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الخالصة
لقــد أضافــت االكتشــافات الهائلــة للغــاز الطبيعــي فــي الســنوات األخيــرة فــي شــرق البحــر المتوســط بُعْ ــدً ا جديــدً ا
ً
شــبيهة
المتَّ ِســمة بالتو ُّتــر العالــي ،ممــا يجعلهــا  -فيمــا يخــص الظــروف الجيوسياســية -
إلــى هــذه المنطقــة ُ
غنيــة بالنفــط والغــاز ،مثــل الخليــج العربــي وبحــر الصيــن الجنوبــي .وفــي ضــوء
بمناطــق اســتراتيجية أخــرى َّ
االكتشــافات الجديــدة للغــاز ،فــإن الالعبيــن األساســيين فــي شــرق البحــر المتوســط يتنافســون للحصــول علــى
حصــة مــن الكميــات الهائلــة مــن الغــاز الطبيعــي فــي قــاع البحــر ،وفــي الوقــت ذاتــه يســعون إلــى اكتســاب أهميــة
َّ
ْ
زادت الخالفــات حــول ترســيم الحــدود البحريــة
ـم
جيوسياســية والتأثيــر فــي هــذه المنطقــة الواعــدة .ومــن َثـ َّ
المتغيــرة فــي شــرق البحــر المتوســط .يقــوم
بيــن دول المنطقــة ،األمــر الــذي انعكــس علــى التحالفــات والخالفــات
ِّ
هــذا البحــث بدراســة آفــاق العالقــات بيــن دول المنطقــة مــن خــال المصالــح المتداخلــة والمتقاطعــة بشــكل ٍ
ـديد .وأخيـ ًـرا ،يخلــص هــذا البحــث إلــى أنــه مــن األرجــح أن تكــون مــوارد الغــاز الطبيعــي فــي شــرق البحــر
شـ ٍ
َّ
ً
ـويات جــادَّ ة للخالفــات المزمنــة.
المتوســط حافـ ًـزا للتو ُّتــر والتنافــس بــدل مــن التعــاون ،إل فــي حــال وجــود تسـ
ٍ
المقدمة
َّ
ظلــت منطقــة شــرق البحــر المتوســط منــذ زمــن طويــل موقعً ــا للنزاعــات واألزمــات ،حيــث إن أكثرهــا بــرو ًزا
هــو النــزاع المزمــن بيــن الــدول العربيــة وإســرائيل ،باإلضافــة إلــى الخــاف القائــم بيــن اليونــان وقبــرص مــن
ـرف آخــر .وقــد أضافــت االكتشــافات الهائلــة للغــاز الطبيعــي خــال الســنوات المنصرمــة
ـرف ،وتركيــا مــن طـ ٍ
طـ ٍ
فــي شــرق البحــر المتوســط بُعْ ــدً ا جديــدً ا إلــى هــذه المنطقــة العاليــة التو ُّتــر ،ممــا يجعلهــا  -مــن حيـ ُ
ـث الظــروف
الجيوسياســية  -شـ ً
غنيــة بالنفــط والغــاز ،مثــل الخليــج العربــي وبحــر الصيــن
ـبيهة بمناطــق اســتراتيجية أخــرى َّ
الجنوبــي.1
لــدى ٍّ
كل مــن مصــر وإســرائيل وقبــرص أكبــر اكتشــافات للغــاز الطبيعــي فــي منطقــة شــرق البحــر المتوســط .وال
تســعى هــذه الــدول إلــى االكتفــاء الذاتــي بالغــاز فحســب ،ولكنهــا تعمــل ً
ـول إلــى دول مصــدرة
أيضــا علــى التحـ ُّ
للغــاز الطبيعــي إلــى األســواق العالميــة ،خاصـ ً
ـة الســوق األوروبــي .وباإلضافــة إلــى طموحاتهمــا الستكشــاف الغــاز
الطبيعــي فــي شــرق البحــر المتوســط ،فــإن تركيــا واليونــان تســعيان ً
أيضــا إلــى الوصــول إلــى الســوق األوروبــي،
المــارة بأراضيهمــا لتحقيــق
لكنهمــا ترغبــان فــي تحقيــق ذلــك مــن خــال توصيــل الغــاز عــن طريــق األنابيــب
ّ
مكاســب اســتراتيجية واقتصاديــة.
ً
تــدرس هــذه المقالــة كيــف أصبــح شــرق البحــر المتوســط بــؤر ًة جيوسياسـ ً
ـاخنة ،وكيــف أحيــت الكميــات
ـية سـ
الكبيــرة مــن الغــاز المكتَ َشــف الخالفــات اإلقليميــة التاريخيــة ،ومثَّ لــت عامـ ًـا معتبـ ًـرا في تغييــر خارطــة التحالفات
والخالفــات فــي المنطقــة .و ُتظهــر هــذه المقالــة ً
أيضــا كيــف أن القضيــة األساســية التــي تتمحــور جميــع هــذه
الخالفــات حولهــا هــي ترســيم الحــدود البحريــة.
ِّ
للــرد علــى هــذه التســاؤالت ،فــإن المقالــة ستستكشــف الالعبيــن األساســيين فــي شــرق البحــر المتوســط
ومصالحهــم ،وخالفاتهــم حــول المناطــق االقتصاديــة الخالصــة ،وخارطــة التحالفــات ،ومصالــح القــوى العظمــى
فــي شــرق البحــر المتوســط .وتثبــت هــذه المقالــة أن اكتشــافات الغــاز فــي شــرق البحــر المتوســط قــد تــؤدي إلــى
زم َنــة.
تصعيــد التو ُّتــر فــي المنطقــةَّ ،إل فــي حــال وجــود تسـ
ـويات جــادَّ ة للخالفــات ُ
الم ِ
ٍ
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فإن المقالة ستستكشف الالعبين األساسيين في
شرق البحر المتوسط ومصالحهم ،وخالفاتهم حول
المناطق االقتصادية الخالصة ،وخارطة التحالفات،
ومصالح القوى العظمى في شرق البحر المتوسط

