توجــد محطــات توليــد كهربــاء 
بالضفــة الغربيــة وتوفــر إســرائيل 95 % مــن الطلــب علــى الكهربــاء بالضفــة. ويقــدر 
احتياطــي الغــاز فــي حقــل غــزة البحــري »غــزة ماريــن« غيــر املســتثمر بـــتريليون قــدم 
مكعــب34. يعالــج الغــاز الفلســطيني أزمــة الطاقــة لكنــه ليــس كبيــراً مبــا يكفــي 
للتصديــر، إمنــا يحقــق االكتفــاء الذاتــي التــام فــي قطــاع الطاقــة الفلســطيني. فلــن 
يُضطــر الفلســطينيون معــه الســتيراد الغــاز أو الكهربــاء مــن إســرائيل أو مصــر، ولــن 

يعانــي قطــاع غــزة أي نقــص فــي الكهربــاء35.

وفــي ظــل التحــوالت املتســارعة فــي املنطقــة العربيــة فيمــا يخــص غــاز املتوســط 
بشــكل عــام، والصــراع اإلســرائيلي- الفلســطيني بشــكل خــاص، ســعت الســلطة 
الغــاز  قضيــة  تفعيــل  إلعــادة  السياســية  والقــوى  والفصائــل  الفلســطينية 
الفلســطيني، وبحــث إمكانيــة اســتغالله للمســاهمة فــي تخفيــف األزمــات املاليــة 
واالقتصاديــة واإلنســانية فــي فلســطني. وبالرغــم مــن صعوبــة االســتفادة مــن الغــاز 
ــل  ــح والتوص ــب املصال ــن تغلي ــث ميك ــتحيالً، حي ــس مس ــه لي ــطيني، لكن الفلس
التفاقــات، حتــى فــي أحلــك الظــروف؛ فعلــى ســبيل املثــال، توصلــت روســيا وأوكرانيــا 

ــو 2022.  ــوز/ يولي ــي مت ــي أوج اشــتعال احلــرب بينهمــا ف ــوب ف ــر احلب التفــاق لتصدي

السياسات الفلسطينية لالستفادة من الغاز

ــدول التــي صادقــت علــى ميثــاق منتــدى املتوســط،  كانــت فلســطني مــن أوليــات ال
وقــد طالــب الوفــد الفلســطيني املشــارك فــي االجتمــاع الــوزاري الســابع للمنتــدى 
بضمــان احتــرام جميــع األعضــاء ألهــداف املنتــدى ورســالته املعلنــة وميثاقــه املعتمــد، 
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ــر حقــل غــاز  ــدءاً بتطوي ــة، ب ــر مواردهــا الطبيعي حتــى تتمكــن فلســطني مــن تطوي
»غــزة ماريــن«، وشــدد الوفــد فــي كلمتــه الرســمية علــى أن فلســطني لــم تتمكــن 
حتــى اليــوم مــن تطويــر مواردهــا مــن الغــاز الطبيعــي رغــم اكتشــافها قبــل أكثــر 
مــن 20 عامــاً، ودعــا إســرائيل إلــى اإلعــالن فــوراً، وبشــكل ال لبــس فيــه، عــن إزالــة أي 

معيقــات أمــام تطويــر هــذا احلقــل وكافــة املــوارد الطبيعيــة الفلســطينية.

فــي ذات الســياق، جــاء قــرار اللجنــة الثانيــة »االقتصاديــة واملاليــة« التابعــة للجمعية 
ــم  ــر GA / EF / 3576( 2022( ليترج ــي/ نوفمب ــرين الثان ــدة 10 تش ــأمم املتح ــة ل العام
املســاعي الدبلوماســية الفلســطينية فــي احلفــاظ علــى املــوارد الفلســطينية، الــذي 
ــطينية  ــي األرض الفلس ــطيني ف ــعب الفلس ــة للش ــيادة الدائم ــى »الس ــص عل ين
احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، وللســكان العــرب فــي اجلــوالن الســوري احملتــل 
علــى مواردهــم الطبيعيــة«، ويطالــب إســرائيل بوقــف اســتغالل أو إتــالف أو التســبب 
فــي ضيــاع أو اســتنزاف وتعريــض املــوارد الطبيعيــة فــي األرض الفلســطينية احملتلة36. 
ومــن شــأن القــرار مســاعدة الدبلوماســية الفلســطينية فــي الضغــط مــن أجــل 

االســتفادة مــن املــوارد الطبيعيــة الفلســطينية، حتديــداً الغــاز الفلســطيني. 

