امللف
حتديات الغاز يف املنطقة

الغاز يف شرق البحر األبيض املتوسط وحتدياته

ُيعتبر

اكتشاف الغاز يف مياه شرق البحر األبيض املتوسط تطور ًا مهم ًا،
وخصوصاً ملا يقدمه من فرص تنموية للدول املشرفة على هذه
املنطقة ،لكنه أيض ًا يضاف إىل عناصر الصراع الكثيرة العربية ـ اإلسرائيلية ،ألنه،
وألول مرة ،بدأ يوفر الفرصة إلسرائيل ،لولوج قطاع الطاقة العربي الذي يشكل عماد
االقتصاد للدول العربية.
وقعتها مع
وحتاول إسرائيل ،بمساندة أميركية ،استغالل معاهدات السالم التي ّ
دول عربية ،يف عقد اتفاقات لتزويد تلك الدول بالغاز ملدة  25عاماً ،وهو أمر إذا ما
تم ،سيربط هذه الدول عضوياً ،ولعدة عقود ،باالقتصاد اإلسرائيلي.
ويشكل اكتشاف احتياط الغاز يف املناطق االقتصادية اخلالصة للدول املطلةّ
على شرق البحر األبيض املتوسط ،فرصة إلسرائيل أيض ًا ،يف غياب االتفاقات على
احلدود البحرية بين الدول املعنية ،لوضع اليد جمدد ًا على ثروات طبيعية عربية،
األمر الذي ربما يفتح جبهة جديدة يف الصراع العربي ـ اإلسرائيلي.
لقد بادرت الدول الكبرى إىل إبداء اهتمام باستغالل هذا العامل اجلديد يف شرق
البحر األبيض املتوسط خلدمة مصاحلها ومصالح إسرائيل ،إذ اقترحت الواليات
املتحدة مشروع ًا لربط تصدير الغاز املصري واإلسرائيلي والقبرصي من خالل
منظومة من األنابيب تعبر تركيا واليونان ،ثم ربطها بشبكة الغاز األوروبية.
فالواليات املتحدة ،ومن خالل ترويج هذا املشروع ،حتاول ربط الصادرات املصرية
ال عن إيجاد حل لتوحيد جزيرة قبرص ،وكذلك تزويد
بالصادرات اإلسرائيلية ،فض ً
حتل ،ولو جزئي ًا ،حمل اإلمدادات
تركيا ودول االحتاد األوروبي بإمدادات الغاز كي ّ
ال جد ًا
الروسية ،كون اخملزون املكتشف يف شرق البحر األبيض املتوسط ضئي ً
مقارنة بما تمتلكه روسيا من خمزون.
ال ،يمكن
وتطرح التجربة املصرية يف قطاع الغاز عدة أسئلة منها :كيف ،مث ً
مصدرة للغاز الطبيعي ،مثل مصر ،أن تتحول بسرعة إىل دولة مستوردة؟
لدولة
ّ
وهنا يثير اخلبير البترويل إبراهيم زهران ،يف تقريره املعنون "كيف حتولت مصر
مصدر للغاز إىل مستورد؟" فضيحة بيع إسرائيل الغاز بسعر أقل من تكلفة
من
ّ
اإلنتاج ،ويتحدث عن جتربة مصر فيما يتعلق بأولويات استخدام الغاز ،ويسأل
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عما إذا كانت األولوية هي لتوفير احتياط وا ٍ
ف لالستهالك الداخلي ،أم للتصدير ،ذلك بأن
ّ
فضال عن
حمطات الكهرباء املصرية ،يف أغلبيتها ،باتت تعتمد اآلن على الغاز كوقود لها،
ً
استعماله وقوداً لقطاع النقل العام يف بعض احلاالت ،كما يتم إيصال الغاز باألنابيب
إىل املنازل يف بعض األحياء السكنية يف املدن الكبرى ،عالوة أيض ًا على استعمال الغاز
الطبيعي كلقيم يف املصانع البتروكيماوية.
فلسطيني ًا ،يكتب نائب رئيس احلكومة ووزير االقتصاد الوطني يف احلكومة الفلسطينية
احلالية ،حممد مصطفى ،عن "البترول والغاز الطبيعي يف فلسطين :اإلمكانات واملعوقات"،
وكيف منعت إسرائيل منذ سنة  2000تطوير حقل "غزة مارين" الذي يقع يف املياه
الفلسطينية احملاذية لساحل غزة ،وكيف حاولت إيصال اإلمدادات من حقل "غزة مارين"
تبقى إىل
ال ،كي تستقطع ما حتتاج إليه حملطاتها الكهربائية ،ثم تنقل ما ّ
إىل أراضيها أو ً
ّ
تقل عن املعادالت السعرية
قطاع غزة ،عالوة على مطالبتها بمعادلة سعرية خمفضةّ ،
وخصوصا األوروبية منها .واستعملت إسرائيل ذرائع عديدة للتمويه على مطالبها
العاملية،
ً
األساسية هذه ،ولوقف تطوير حقل "غزة مارين" ،بحجة أن جزء ًا من احلقل يقع يف املياه
اإلسرائيلية ،كما أبدت خماوفها من حصول حركة "حماس" يف غزة على الريع املايل من
بيع الغاز.
واستطاعت إسرائيل اكتشاف حقول عديدة يف املياه الشمالية ،غير أن أغلبية هذه
احلقول ،كما يقول اخلبير البترويل وليد خدوري يف تقريره "الغاز الطبيعي يف إسرائيل:
تطور االكتشافات وجماالت التصدير" ،ذات احتياط ضئيل ،وتقع يف مناطق بحرية عميقة
جد ًا ،يصل عمق بعضها إىل نحو  20.000قدم حتت سطح املياه .وتشكل ضآلة االحتياط
ال
وعمقه حتدياً للشركات العاملة على اإلنتاج ،ألن تكلفة اإلنتاج تصبح عالية جد ًا ،فض ً
عن أنه يستوجب توفر احتياط كا ٍ
ف إلجناح تطوير احلقل اقتصادي ًا .لكن هناك حقلين
ضخمين هما "تامار" و"ليفايثان" يختلفان عن بقية احلقول الشمالية ،وقد ركزت الشركات
على تطوير هذين احلقلين ،وتأجيل تطوير احلقول الصغيرة.
تكون ملف "الغاز يف شرق البحر األبيض املتوسط وحتدياته" يف
التقارير الثالثة التي ّ
هذا العدد من "جملة الدراسات الفلسطينية " ،هي جزء من جمموعة تقارير ُقدمت يف الندوة
السنوية األوىل ملؤسسة الدراسات الفلسطينية بشأن اكتشاف الغاز يف شرق البحر األبيض
املتوسط ،والتي ُعقدت يف بيروت يف منتصف كانون األول  /ديسمبر ّ .2014أما بقية
التقارير ،فتعمل املؤسسة على نشرها ،إىل جانب هذه التقارير الثالثة ،يف كتاب منفرد.
هيئة التحرير