ُ
ْ
اكتشافات الغاز الطبيعي الموازينَ في شرق البحر المتوسط؟
قلبت
كيف
يميــز الجــزء الشــرقي مــن البحــر المتوســط  -المعــروف ً
أيضــا بمنطقــة شــرق البحــر المتوســط  -هــو موقعــه
مــا ِّ
ـما كبيـ ًـرا مــن الشــرق األوســط.
ـارات :أوروبــا وإفريقيــا وآســيا ،كمــا يشــمل ِقسـ ً
المتميــز عنــد نقطــة التقــاء ثــاث قـ َّ
ِّ
حيــث تحيــط بشــرق البحــر المتوســط إحــدى عشــر دولــة :قبــرص ومصــر واليونــان وإســرائيل وإيطاليــا واألردن
ولبنــان وليبيــا وســوريا وفلســطين وتركيــا .وتعــرِّ ف الغالبيــة العظمــى مــن النمــاذج الجيوسياســية التــي أوجدهــا
ٌّ
كل مــن ماكينــدر وســبايكمان وماهــان فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرينُ « :تعــرِّ ف شــرق
البحــر المتوســط بأنــه منطقــة ذات أهميــة كبــرى ،حيــث قــد يكــون للتطــورات السياســية المتفاقمــة هنــاك تأثيـ ٌـر
ـي».2
دولـ ٌّ
ضخمــة مــن الغــاز الطبيعــي ،حيــث قدَّ َرهــا المســح
احتياطيــات
تحتــوي منطقــة شــرق البحــر المتوســط علــى
ٍ
ٍ
الجيولوجــي األمريكــي بمتوســط قــدره  122تريليــون قــدم مكعــب (أي  3.45تريليونــات متــر مكعــب) مــن الغــاز
الطبيعــي القابــل لالســتخراج بمتوســط قــدره  1.7مليــار برميــل مــن النفــط القابــل لالســتخراج فــي حــوض الشــام
َّ
المتوقعــة للغــاز الطبيعــي فــي منطقــة
ـم فــإن االحتياطيــات الضخمــة
الواقــع فــي شــرق البحــر المتوســط .3ومــن َثـ َّ
شــرق البحــر المتوســط قــد ألحقــت المنطقـ َ
عالميــا مــن حيـ ُ
ـث احتياطيــات الغــاز الطبيعــي.
ـة بقائمــة أكبــر المناطــق
ًّ
ـية عظيمـ ً
ـة جيوسياسـ ً
اكتســبت منطقــة شــرق البحــر المتوســط  -فــي الســنوات األخيــرة  -أهميـ ً
ـة؛ نظـ ًـرا لبــروز
اكتشــافات الغــاز الهائلــة ،وقــد حــدث هــذا فــي ضــوء التنافــس العالمــي علــى الغــاز الطبيعــي ،حيــث يعتبــر أحــد
أهــم المصــادر المتصفــة بانخفــاض انبعاثهــا للكربــون فــي القــرن الحــادي والعشــرين ،وذلــك فــي ظــل التوقعــات
بتنامــي الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي بنســبة  %50بحلــول عــام .20304
إن للغــاز الطبيعــي فــي شــرق البحــر المتوســط الئحـ ً
َّ
المعقــدة مثــل :الموقــع الجغرافــي للمــوارد
المتغيــرات
ـة مــن
ِّ
ِّ
المتوفــر ،وتكلفــة التكنولوجيــا ومرافــق التكريــر ،وخطــوط التوصيــل
الغازيــة وحجمهــا ،وطــرق اســتخراح الغــاز
المســال.
البديلــةَ ،
والطلَــب والعَ ــرض فــي األســواق اإلقليميــة والعالميــة ،وأســعار الغــاز الطبيعــي والغــاز الطبيعــي ُ
ِّ
وتؤثــر ُّ
المتغيــرات تأثيـ ًـرا مباشـ ًـرا فــي الديناميكيــات السياســية اإلقليميــة والسياســة الخارجيــة للــدول
كل هــذه
ِّ
فــي المنطقــة .وهنــاك خمســة العبيــن أساســيين فــي شــرق البحــر المتوســط :مصــر وتركيــا واليونــان وإســرائيل
ــم تركِّــز هــذه المقالــة علــى أولئــك الالعبيــن واكتشــافاتهم للغــاز ،وبنيتهــم التحتيــة للغــاز،
وقبــرص .ومــن َث َّ
وأنشــطتهم االستكشــافية ،واســتثماراتهم المســتقبلية ،ومصالحهــم.
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ً
لكن الطفرة في إنتاج الغاز المصري لم ُ
طويل ،ف َب َ
عد بلوغ
تدم
أقصى درجات اإلنتاج في عام - ،2009حيث بلغ اإلنتاج المصري
ما يقارب  6.1مليارات قدم مكعب في اليوم ،-بدأ التقليص
التدريجي في اإلنتاج بين عامي  2009و ،2015حيث هبط اإلنتاج
بنسبة  %27ليصل إلى  4.4مليارات قدم مكعب بنهاية عام 2015
مصر :حلم في محطة إقليمية للغاز
عظيمــا فــي إنتــاج الغــاز الطبيعــي فــي مصــر ،حيــث مكَّنهــا
يُ عَ ــدُّ العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين إنجــا ًزا
ً
مــن تصديــر الغــاز إلــى األســواق الخارجيــة .ومــن أبــرز صفقــات الغــاز التــي أبرمتهــا مصــر خــال هــذه الفتــرة هــي
تعاقدهــا مــع إســرائيل فــي عــام  ،2005الــذي أثــار جـ ً
ـدل فــي مصــر .وكان ســبب اعتــراض المصرييــن هــو أن أســعار
الغــاز إلســرائيل أقـ ُّـل مــن األســعار العالميــة ،وحتــى أقــل مــن األســعار التــي كانــت تدفعهــا الشــركات المصريــة فــي
ذلــك الوقــت .5ولــم تصـ ِّ
ـدر مصــر الغــاز الطبيعــي إلــى إســرائيل فحســب ،وإنمــا أصبحــت المصــدر األساســي للغــاز
لـ ٍّ
ـكل مــن األردن ولبنــان.
ً
طويــا ،ف َبعــدَ بلــوغ أقصــى درجــات اإلنتــاج فــي عــام ،2009
لكــن الطفــرة فــي إنتــاج الغــاز المصــري لــم تــدُ م
حيــث بلــغ اإلنتــاج المصــري مــا يقــارب  6.1مليــارات قــدم مكعــب فــي اليــوم ،-بــدأ التقليــص التدريجــي فــياإلنتــاج بيــن عامــي  2009و ،2015حيــث هبــط اإلنتــاج بنســبة  %27ليصــل إلــى  4.4مليــارات قــدم مكعــب بنهايــة
ـات عاليـ ً
ـة؛ نظـ ًـرا للنمــو الســكاني المتســارع.
عــام  .20156وفــي الوقــت ذاتــه ،بلــغ االســتهالك المصــري للغــاز درجـ ٍ
ـم أوقفــت مصــر
وفــي هــذه الحالــة بلــغ اســتهالك الغــاز  4.6مليــارات قــدم مكعــب
يوميــا فــي عــام  .20157ومــن َثـ َّ
ًّ
صادراتهــا مــن الغــاز وبــدأت باســتيراد الغــاز لسـ ِّ
ـد الطلــب المحلــي المتنامــي .ففــي بدايــة عــام  - 2016علــى ســبيل
المثــال  -وصلــت واردات مصــر مــن الغــاز  1.1مليــار قــدم مكعــب فــي اليــوم.8
مــع بدايــة العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين ،بــدأت مصــر أنشــطة استكشــافية فــي الميــاه العميقــة
للبحــر المتوســط .ففــي أبريــل  ،2015أكَّــدت الشــركة اإليطاليــة إينــي (الوكالــة الوطنيــة للمحروقــات) وجــود
احتياطيــات ضخمــة للغــاز فــي حقــل ُظهــر ،ممــا دفــع الشــركة إلــى إرســال جهــاز الحفــر «ســايبم  »10000إلــى
ٍ
ٌّ
منطقــة االمتيــاز والبــدء فــي الحفــر حتــى منتصــف عــام  .2015وفــي أغســطس  ،2015أعلنــت كل مــن إينــي (الوكالــة
الوطنيــة للمحروقــات) والحكومــة المصريــة عــن االكتشــاف الكبيــر فــي حقــل ُظهــر.9
يُ عَ ــدُّ حقــل ُظهــر أكبــر حقــل للغــاز الطبيعــي فــي البحــر المتوســط ،متجــاو ًزا ًّ
كل مــن حقلَــي تمــار وليفياتــان
ـرائيلي ْين وحقــل أفرودايــت القبرصــي .ويُ قــدَّ ر احتياطــي الغــاز الطبيعــي فــي حقــل ُظهــر بـــ  30تريليــون قــدم
اإلسـ
َّ
ــم َّ
االكتفــاء
حققــت مصــر بعــد اكتشــاف حقــل ُظهــر
مكعــب ،وهــو مــا يعــادل  850مليــار متــر مكعــب .10ومــن َث َّ
َ
الذاتــي مــن الغــاز الطبيعــي ،وانتقلــت مــن دولــة مســتوردة للغــاز إلــى دولــة ُم ِّ
صــدرة لــه .وفــي ســبتمبر ،2018
َّ
المســال بعــد وصــول إنتاجهــا الكلــي  6.6مليــارات قــدم مكعــب فــي
أعلنــت مصــر وقــف اســتيراد الغــاز الطبيعــي ُ
11
كاف لتلبيــة احتيــاج الســوق المحلــي المصــري  .وفــي نهايــة عــام  ،2019وصــل إنتــاج مصــر للغــاز
اليــوم؛ ألن ذلــك ٍ
َّ
المتوقــع وصولهــا إلــى  8مليــارات قــدم مكعــب فــي اليــوم
الطبيعــي  7مليــارات قــدم مكعــب فــي اليــوم ،ومــن
بحلــول عــام .202112
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تسعى مصر إلى االستفادة من احتياطياتها الهائلة من الغاز من
خالل اتباع استراتيجية تعتمد على تحويل مصر إلى محطة
إقليمية لتصدير الغاز في شرق البحر المتوسط .وقد تمكِّن هذه
االستراتيجية مصرَ من حيازة مكاسب استراتيجية وسياسية
صنَعَ ين
الم ْ
واقتصادية .وفيما يخص البنية التحتية ،تمتلك مصر َ
الوحيدين إلسالة الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط
تســعى مصــر إلــى االســتفادة مــن احتياطياتهــا الهائلــة مــن الغــاز مــن خــال اتبــاع اســتراتيجية تعتمد علــى تحويل
مصــر إلــى محطــة إقليميــة لتصديــر الغــاز فــي شــرق البحــر المتوســط .وقــد تمكِّــن هــذه االســتراتيجية مصـ َـر مــن
الم ْصنَعَ يــن
حيــازة مكاســب اســتراتيجية وسياســية واقتصاديــة .وفيمــا يخــص البنيــة التحتيــة ،تمتلــك مصــر َ
الوحيديــن إلســالة الغــاز الطبيعــي فــي شــرق البحــر المتوســط .ويُ عَ ــدُّ َم ْصنَعَ ــا إســالة الغــاز الطبيعــي فــي دميــاط
وإدكــو ب ًنــى تحتيـ ً
المســال وبقــدرة متطــورة علــى التصديــر ،حيــث يســاعدان مصــر
ـور ًة للغــاز الطبيعــي ُ
ـة متطـ ّ
علــى تحقيــق هدفهــا فــي أن تصبــح المركــز اإلقليمــي الوحيــد لبيــع الغــاز وتصديــره فــي شــرق البحــر المتوســط.
للم ْصنَعَ يــن المصريَّ يــن  19مليــار متــر مكعــب ســنويًّ ا« ،ممــا
فقــد بلــغ كامــل قــدرة تصديــر الغــاز الطبيعــي ُ
المســال َ
13
ُ
ـتعملَة فــي الســوق المحلــي مــن حقــل ظهــر وغيــره مــن الحقــول» .
يســمح بتصديــر أي كميـ ٍ
ـات غيــر مسـ َ
وعــاوة علــى ذلــك ،تمتلــك مصــر َخ َّطــي أنابيــب اثنيــن للغــاز الطبيعــي :حيــث يمتــدُّ خــط الغــاز العربــي مــن
شــبه جزيــرة ســيناء مــرو ًرا بــاألردن ويصــل إلــى لبنــان وســوريا ،وأمــا خــط العريش-عســقالن أو خــط غــاز شــرق
وصــل مدينــة العريــش المصريــة فــي شــبه جزيــرة ســيناء بمدينــة عســقالن اإلســرائيلية علــى ســاحل
في ِ
المتوســط ُ
أساســا إلمــداد إســرائيل بالصــادرات المصريــة مــن
ـم تطويــر خــط غــاز شــرق المتوســط
البحــر المتوســط .فقــد تـ َّ
ً
الغــاز كمــا فــي الشــكل رقــم (.)1