إن مســألة الغــاز الفلســطيني ومــا مــرت بــه مــن رفــض وتوافقــات توضــح مبــا ال يــدع 
مجــاالً للشــك بأنــه ال يوجــد نــزاع علــى الســيادة وملكيــة فلســطني للغــاز مبوجــب 
القانــون الدولــي. وحتــى إســرائيل ال تطعــن فــي ذلــك37، إمنــا تعطــل اســتثمار الغــاز 
الفلســطيني وتضــع العراقيــل واالشــتراطات. وبالتالــي، يحــق للفلســطينيني مبوجــب 
القانــون الدولــي املطالبــة بحــدود متنحهــم مســاحة بحريــة تؤهلهــم مــن اســتثمار 
ــث  ــام 1982، حي ــار ع ــون البح ــدة لقان ــة األمم املتح ــادئ اتفاقي ــتخدام مب ــاز باس الغ
ــة  ــة االقتصادي ــد املنطق ــى »ال متت ــادة )57( عل ــس- امل ــزء اخلام ــة باجل ــص االتفاقي تن
اخلالصــة إلــى أكثــر مــن 200 ميــل بحــري مــن خطــوط األســاس التــي يقــاس منهــا 

عــرض البحــر اإلقليمــي«38. 

تبقــى املفاوضــة السياســية الطريــق األســرع إلبــرام اتفــاق بشــأن الغاز الفلســطيني 
باالســتناد للقانــون الدولــي، ولعــل التعــاون الفلســطيني- املصــري، ميكــن أن يكــون 
قــوة دافعــة الســتخراج الغــاز الفلســطيني ملــا متتلكــه مــن حضــور وفعاليــة لــدى 

كافــة األطــراف. 

ــر  ــأن تطوي ــام 2021 بش ــي ع ــم ف ــرة تفاه ــرام مذك ــى إب ــلطة إل ــع الس ــا دف ــو م وه
ــة  ــريكة، واملتمثل ــراف الش ــاون األط ــاق، تتع ــب االتف ــري، ومبوج ــزة البح ــاز غ ــل غ حق
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بصنــدوق االســتثمار وشــركة احتــاد املقاولــني مــع الشــركة املصريــة القابضــة للغــازات 
الطبيعيــة »إيجــاس«، فــي مســاٍع لتطويــر حقــل غــاز غــزة والبنيــة التحتيــة الالزمــة، 
ــن  ــني البلدي ــاون ب ــزز التع ــي، ويع ــاز الطبيع ــن الغ ــطني م ــات فلس ــر احتياج ــا يوّف مب
ــر جــزء مــن الغــاز جلمهوريــة مصــر الشــقيقة39.  الشــقيقني، ويتيــح إمكانيــة تصدي
وســيكون املشــروع الــذي تبلــغ تكلفتــه 1.4 مليــار دوالر، والــذي مــن املتوقــع االنتهــاء 
منــه بحلــول شــباط\ فبرايــر 2023 وقــد يبــدأ إنتــاج الغــاز بحلــول مــارس 2024، تعاونــاً 
عالــي اخملاطــر بــني الســلطة الفلســطينية ومصــر وإســرائيل وحمــاس40. واســتكمااًل 
ــي 17  ــدة ف ــته املنعق ــي جلس ــوزراء ف ــس ال ــكل مجل ــطينية، ش ــات الفلس للسياس
ــة حــول الغــاز الفلســطيني  ــر 2022، فريقــاً ملتابعــة إجنــاز اتفاقي تشــرين األول/ أكتوب
ــن  ــدم م ــر املق ــم )179( التقري ــته رق ــي جلس ــوزراء ف ــس ال ــش مجل ــر. وناق ــع مص م
صنــدوق االســتثمار حــول تشــغيل حقــل الغــاز الفلســطيني، وقــرر اجمللــس تشــكيل 
جلنــة وزاريــة للمتابعــة مــع الصنــدوق إلمتــام االتفــاق مــع مصــر41. وفــي ذات الســياق، 
ــل  ــر 2022 التوص ــرين األول/ أكتوب ــي 25 تش ــال ف ــارق امل ــري ط ــرول املص ــر البت ــد وزي أك
ــاق  ــرام اتف ــة إلب ــات جاري ــري، وأن احملادث ــزة البح ــل غ ــر حق ــاري لتطوي ــاق إط ــى اتف إل
ــورات  ــر أن تط ــني42. غي ــذ عام ــري من ــرائيل جت ــع إس ــات م ــداً أن املباحث ــي، مؤك نهائ
األحــداث السياســية اآلنيــة ومــا يجــري فــي الضفــة الغربيــة والقــدس قــد ال تنــم عــن 
ــات اإلســرائيلية فــي  إعــالن اتفــاق بشــأن الغــاز الفلســطيني إلــى مــا بعــد االنتخاب
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2022 وتشــكيل حكومــة إســرائيلية جديــدة. تبقــى مســألة 
الغــاز الفلســطيني مــن »الفــرص الضائعــة« جــراء سياســات إســرائيل واهتمامهــا 
ــى  ــر« عل ــرص ومص ــان وقب ــط كـ»لبن ــرق املتوس ــة ش ــي منطق ــة ف ــا الدولي بالقضاي
ــن  ــث ع ــطينيني للبح ــع الفلس ــا يدف ــو م ــطيني، وه ــاز الفلس ــة الغ ــاب قضي حس