الشكل ( :)1المواقع الجغرافية ألهم االكتشافات الغازية ومصانع إسالة الغاز الطبيعي وخطوط األنابيب في شرق
14
المتوسط
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ـتمر مصــر فــي جــذب الشــركات العالميــة للنفــط والغــاز لالســتثمار فــي البحــث عــن النفــط والغــاز فــي منطقتهــا
تسـ ُّ
االقتصاديــة َ
َ
المستكشـ َـفة بعــدُ  .وفــي منتصــف عــام  ،2020أعلنــت مصــر
الخا ِل َصــة فــي شــرق البحــر المتوســط غيــر
ـس مــن كبريــات شــركات النفــط والغــاز :إكســون-موبايل ،وشــيفرون ،وشــيل،
ـر مــع َخمـ ٍ
عــن توقيــع طلـ ٍ
ـب مباشـ ٍ
وبــي پــي ،وتوتــال؛ وذلــك للبــدء فــي أنشــطة االستكشــاف وعمليــات التنقيــب فــي َســ ْب ِع ِق َطــعٍ َب ْح ِريَّ ــة ُقبالــة
الســواحل الغربيــة لمصــر فــي الميــاه العميقــة فــي شــرق البحــر المتوســط.15
سيســهم
أمــا فيمــا يخــص المكاســب االســتراتيجية والسياســية ،فــإن تحـ ُّ
ـز للطاقــة اإلقليميــة ُ
ـول مصــر إلــى مركـ ٍ
َّ
متوقعً ــا فــي الطاقــة اإلقليميــة فــي شــرق البحــر المتوســط .وهــو مــا ســيمكِّن
فــي تعزيــز دور مصــر بوصفهــا الع ًبــا
مصــر مــن التأثيــر فــي إســرائيل وقبــرص فــي حــال أصبحــت مصــر هــي المحطــة الوحيــدة لتوصيــل الغــاز
اإلســرائيلي والقبرصــي إلــى أوروبــا .وفــي الوقــت ذاتــه ،يمكــن لمصــر أن ِّ
تؤثــر فــي أوروبــا مــن خــال تمريــر
ـات معتَ َبــرة مــن الغــاز الطبيعــي وصـ ً
ـول إلــى أوروبــا مــن خــال المصانــع المصريــة إلســالة الغــاز .إن هــذا الــدور
كميـ ٍ
ـة جيوسياسـ ً
إقليميــا للغــاز قــد يمنحهــا أهميـ ً
ـية ،ويزيــد مــن قدراتهــا كقــوة إقليميــة
الجديــد لمصــر بوصفهــا مركـ ًـزا
ًّ
رائــدة فــي منطقــة شــرق البحــر المتوســط.16
َّ
ـول مصــر إلــى محطــة إقليميــة للغــاز يشــمل تصديــر
وفــي الختــام ،فيمــا
يتعلــق بالمكاســب االقتصاديــة ،فــإن تحـ ُّ
الم ْصنَعَ يــن المصريَّ يــن ،وتحصيــل الرســوم مــن إســرائيل وقبــرص
الفائــض مــن غازهــا إلــى أوروبــا ،وإعــادة تشــغيل َ
ـة هائلـ ً
ـب اقتصاديـ ً
ـة
مقابــل إســالة غازهمــا وتصديرهــا إلــى أوروبــا .وهــو مــا يعنــي أن مصــر ســوف تجلــب مكاسـ َ
قــد ُتســهم فــي رفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي.17
إسرائيل :سعة إنتاجية هائلة تبحث عن مستوردين
ً
مســتخدمة الغــاز الطبيعــي
ُتعَ ــدُّ إســرائيل مــن أكبــر المســتهلكين للغــاز الطبيعــي فــي شــرق البحــر المتوســط،
كمصــدر وقــود لتوليــد الكهربــاء .ففــي عــام  2010اســتهلك توليــد الكهربــاء فــي إســرائيل  %40مــن االســتهالك
َّ
المتوقــع أن يصــل إلــى  %60فــي عــام  ،2027و %68فــي عــام  .204018فــي ذاك
اإلجمالــي للغــاز الطبيعــي ،ومــن
الوقــت جــاء أكبــر قــدر مــن اســتهالك إســرائيل للغــاز الطبيعــي مــن حقــل ماري-بــي ،حيــث إنــه ُ
أول حقــل بحــري
للغــاز الطبيعــي فــي إســرائيل ،ومــن واردات الغــاز المصــري ،حيــث بلــغ  %40مــن احتيــاج إســرائيل فــي عــام .2010
ـافات هائلـ ٍـة للغــاز الطبيعــي فــي ميــاه شــرق البحــر المتوســط،
عامــي  2009و ،2010أعلنـ ْ
ـت إســرائيل عــن اكتشـ ٍ
فــي َ
وهمــا َح ْقــا تمــار وليفياتــان .حيــث ُتقــدَّ ر احتياطيــات الغــاز فــي حقــل تمــار بـــ  11تريليــون قــدم مكعــب ،وبــدأ
أمــا احتياطيــات الغــاز فــي حقــل ليفياتــان ،فتُ قــدَّ ر بـــ  22تريليــون قــدم مكعــب ،وبــدأ
اإلنتــاج فــي عــام ّ .2013
ِّ
ويمثــل الحقــان  %90مــن احتياطيــات الغــاز المث َبتَ ــة إلســرائيل .وتجــدر اإلشــارة
اإلنتــاج فــي أواخــر عــام .2019
إلــى أن اســتهالك إســرائيل المحلــي أقـ ُّـل مــن  %1مــن االكتشــافات الهائلــة للغــاز 19فــي الميــاه اإلســرائيلية .فقــد
اســتهلك الســوق المحلــي فــي إســرائيل  11.3مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي فــي عــام  ،2019بينمــا يغطــي
و»س َي ُســدُّ ليفياتــان البقيـ َ
خصــص الفائــض للتصديــر».20
حقــل تمــار وحــده  %92مــن االســتهالك المحلــي،
ـة ،بينمــا يُ َّ
َ
َ
ـرائيل القــدر َة علــى تلبيــة اســتهالكها المحلــي فحســب ،وإنمــا مكَّنتهــا مــن االنتقــال
لــم تمنــح هــذه االكتشــافات إسـ
صــاف للغــاز فــي العقــود المنصرمــة إلــى ُم َص ِّ
صــاف للغــاز بحلــول العقــد الثالــث مــن القــرن
ــدر
مــن مســتورد
ٍ
ٍ
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الحــادي والعشــرين .حيــث تمتلــك إســرائيل ثالثــة خطــوط أنابيــب للغــاز الطبيعــيَ ،ي ُمـ ُّـر اثنــان منهــا مــن إســرائيل
إلــى األردن .حيــث ينقــل خــط األنابيــب األول فــي منطقــة ســدوم فــي إســرائيل الغــا َز مــن حقــل تمــار إلــى زبائــن
خاصيــن فــي األردن .وأمــا خــط األنابيــب الثانــي فــي منطقــة بيــت شــيعان فــي إســرائيل ،فيصـ ِّ
ـدر الغــاز الطبيعــي
ّ
21
مــن حقــل ليفياتــان إلــى شــركة الكهربــاء الوطنيــة التــي تمتلكهــا الحكومــة األردنيــة  .أمــا خــط األنابيــب الثالــث
فهــو خــط أنابيــب العريش-عســقالن الــذي يُ وصــل بيــن مصــر وإســرائيل كمــا فــي الشــكل رقــم (.)2

الشكل ( :)2شبكة خط أنابيب الغاز اإلسرائيلية

22

ِّ
يُ عَ ــدُّ ضمــان إمــدادات الطاقــة مــن إحــدى القضايــا األكثــر محوريـ ً
ـة
المتعلقــة باألمــن القومــي اإلســرائيلي ،حيــث يُ عَ دُّ
«شــأ ًنا مركزيًّ ــا ألصحــاب القــرار فــي إســرائيل» .23فبعــد ثــورة  25ينايــر المصريــة ،أوقفــت مصــر إمــدادات الغــاز إلــى
إســرائيل؛ نظـ ًـرا للعديــد مــن الهجمــات المسـ َّـلحة علــى خــط أنابيــب العريش-عســقالن فــي ســيناء .وقــد انعكســت
مهمــة لهــم بعــد اضطــراب الغــاز فــي
هــذه الحالــة علــى أولويــات أصحــاب القــرار فــي إســرائيل ،حيــث صــار أكبــر َّ
ـد محتمــل ٍ لنقــص الطاقــة فــي المســتقبل.
عــام  2012هــو الخــروج بسياسـ ٍـة للطاقــة تمكِّنهــم مــن تفــادي أي تهديـ ٍ

لقد كان أكبر ٍّ
تحد تواجهه إسرائيل مؤخرً ا
مسار لتصدير إنتاجها الهائل للغاز،
هو توفير
ٍ
فعلى الرغم من تصدير الغاز إلى مصر واألردن،
ً
قضية
السعة اإلنتاجية اإلسرائيلية
فال تزال َّ
ً
إشكالية في ظل غياب المستوردين المضمونين