ــطيني. ــاز الفلس ــن الغ ــتفادة م ــطينية لالس ــات الفلس املمكن

ممكنات االستفادة من الغاز الفلسطيني

أوالً: املمكنات السياسية

كشــف موقــع »املونيتــور« عــن موافقــة إســرائيل علــى اســتخراج الغــاز مــن حقــل 
ــا  ــل عليه ــات حص ــب معلوم ــر 2022، بحس ــرين األول/ أكتوب ــي 6 تش ــري ف ــزة البح غ
مــن مســؤول فــي جهــاز اخملابــرات املصريــة وعضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة 
ــرائيل  ــاع إس ــي إقن ــة ف ــاطة املصري ــاح الوس ــدو أن جن ــطينية43. ويب ــر الفلس التحري
باملوافقــة علــى اســتخراج الغــاز قبالــة ســواحل غــزة جــاء مدفوعــاً برغبــة أوروبيــة 
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ــة. لتأمــني احتياجاتهــا مــن الغــاز فــي ظــل اســتمرار احلــرب الروســية األوكراني

ثانياً: املمكنات االقتصادية

ــوء  ــي ض ــة ف ــح الوطني ــب املصال ــطينية تغلي ــة الفلس ــة االقتصادي ــرض املصلح تف
االنقســام السياســي لتحســني الوضــع االقتصــادي القائــم، وجعــل القضيــة 
الفلســطينية حاضــرة سياســياً فــي منتــدى غــاز املتوســط، وهــو مــا يحقــق مصالــح 
ــي  ــر ف ــة ســيقلل مــن حــدة التوت ــني األوضــاع االقتصادي ــك؛ إذ إن حتس إســرائيل كذل
ــر  ــتتولى تصدي ــي س ــة الت ــا اجله ــة باعتباره ــد مالي ــر عوائ ــيحقق ملص ــراع، وس الص

ــاً.   ــاً ودولي ــطيني داخلي ــاز الفلس الغ

ثالثاً: املمكنات الدولية

أصبحــت احلاجــُة األوروبيــة الســتبدال الغــاز الروســي بغــاز املتوســط – باعتبــاره البديل 
ــن  ــرى ألم ــًة كب ــبة– أولوي ــعار مناس ــات وبأس ــة االحتياج ــى تلبي ــادر عل ــد الق الوحي
الطاقــة فــي القــارة. ولذلــك، قــد يشــكل الضغــط األوروبــي علــى إســرائيل مــن أجــل 
ــة الفلســطينية،  تدفــق الغــاز وتلبيــة احلاجــة األوروبيــة دعمــاً للتطلعــات االقتصادي
ــوزاري  ــاع ال ــده االجتم ــا أك ــو م ــزة، وه ــاز غ ــل غ ــن حق ــتفادة م ــى االس ــجع عل ويش
الســابع ملنتــدى غــاز شــرق املتوســط فــي منتصــف عــام 2022، فــي محاولتــه لتأمــني 

احتياجــات أوروبــا مــن الغــاز، فــي ظــل احلــرب الروســية- األوكرانيــة.

التحديات القائمة

أوالً: االنقسام الفلسطيني

يضــع االنقســاُم عقبــات كبيــرةً أمــام االســتفادة مــن الغــاز علــى صعيــد السياســات 
واإلجــراءات والتقنيــات الفلســطينية داخليــاً، وإقنــاع الــدول بحقــوق فلســطني 
ــف  ــطينية ملل ــة الفلس ــة احلكوم ــن متابع ــم م ــاً. وبالرغ ــة خارجي ــا الطبيعي مبوارده
الغــاز الفلســطيني وقرارهــا بتشــكيل جلنــة وزاريــة ملتابعــة إمتــام االتفــاق مــع مصــر، 
إال أن الرؤيــة الفلســطينية فــي إدارة ملــف الغــاز مــا زالــت ضبابيــة فــي ضــوء تعنــت 