|

تسعى قبرص بعد اكتشافات الغاز إلى أن تفرض
وجودها في شرق البحر المتوسط بوصفها
ً
ً
طرفا في
جديدا من المحتمل أن يصبح
الع ًبا
ً
تسوية
تحالفات المنطقة ،ومن الممكن أن يبرم
مع تركيا حيال الخالف المزمن بين الطرفين
يُ عَ ــدُّ إيجــاد سياســة للطاقــة وتنظيــم الطلــب فــي إســرائيل هــو خــط الدفــاع األول للطاقــة فــي إســرائيل .فبعــد
لــزم إســرائيل
َّــت الحكومــة اإلســرائيلية فــي عــام  2013سياســة
اكتشــاف َح ْقلَــي تمــار وليفياتــان تبن ْ
تصديــر ُت ِ
ٍ
باســتخدام  %60مــن احتياطاتهــا مــن الغــاز الطبيعــي فــي االســتهالك المحلــيُ ،محققـ ً
ـة االكتفــاء الذاتــي مــن الغــاز
الطبيعــي حتــى عــام  .204024ومــن خــال هــذه السياســة تســعى إســرائيل إلــى فــرض سياســة فــي تصديــر الغــاز
الطبيعــي ،حيــث ِّ
تحقــق االكتفــاء الذاتــي حتــى عــام  ،2040وفــي الوقــت ذاتــه تمنــح إســرائيل الفرصـ َ
ـة فــي أن
توســع تأثيرهــا فــي
ـم ســوف ِّ
تصبــح أحــد أكبــر ُ
المصدريــن للغــاز الطبيعــي فــي شــرق البحــر المتوســط .ومــن َثـ َّ
المنطقــة.
لقــد كان أكبــر تحـ ٍّ
ـار لتصديــر إنتاجهــا الهائــل للغــاز ،فعلــى الرغــم مــن
ـد تواجهــه إســرائيل مؤخـ ًـرا هــو توفيــر مسـ ٍ
ً
ً
إشــكالية فــي ظــل غيــاب
قضيــة
الســعة اإلنتاجيــة اإلســرائيلية
تصديــر الغــاز إلــى مصــر واألردن ،فــا تــزال َّ
المســتوردين المضمونيــن.25
قبرص :العب جديد في حلبة شرق البحر المتوسط
ـاف للغــاز الطبيعــي قبالــة الســاحل الجنوبــي لقبــرص ،وهــو
فــي عــام  ،2011أعلنــت قبــرص اليونانيــة عــن اكتشـ ٍ
حقــل أفروديــت ،باحتياطــي يصــل تقديــره إلــى  4.5ترليونــات قــدم مكعــب .ويُ َّ
توقــع مــن حقــل أفروديــت أن
ـي للغــاز فــي قبــرص ،وأن يُ صــدَّ ر جــزء مــن االحتياطــي إلــى األســواق العالميــة .فقــد بــدأت
يل ِّبــي االحتيــاج المحلـ َّ
قبــرص فــي تطويــر حقــل أفروديــت بعــد ثمانــي ســنوات من اكتشــافها؛ نظـ ًـرا للكميــة المحــدودة مــن احتياطياتها
مــن الغــاز .وقــد أعلنــت نيقوســيا فــي نهايــة عــام  2019أنهــا َّ
وقعــت عقــدً ا مــع مجموعــة شــركات  -تشــمل شــيل،
ونوبــل إنرجــي األمريكيــة األســاس ،وديليــك  -الســتخراج احتياطيــات الغــاز فــي حقــل أفروديــت.26
خارجيــا ،ولكــن فــي ســبتمبر َّ 2018
وقعــت اتفاقيـ ً
ـة مــع مصــر
حاليــا البنيــة التحتيــة لنقــل الغــاز
ال تمتلــك قبــرص
ًّ
ًّ
إلنشــاء خــط أنابيــب بحــري للغــاز الطبيعــي بيــن البلديــن بهــدف نقــل الغــاز مــن حقــل أفروديــت القبرصــي
إلــى محطــات إســالة الغــاز فــي مصــر وإعــادة تصديرهــا مجــددً ا .27ومــا زالــت المفاوضــات جاريـ ً
ـة بيــن قبــرص
والشــركاء األجانــب فــي حقــل أفروديــت (شــيل ،ونوبــل إنرجــي ،وديليــك) لبنــاء خــط أنابيــب بين قبــرص ومصر.
تســعى قبــرص بعــد اكتشــافات الغــاز إلــى أن تفــرض وجودهــا فــي شــرق البحــر المتوســط بوصفهــا الع ًبــا جديــدً ا
ً
طرفــا فــي تحالفــات المنطقــة ،ومــن الممكــن أن يبــرم تسـ ً
ـوية مــع تركيــا حيــال الخــاف
مــن المحتمــل أن يصبــح
المزمــن بيــن الطرفيــن.
تركيا :البحث عن دور في شرق البحر المتوسط
صافيــا للغــاز ،حيــث تعتمــد علــى صــادرات الغــاز مــن روســيا وأذربيجــان وإيــران ،باإلضافــة
ُتعَ ــدُّ تركيــا مســتوردً ا
ً
المســال مــن دول ٍ أخــرى .فقــد بلغــت واردات تركيــا مــن الغــاز فــي عــام  2019مــا مقــداره
إلــى الغــاز الطبيعــي ُ
28
ـم فــإن االكتشــاف التركــي للغــاز فــي البحــر
 45مليــار متــر مكعــب لتلبيــة احتياجــات ســوقها المحلــي  .ومــن َثـ َّ
ـزء مــن احتياجــات ســوقها المحلــي.
األســود المعلــن عنــه فــي أغســطس َ 2020قــد يُ َمكِّــن تركيــا مــن تلبيــة جـ ٍ
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يقوم خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر لألناضول (تاناپ) والمار من خالل
األراضي التركية بنقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى جنوب أوروبا.
وباإلضافة إلى خط أنابيب التيار األزرق الذي تحصل تركيا من خالله على
الغاز الروسي ،فستواصل تركيا توصيل الغاز الطبيعي إلى أوروبا من خالل
خط أنابيب التيار التركي الجديد الذي يحمل الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا
لعبــت تركيــا دو ًرا أساسـ ًّـيا فــي العقــود المنصرمــة فــي نقــل الغــاز الطبيعــي إلــى أوروبــا .حيــث يقــوم خــط أنابيــب
الغــاز الطبيعــي العابــر لألناضــول (تانــاپ) والمــار مــن خــال األراضــي التركيــة بنقــل الغــاز الطبيعــي مــن أذربيجــان
إلــى جنــوب أوروبــا .وباإلضافــة إلــى خــط أنابيــب التيــار األزرق الــذي تحصــل تركيــا مــن خاللــه علــى الغــاز الروســي،
فســتواصل تركيــا توصيــل الغــاز الطبيعــي إلــى أوروبــا مــن خــال خــط أنابيــب التيــار التركــي الجديــد الــذي يحمــل
المقـ َّـرر أن يباشــر خــط أنابيــب التيــار التركــي عملــه بحلــول عــام
الغــاز الروســي إلــى تركيــا وأوروبــا .وقــد كان مــن ُ
 ،2019ولكــن خــط األنابيــب َّ
توقــف نظـ ًـرا للعقوبــات األمريكيــة.
وعلــى الرغــم مــن الخالفــات بيــن تركيــا والعبيــن آخريــن فــي شــرق البحــر المتوســط ،فــإن تركيــا تصـ ُّـر علــى أن
ـزءا مــن معادلــة الطاقــة فــي المنطقــة ،وتســعى إلــى مواصلــة أنشــطتها االستكشــافية فــي شــرق البحــر
تكــون جـ ً
ـات ُمعتَ َبــرة مــن النفــط والغــاز.
المتوســط ،حتــى لــو كانــت فــي ميــاه متنــازع عليهــا .فــإن هدفهــا هــو إيجــاد كميـ ٍ
اليونان :التماس التحالفات ضد تركيا
ـاف للغــاز ،حيــث
ـافات للغــاز فــي شــرق البحــر المتوســط .ومــن َثـ َّ
ـم فاليونــان مســتوردٌ صـ ٍ
ال تمتلــك اليونــان اكتشـ ٍ
ْ
دور
اسـ
ـتوردت مــا يقــارب  5مليــارات متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي فــي عــام  .2019ولــذا تســعى اليونــان إلــى لعــب ٍ
المســال إلــى جنــوب غــرب أوروبــا مــن خــال محطــة
أكبــر فــي الســنوات المقبلــة كبوابــة إلمــدادات الغــاز الطبيعــي ُ
ريفيثوســا ومشــروع أليكســاندروبوليس المخطــط لــه.29
وفــي الطــرف المقابــلَ ،ف َبعْ ــدَ ظهــور االحتياطيــات الهائلــة للغــاز فــي شــرق البحــر المتوســط ،ال تســعى اليونــان إلــى
ـافات للغــاز فــي المنطقــة فحســب ،وإنمــا تجتهــد فــي مواصلــة تنافســها الجيوسياســي مــع تركيــا فــي
إيجــاد اكتشـ ٍ
شــرق البحــر المتوســط وإيجــاد حلفــاء إقليمييــن ضــد تركيــا.
الخالفات حول ترسيم الحدود البحرية
تمــت صياغــة اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار للتحكُّــم فــي اســتغالل مــوارد الطاقــة ،ولتمثيل
فــي عــام َّ ،1982
30
ـم
ملكيــة الــدول لألماكــن التــي وراء الميــاه اإلقليميــة وعلــى بُعْ ــد مئــات الكيلومتــرات عــن ســواحل الــدول  .ومــن َثـ َّ
ـط لتقســيم ميــاه البحــار والمحيطــات وراء الميــاه اإلقليميــة للــدول الســاحلية ،وهــو مــا
أوجــد قانــون البحــار ضوابـ َ
يُ عـ َـرف بالمناطــق االقتصاديــة الخالصــة ،حيــث ُت َحــدَّ د هــذه المناطــق ِب ُبعــد  200ميــل بحــري عــن ســواحل هــذه الدول.
ـاء علــى هــذه االتفاقيــة ،فــإن للــدول التــي تمتلــك مناطــق اقتصاديــة خالصــة الحـ َّ
ـق فــي اســتغالل ثــروات هــذه
وبنـ ً
ِّ
المناطــق ،باإلضافــة إلــى حــق استكشــاف النفــط والغــاز الطبيعــي وإنتاجهمــا ،ولكنهــا ال تمتلــك الحـ َّ
ـق فــي التحكُّــم
فــي المالحــة البحريــة فــي هــذه المناطــق .فــا بــدَّ أن تســمح هــذه الــدول ِب ُحرِّ يَّ ــة المالحــة الدوليــة ،والتحليــق ِ فــوق
المناطــق االقتصاديــة الخالصــة .لكــن تبقــى هنــاك بعــض الــدول التــي لــم ُت َصــادق علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة
لقانــون البحــار ،مثــل تركيــا وفنزويــا وإســرائيل والواليــات المتحــدة؛ ولــذا ال تعتــرف هــذه الــدول بالمئتَ ــي ميــل
المخصصــة للمناطــق االقتصاديــة الخالصــة.31
َّ
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إن ترســيم الحــدود البحريــة فــي شــرق البحــر المتوســط عمليـ ٌ
ـة َّ
بديهيــا ،حيــث
معقــد ٌة للغايــة .ويبــدو هــذا األمــر
ًّ
هنالــك مجموعــة مــن الــدول الســاحلية المتقابلــة والتــي لديهــا ميــاه [ َب ْحريــة] محــدودة ،كمــا هــو الحــال فــي
ـم تحديــد المناطــق االقتصاديــة الخالصــة بالدولتَ ْيــن المتقابلتَ ْيــن اللتيــن لهمــا
شــرق البحــر المتوســط ،حيــث يتـ ُّ
أقــرب مســافة بيــن ســواحل ٍّ
كل منهمــا .فلهمــا الحـ ُّ
ـق فــي تقســيم ملكيــة المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة بالتســاوي
ِّ
المتعلقــة بعمليــة ترســيم الحــدود فــي منطقــة شــرق البحــر
بينهمــا .وتشــرح هــذه اإلجــراءات مــدى التعقيــدات
ـراف فــي المنطقــة.
المتوســط ،وال ســيما فــي ظــل التو ُّتــر؛ نظـ ًـرا للخالفــات ُ
الم ْز ِم َنــة بيــن عــدَّ ة أطـ ٍ
ـدات فــي
لــم تقــم أغلــب دول شــرق البحــر المتوســط بترســيم حدودهــا البحريــة .فلــم ُتبــرم ســوى ثــاث معاهـ ٍ
بنــاء علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار:
العقــد المنصــرم لتحديــد المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة
ً
ِّ
ووقعــت الثانيــة بيــن قبــرص ولبنــان فــي عــام
ُو ِّقعــت أ�ولــى هــذه المعاهــدات بيــن قبــرص ومصــر فــي عــام ُ ،2003
تأججــت فــي شــرق البحــر
وو ِّقعــت الثالثــة بيــن قبــرص وإســرائيل فــي عــام  .201032ونظـ ًـرا للخالفــات التــي َّ
ُ ،2007
ـدات أخــرى لتعييــن الحــدود البحريــة :األولــى بيــن تركيــا وليبيــا فــي نوفمبــر
المتوســط؛ فقــد أ�برمــت ثــاث معاهـ ٍ
 ،2019والثانيــة بيــن اليونــان وإيطاليــا فــي يونيــو  ،2020والثالثــة بيــن مصــر واليونــان فــي أغســطس .2020
َّ
وتتعلــق أبــرز الخالفــات فــي منطقــة شــرق البحــر المتوســط  -فــي الوقــت الراهــن  -بترســيم الحــدود البحريــة
ِّ
المتعلقــة باتفاقيــات المناطــق
للمناطــق االقتصاديــة الخالصــة بيــن أكثــر مــن دولــة .وقــد تضاعفــت التعقيــدات
ـة في ظــل عدم ُّ
ـة االحتياطيــات الهائلــة مــن الغــاز ،خاصـ ً
االقتصاديــة الخالصــة نتيجـ َ
توقف األنشــطة االستكشــافية
األحاديــة الجانــب التــي تقــوم بهــا دول المنطقــة .وفــي الوقــت ذاتــه ،تســعى أغلــب الــدول اإلقليميــة إلــى تقويــة
قدراتهــا العســكرية البحريــة ،ممــا يزيــد مــن احتماليــة المواجهــة فــي البحــر.33
ِّ
المتعلقــة بترســيم الحــدود البحريــة فــي شــرق البحــر
ويُ عَ ــدُّ الخــاف بيــن تركيــا واليونــان مــن أكبــر الخالفــات
المتوســط ،حيــث تمتــدُّ تأثيــرات هــذا الخــاف إلــى أغلــب دول المنطقــة .ولهــذا الخــاف بيــن البلديــن جــذو ٌر
تاريخيــة .فبعــد انهــزام الدولــة العثمانيــة فــي الحــرب العالميــة األولــى ،وقعــت أغلــب الجــزر فــي شــرق البحــر
المتوســط وبحــر إيجــة  -التــي كانــت فــي الســابق تابعـ ً
ـة للدولــة العثمانيــة  -تحــت الســيادة اليونانيــة.
وجزيــرة كاســتيلوريزو هــي واحــدة مــن هــذه الجــزر التــي أصبحــت جزيــر ًة يونانيـ ً
ـة بينمــا ال َتبعْ ــد عــن الســاحل
التركــي ســوى ميــل واحــد .وبعــد ظهــور االكتشــافات الهائلــة للغــاز فــي شــرق البحــر المتوســط ،ظهــرت جزيــرة
كاســتيلوريزو مجــددً ا وأشــعلت أزمـ ً
ـة بيــن تركيــا واليونــان.

ً
طرفا مُ وَ ِّقعً ا على اتفاقية األمم المتحدة
ترفض تركيا أن تصبح
لقانون البحار؛ ألنها تؤمن أن من المخالفة للمنطق أن يتمَّ تحديد
المناطق االقتصادية الخالصة لليونان شاملة جزيرة كاستيلوريزو،
مساحات شاسعة تقارب  148,000كيلومتر
يضيع
حيث إن ذلك
ِّ
ٍ
الخاصة بتركيا
مربع من المناطق االقتصادية الخالصة
َّ
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وتكْ ُمــن المشــكلة فــي موقــع جزيــرة كاســتيلوريزو ،حيــث إن هــذه الجزيــرة الصغيــرة  -التــي تقــع علــى مقربــة
شــديدة مــن الســاحل الجنوبــي لتركيــا  -لديهــا منطقـ ٌ
ـة اقتصاديــة خالصــة تابعــة لليونــان ً
وفقــا لقانــون البحــار.
الجــزر المأهولــة بالبشــر ِّ
تولــد مناطـ َ
ـق
إذ يؤكِّــد البنــد  121مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار أن ســواحل ُ
ـاحات شاسـ ً
ـة خالصـ ً
اقتصاديـ ً
ـعة مــن المناطق
ـم تفقــد تركيــا مسـ
ـم مــع أي كتلــة أرضيــة ســاحلية .34ومــن َثـ َّ
ٍ
ـة كمــا يتـ ُّ
االقتصاديــة الخالصــة قبالــة ســاحلها الجنوبــي.
ً
طرفــا ُم َو ِّقعً ــا علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار؛ ألنهــا تؤمــن أن مــن المخالفــة
ترفــض تركيــا أن تصبــح
ـم تحديــد المناطــق االقتصاديــة الخالصــة لليونــان شــاملة جزيــرة كاســتيلوريزو ،حيــث إن ذلــك
للمنطــق أن يتـ َّ
الخاصــة بتركيــا.35
ـاحات شاســعة تقــارب  148,000كيلومتــر مربــع مــن المناطــق االقتصاديــة الخالصــة
يضيــع مسـ
َّ
ٍ
ِّ
صرحــت تركيــا أنــه «مــن غيــر العــدل أن تمتلــك اليونــان الحـ َّ
ـق فــي إمكانيــة اســتغالل مــوارد الطاقــة فــي
وقــد َّ
أجــزاء مــن قــاع البحــر المتوســط تقــع ضمــن مرمــى بصــر تركيــا وعلــى بُعْ ــد مئــات األميــال مــن البــر الرئيســي
لليونــان».36
ـم َّ
َ
ونتيجـ ً
وقعــت
ـة لالختالفــات بيــن المنظــور التركــي والمنظــور اليونانــيَ ،ت َصاعــد التو ُّتـ ُـر بيــن
الطرف ْيــن .ومــن َثـ َّ
ـت علــى أنشــطة استكشــافية فــي الميــاه المتنــازع عليهــا،
تركيــا اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة مــع ليبيــا ،وأقبلـ ْ
ٍّ
بينمــا َّ
ظهــر
وقعــت اليونــان  -فــي المقابــل  -اتفاقيــات ترســيم الحــدود البحريــة مــع كل مــن إيطاليــا ومصــر .ويُ ِ
الشــكل رقــم ( )3المناطـ َ
ـق االقتصاديــة الخالصــة المتنــازع عليهــا فــي شــرق البحــر المتوســط.

الشكل ( :)3المناطق االقتصادية الخالصة المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط

ببعيدة عن الخالفات على المناطق
وما كانت إسرائيل
ٍ
االقتصادية الخالصة .وعلى الرغم من أن تل أبيب قد َّ
وقعت
اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع قبرص ،فلم ِّ
أي
توقع على ِّ
اتفاقية مع لبنان في ترسيم مناطقهما االقتصادية الخالصة
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ـز للتعــاون
يُ عَ ــدُّ الخــاف التركــي القبرصــي مــن أبــرز التحديــات الســتغالل اكتشــافات الغــاز الطبيعــي كدافــعٍ وحافـ ٍ
َ
الطرف ْيــن بعــد اكتشــاف قبــرص لحقــل أفروديــت للغــاز
بيــن دول شــرق البحــر المتوســط .وقــد ازداد التو ُّتــر بيــن
الطبيعــي فــي أقصــى جنــوب المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة التابعــة لجمهوريــة قبــرص فــي البحــر المتوســط،
َّ
حــق لجمهوريــة قبــرص بالقيــام بأنشــطة استكشــاف وإنتــاج للطاقــة قبالــة
تحتــج تركيــا قائلــة إنــه ال
حيــث
ُّ
ـور النــزاع بيــن الطرفيــن
ســاحلها الجنوبــي دون إذن ٍ صريــحٍ مــن جمهوريــة شــمال قبــرص التركيــة .ولكــن لــم يتطـ َّ
ـات حــادَّ ة باســتثناء قيــام القــوات البحريــة التركيــة ببعــض عمليــات االعتــراض لســفن االستكشــاف
إلــى مواجهـ ٍ
والتنقيــب التابعــة للشــركات األجنبيــة التــي تقــوم بأنشــطة استكشــافية في الميــاه المتنــازع عليها بيــن الطرفين.38
وفــي المقابــل ،ســعت جمهوريــة قبــرص إلــى توســيع عالقتهــا األمنيــة مــع ٍّ
كل مــن إســرائيل ومصــر واليونــان
وتقويتهــا.
ببعيــدة عــن الخالفــات علــى المناطــق االقتصاديــة الخالصــة .وعلــى الرغــم مــن أن تــل
ومــا كانــت إســرائيل
ٍ
ِّ
أبيــب قــد َّ
أي اتفاقيــة مــع لبنــان فــي ترســيم
وقعــت اتفاقيــة ترســيم حــدود بحريــة مــع قبــرص ،فلــم توقــع علــى ِّ
مناطقهمــا االقتصاديــة الخالصــة .1وقــد أدَّ ى ٌّ
كل مــن قيــام لبنــان بتوقيــع عقــود استكشــاف مــع شــركات عالميــة،
ُّ
وتطلعاتــه العاليــة الستكشــاف الغــاز الطبيعــي قبالــة ســواحله  -إلــى نشــوب أزمــة بيــن لبنــان وإســرائيل حــول
َ
الطرف ْيــن فيمــا يُ عـ َـرف بأزمــة «المربــع  .»9ومنــذ عــام  ،2011حاولــت
تحديــد المناطــق االقتصاديــة الخالصــة بيــن
ّ
َ
ــرا  -بعــد انفجــار بيــروت فــي  5أغســطس - 2020
تحقيــق تســوية بيــن البلديــن.
عــدَّ ة وســاطات دوليــة
ومؤخ ً
ـات عاليـ ً
باتــت التوقعـ ُ
ـة بتســوية الخــاف علــى الحــدود البحريــة ،حيــث صـ َّـرح الرئيــس اللبنانــي عــن رغبتــه فــي
التوصــل إلــى تســوية مــع إســرائيل.39
ُّ