ــي. ــتقرار السياس ــاب االس ــرائيلية وغي ــات اإلس السياس

فــي املقابــل، تتطلــع حركــة »حمــاس« إلــى أن تلعــب دوراً منافســاً فــي ملــف الغــاز، 
ــة  ــني حرك ــيط ب ــب دور الوس ــي تلع ــرة، الت ــأن القاه ــرز ب ــة رويت ــادت وكال ــث أف حي
»حمــاس« و«إســرائيل«، تتباحــث بشــأن حقــل الغــاز بغــزة مــع احلركــة44. وفــي ضــوء 
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ــكك  ــاز، ش ــتثمار الغ ــأن اس ــة بش ــطينية- املصري ــم الفلس ــره التفاه ــع مذك توقي
كنعــان عبيــد رئيــس ســلطة الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة الســابق بقطــاع غــزة، فــي 
ــى  ــاً عل ــد أن يكــون مؤمتن ــر الغــاز ال ب ــأن املفــاوض لتطوي ــب ب إدارة ملــف الغــاز، وطال
هــذا املــورد، قائــالً بأنــه ال ميكــن بــأيِّ حــال أن »تســتفرد« بــه الســلطة الفلســطينية، 
وحرمــان قطــاع غــزة مــن حقــه، الــذي يشــهد أوضاعــاً اقتصاديــة جــّداً صعبــة45، وهــي 
رســالة ضمــن عــدة رســائل بحثــاً عــن موقعهــا فــي هــذا امللــف احليــوي، جيوسياســياً. 

وقــد طالبــت الفصائــل الفلســطينية خــالل تظاهــرة فــي مينــاء غــزة فــي 13 
ــداً  ــة، حتدي ــه الطبيعي ــي ثروات ــطيني ف ــعب الفلس ــق الش ــول 2022 بح ــبتمبر/ أيل س
الغــاز46. مــا يســتوجب التوافــق علــى إدارة امللــف مــن قبــل اجلهــات اخملتصــة، والعمــل 
علــى حتســني الواقــع االقتصــادي الهــش فــي فلســطني، مبــا يشــمل دعــم وحتســني 

ــزة.  ــاع غ ــي قط ــية ف ــاع املعيش األوض

ثانياً: الرفض اإلسرائيلي

ــض  ــإن الرف ــطيني، ف ــاز الفلس ــتخراج الغ ــر باس ــرائيل ملص ــماح إس ــن س ــم م بالرغ
واالشــتراطات قــد تكــون حاضــرةً فــي أي وقــت فــي ظــل األوضــاع الراهنــة، مــا يجعلنــا 
فــي حالــة مــن الاليقــني بخصــوص االلتزامــات اإلســرائيلية، خاصــة فــي ظــل تصاعــد 

األحــداث امليدانيــة؛ فقــد يُعطــل اســتخراج الغــاز الفلســطيني فــي أي حلظــة.

خامتة

ــاز  ــام، والغ ــكل ع ــطينية بش ــة الفلس ــوارد الطبيعي ــروات وامل ــن الث ــتفادة م إن االس
ــة  ــل فرص ــطيني، وميث ــاد الفلس ــة االقتص ــزز تنمي ــاص يع ــكل خ ــف بش املستكش
لتجــاوز األزمــة املاليــة التــي تعانــي منهــا الســلطة الفلســطينية. وبالتالــي التغلــب 
ــة،  ــطينية الداخلي ــات الفلس ــاوز املعيق ــب جت ــرائيلية، يتطل ــات اإلس ــى التحدي عل
والعمــل مــع مصــر مــن أجــل الضغــط علــى إســرائيل وإحــراز تقــدم فــي مفاوضــات 

ــش. ــن التهمي ــنوات م ــد س ــتثمرين بع ــع املس ــطيني م ــاز الفلس الغ

باإلضافــة إلــى ذلــك، ســتعزز احلاجــة األوروبيــة للغــاز التشــابكات واملصالــح 
ــاوض  ــطينية للتف ــرص الفلس ــزز الف ــا يع ــط، م ــاز املتوس ــدول غ ــتراتيجية ل اإلس
ــذا  ــطيني. وه ــاز الفلس ــتخراج الغ ــل اس ــن أج ــة م ــاطة مصري ــرائيل بوس ــع إس م
يتطلــب توافقــاً فلســطينياً، وتوحيــد اجلهــود للمطالبــة بحقــوق فلســطني مبواردهــا 
والتفاهمــات  االتفاقيــات  تنفيــذ  وتســريع  الدوليــة،  القوانــني  وفــق  الطبيعيــة 
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