وفــي الطــرف المقابــل ،فــإن النــزاع التاريخــي بيــن إســرائيل وفلســطين يمتــدُّ إلــى ترســيم الحــدود البحريــة .وقــد
قــررت الســلطة الفلســطينية فــي يونيــو  2017تشـ َ
ـكيل فريــق وطنــي لبــدء ترســيم الحــدود البحريــة لفلســطين.
ً
فوفقــا التفاقيــات أوســلو ،فــإن الحــدود البحريــة للســلطة الفلســطينية هــي تلــك التــي تمتــدُّ قبالــة ســاحل غــزة
فــي البحــر المتوســط الواقــع تحــت ســلطة حركــة حمــاس .حيــث تحتــوي هــذه الميــاه علــى حقــل غــزة ماريــن،
الــذي اكتُ شــف فــي عــام  2000باحتياطــي يُ قــدَّ ر بتريليــون قــدم مكعــب .ولكــن لــم يُ سـ َ
ـتفد مــن حقــل غــزة حتــى
اآلن؛ نظـ ًـرا لالنقســام بيــن الســلطة الفلســطينية وحركــة حمــاس .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يبــدو أن ترســيم الحــدود
البحريــة بيــن الســلطة الفلســطينية وإســرائيل بعيــدٌ عــن الواقــع ،حيث إن «كلًّ من الســلطة الفلســطينية وإســرائيل
ال تريــد لحمــاس أن تــزداد قــو ًة؛ نتيجــة تطويــر حقــل الغــاز».40
خرائط جديدة من التحالف والتعاون
مهمــا إلنهــاء بعــض النزاعــات
لقــد مثَّ لــت االكتشــافات الواســعة للغــاز الطبيعــي فــي شــرق البحــر المتوســط حافـ ًـزا ًّ
ـات إقليميـ ً
ـة أخــرى ،وأدَّ ت
أحيــت نزاعـ ٍ
ـات وصفقـ ٍ
اإلقليميــة مــن خــال الدخــول فــي تحالفـ ٍ
ـات ،وفــي الوقــت ذاتــه َ
ـم فــإن خارطـ ً
ـة جديــد ًة تتبلــور فــي شــرق البحــر المتوســط ،حيــث إن الحوافــز
إلــى اشـ
ـدة .ومــن َثـ َّ
ـتباكات جديـ ٍ
ٍ
والنزاعــات لــكال التحالفيــن متسـ ٌ
ـاوية بيــن دول المنطقــة.
 -1في  2أكتوبر  ،2020أعلن المتحدث باسم البرلمان اللبناني عن قيام ٍّ
محادثات لتسوية
كل من لبنان وإسرائيل بعقد
ٍ
خالفات الحدود البحرية تحت رعاية األمم المتحدة .وستتم هذه المحادثات بعد منتصف أكتوبر.
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في بداية عام  ،2019أعلنت مصر وإسرائيل واليونان
كخطوة
وقبرص عن تشكيل منتدى غاز شرق المتوسط
ٍ
في اتجاه التعاون في الطاقة في شرق البحر المتوسط،
ّ
ص َدرً ا للطاقة ألوروبا
ممهدة الطريق أمام المنطقة لتكون َم ْ
منتدى غاز شرق المتوسط :تحالف سياسي ضد تركيا
كخطوة
فــي بدايــة عــام  ،2019أعلنــت مصــر وإســرائيل واليونــان وقبــرص عــن تشــكيل منتــدى غــاز شــرق المتوســط
ٍ
فــي اتجــاه التعــاون فــي الطاقــة فــي شــرق البحــر المتوســط ،ممهّ ــدة الطريــق أمــام المنطقــة لتكــون َم ْصــدَ ًرا للطاقــة
الم َؤ ِّس َســة للمنظمــة عــن تحويــل منتــدى غــاز شــرق المتوســط
ألوروبــا .وفــي أواخــر ســبتمبر  ،2020أعلنــت الــدول ُ
ً
ـات إقليميــة
إلــى منظمــة حكوميــة دوليــة .41حيــث ســتكون هــذه المنظمــة اإلقليميــة مسـ
ـؤولة عــن وضــع سياسـ ٍ
مشــتركة حيــال الطاقــة لــدول منتــدى غــاز شــرق المتوســط ،لتمكِّنهــا مــن توســيع إنتاجهــا للطاقــة والوصــول إلــى
الســوق األوروبــي .ويدعــم ٌّ
كل مــن االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة هــذه المنظمـ َ
ِّ
ويقدرهــا ،حيــث
ـة الجديــد َة
ـم إلــى
دائمــا لمنتــدى غــاز شــرق المتوســط ،بينمــا طلبــت فرنســا أن تنضـ َّ
طلبــت الواليــات المتحــدة أن تكــون مراق ًبــا ً
ـوا فيــه.
منتــدى غــاز شــرق المتوســط بوصفهــا عضـ ً
وال يمكــن النظــر إلــى إنشــاء هــذه المنظمــة الجديــدة مــن المنظــور االقتصــادي أو علــى أنــه يعـ ِّـزز روابــط الطاقــة
فحســب .حيــث ُتعَ ــدُّ النزاعــات بيــن الــدول فــي شــرق البحــر المتوســط عامـ ًـا ُمعتبـ ًـرا
المتناميــة لــدول المنظمــة َ
فــي إنشــاء المنتــدى .ومــن المالحــظ غيــاب تركيــا عــن المنتــدى ،وهــو مــا يعكــس عالقتهــا مــع الــدول األخــرى
بالمنتــدى ،حيــث تدهــورت العالقــات بيــن تركيــا ومصــر تدهــو ًرا حــادًّ ا منــذ االنقــاب العســكري فــي مصــر عــام
 ،2013وبعــد تولــي الجنــرال عبدالفتــاح السيســي للحكــم .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،واصلــت تركيــا دعــم حركــة اإلخــوان
المســلمين المصريــة ،وهــو مــا يثيــر غضــب النظــام المصــري.
ــر مــع تركيــا ،إلــى جانــب الخــاف المزمــن بيــن
وقــد أثــار
ُ
إعــان قبــرص عــن اكتشــاف َ
[حقــل] أفروديــت التو ُّت َ
تجمــدت
الطرفيــن .أضــف إلــى ذلــك العالقــات بيــن تركيــا وإســرائيل والتــي أصبحــت أســوأ ممــا ســبق .فقــد َّ
َ
الطرف ْيــن منــذ قيــام تركيــا بخفــض العالقــة الدبلوماســية مــع إســرائيل بعــد المداهمــة اإلســرائيلية
العالقــات بيــن
لســفينة ماڤــي مرمــرة فــي عــام  .2010وعــاوة علــى ذلــك ،أدت تطــورات الربيــع العربــي إلــى عالقــة أكثــر تعقيــدً ا مــع
االختالفــات الهائلــة فــي التوجهــات السياســية لــدى الطرفيــن حيــال األزمــات الجديــدة فــي المنطقــة .وفــي الطــرف
ـم إحيــاء النــزاع التاريخــي بيــن تركيــا واليونــان؛ نظـ ًـرا للتوجهــات المختلفــة فــي ترســيم الحــدود
المقابــل ،فقــد تـ َّ
مجــرد
البحريــة بيــن الطرفيــن .كل هــذه العالقــات المتوتــرة مــع تركيــا ال تجعــل منتــدى غــاز شــرق المتوســط
َّ
ً
تحالفــا سياسـ ًّـيا ضــد تركيــا ً
أيضــا.
تحالــف لتعزيــز التعــاون فــي الطاقــة بيــن دول المنتــدى فحســب ،وإنمــا تجعلــه
ُ
بعــض الــدول
ترفــض تركيــا االعتــراف بمنتــدى غــاز شــرق المتوســط ،حيــث تــراه «بــادرة غيــر واقعيــة قامــت
42
بإطالقهــا بنوايــا سياســية تحــت أوهــام اســتبعاد تركيــا مــن معادلــة الطاقــة فــي شــرق البحــر المتوســط»  .وفــي
ـرف وقبــرص
الحقيقــة ،فبعــد اإلعــان عــن منتــدى غــاز شــرق المتوســط ازدادت وتيــرة النزاعــات بيــن تركيــا مــن طـ ٍ
ـرف آخــر حيــال ترســيم الحــدود البحريــة واألنشــطة االستكشــافية فــي شــرق البحــر المتوســط.
واليونــان مــن طـ ٍ
ً
تحالفــا سياسـ ًّـيا يســعى إلــى إبعــاد تركيــا مــن منطقــة شــرق بحــر
وقــد بــات مــن الواضــح أن هــذه المنظمــة تشــكِّل
المتوســط.
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باإلضافــة إلــى تركيــا ،هنــاك غيــاب ملحــوظ لثــاث دول :لبنــان وســوريا وليبيــا .ومــا زال ٌّ
كل مــن ســوريا وليبيــا
األهليــة ،بينمــا يبقــى لبنــان محتــا ًرا حيــال «كيفيــة التعامــل مــع هــذه التشــكيلة اإلقليميــة
تعانــي مــن حروبهــا
َّ
44
43
أي منظمــة تشــترك فيهــا إســرائيل  ،وفــي
الجديــدة التــي َت َركَتْ ــه خارجهــا»  .حيــث يرفــض لبنــان االنضمــام إلــى ِّ
الوقــت ذاتــه يــرى منتــدى غــاز شــرق المتوســط علــى أنــه تحالـ ٌـف قــد يهـ ِّ
ـدد مصالحــه فــي شــرق البحر المتوســط.
ً
ظهــر كيــف تــؤدي مــوارد الطاقــة فــي شــرق البحــر
وفــي الختــام ،يُ عَ ــدُّ منتــدى غــاز شــرق المتوســط مثــال يُ ِ
تعمــق العالقــات وتعزيــز التعــاون ،وفــي الوقــت ذاتــه قــد تـ ِّ
ـات
ـؤدي إلــى أزمــة سياســية وخالفـ ٍ
المتوســط إلــى ُّ
بيــن دول المنطقــة.
اتفاق الغاز المصري اإلسرائيلي :عالقات غير مسبوقة
تبقــى كيفيــة الوصــول إلــى األســواق الخارجيــة أكثــر المســائل تعقيــدً ا إلســرائيل بعــد اكتشــاف حقلــي تمــار
ـوط األنانبيــب الالزمــة لتوصيــل غازهــا الطبيعــي إلــى المســتوردين فــي
وليفياتــان ،فــا تمتلــك إســرائيل خطـ َ
الخــارج ،وال مرافـ َ
ِّ
ولتخطــي هــذا التحـ ِّ
ـدي ،نظــرت إســرائيل فــي
ـق إلســالة الغــاز وتصديــره مــن خــال الناقــات.
الم َحـ ِّ
ـددات السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة.
أفضــل الحلــول المتاحــة ،آخــذ ًة فــي عيــن االعتبــار ُ
كان أول خيــار هــو إنشــاء مصانــع إســالة الغــاز الطبيعــي علــى الســواحل اإلســرائيلية .ولهــذا الخيــار اعتبـ ٌ
ـارات
عرضــة للهجمــات ،باإلضافــة إلــى التكلفــة االقتصاديــة العاليــة
أمنيــة واقتصاديــة ،حيــث إن هــذه المصانــع ُم َّ
ِّ
المتعلقــة ببنائهــا .ويمكــن إلســرائيل ً
أيضــا أن تبنــي مصانــعَ إلســالة الغــاز الطبيعــي فــي البحــر ،ولكنــه خيــا ٌر
ُم ِّ
كلــف جــدًّ ا مقارنـ ً
ـة بمصانــع إســالة الغــاز الطبيعــي المقامــة علــى الســواحل ،باإلضافــة إلــى وجــود التهديــدات
األمنيــة المحتملــة.45
وكان الخيــار الثانــي هــو بنــاء خــط أنابيــب يُ وصــل إســرائيل بقبــرص ،حيــث يُ نقــل الغــاز اإلســرائيلي إلــى قبــرص
وبعدهــا يُ صــدَّ ر مــن خــال مصانــع إســالة الغــاز الطبيعــي علــى الســواحل القبرصيــة .وعلــى الرغــم مــن أن هــذا
الخيــار أكثــر أم ًنــا مــن بنــاء مصانــع إســالة الغــاز الطبيعــي داخــل إســرائيل ،فهنالــك عقبـ ٌ
ـات سياســية واقتصاديــة
دائــم
ُمعتَ َبــرة ،حيــث يشــكِّل االعتمــاد علــى قبــرص اعتمــادً ا
ٍ
ً
رئيســا لتصديــر الغــاز اإلســرائيلي مصــد َر قلــق ٍ
إلســرائيل؛ نظـ ًـرا للخــاف التركــي القبرصــي .وفــي الطــرف المقابــل ،فــإن إنشــاء خــط أنابيــب مــن إســرائيل إلــى
َّ
ماليــا كبيـ ًـرا.46
يتطلــب وقتً ــا
قبــرص وبنــاء مصانــع إلســالة الغــاز الطبيعــي علــى الســواحل القبرصيــة
ً
ودعمــا ًّ
وكان الخيــار الثالــث هــو إنشــاء خــط أنابيــب إيســتمد الــذي يُ وصــل بيــن إســرائيل وقبــرص واليونــان وإيطاليــا،
لتمكيــن إســرائيل وقبــرص مــن تصديــر غازهمــا إلــى األســواق األوروبيــة .وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الخيــار
ـات صعبـ ً
ـة مــن حيـ ُ
الت َق ِن َّيــة ،فــإن إســرائيل ُم ِصـ َّـر ٌة
ـث التكلفــة االقتصاديــة العاليــة والتعقيــدات ِ
يواجــه تحديـ ٍ
علــى إنشــائه كمــا سـ ِّ
ً
الحقــا.
ـنوضح ذلــك

تبقى كيفية الوصول إلى األسواق الخارجية أكثر
ً
تعقيدا إلسرائيل بعد اكتشاف حقلي تمار
المسائل
َ
خطوط األنانبيب الالزمة
وليفياتان ،فال تمتلك إسرائيل
لتوصيل غازها الطبيعي إلى المستوردين في الخارج،
َ
مرافق إلسالة الغاز وتصديره من خالل الناقالت
وال
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وكان الخيــار الرابــع هــو تمديــد خــط أنابيــب مــن إســرائيل إلــى تركيــا ،حيــث يسـ ِّـهل ذلــك وصــول الغاز اإلســرائيلي
إلــى األســواق التركيــة واألوروبيــة .وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الخيار يُ عَ ــدُّ َّ
ـة ،مقارنـ ً
أقل الخيــارات تكلفـ ً
ـة بالخيارات
األخــرى ،فــإن العالقــات المتوتــرة بيــن تركيــا وإســرائيل ال تشـ ِّ
ـي ُقدُ ًمــا فــي هــذا الخيار.47
ـجع علــى ُ
المضـ ِّ
وكان الخيــار الخامــس هــو تصديــر الغــاز اإلســرائيلي إلــى مصــر ،مســتفيدً ا مــن خــط أنابيــب العريش-عســقالن
ـة أفضـ َ
َ
ـرائيل فرصـ ً
ـل مــن الخيــارات المذكــورة
وصــل بيــن مصــر وإســرائيل .حيــث يمنــح هــذا الخيــار إسـ
الــذي يُ ِ
ِّ
سـ ً
ـلك للغــاز اإلســرائيلي .فيمكنــه تغطيــة الســوق المصــري ،ويمكــن تصديــره إلــى
ـابقا؛ إذ قــد يوفــر أكثــر مــن مسـ ٍ
األســواق األوروبيــة مــن خــال المصانــع المصريــة إلســالة الغــاز الطبيعــي .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن هــذا الخيــار
ـتخرجة مــن حقلَــي تمــار وليفياتــان .وفــي الطــرف
يــزوِّ د إســرائيل بعوائــد اقتصاديــة علــى كميــات الغــاز ُ
المسـ َ
ً
وسياســية لــم ِّ
المقابــل ،فقــد ِّ
ً
ً
تحققهــا منــذ اتفاقيــة الســام بيــن مصــر
اســتراتيجية
أهدافــا
تحقــق إســرائيل
ِّ
ويوضــح الشــكل رقــم ( )4جميــعَ المســارات المقترحــة لتصديــر الغــاز اإلســرائيلي.
وإســرائيل فــي عــام .197948

قترحة لتصدير الغاز اإلسرائيلي
الشكل ( :)4الخيارات ُ
الم َ

49

مــن الممكــن اعتبــار خيــار نقــل الغــاز اإلســرائيلي إلــى مصــر هــو الخيــار األفضــل لتصديــر الغــاز اإلســرائيلي .وقــد
مصر ًحــا أن الخيــار األفضــل لتصديــر الغــاز
أقـ َّـر هــذا االســتنتاج تقريـ ٌـر َن َشــره البرلمــان األوروبــي فــي مايــو ،2017
ّ
اإلســرائيلي هــو مــن خــال المصانــع المصريــة إلســالة الغــاز الطبيعــي .وقــد اعتُ بــر هــذا الخيــار هــو الخيــار األكثــر
ـة ،مقارنـ ً
واقعيـ ً
ـب ،والتكاليــف االقتصاديــة العاليــة
ـة بالخيــارات األخــرى التــي تعرقلهــا األزمــات السياســية مــن جانـ ٍ
ـب آخــر .50وفــي الســياق ذاتــه ،أكَّــد تقريــر صــادر عــن قســم شــؤون السياســة الخارجيــة التابــع لــوزارة
مــن جانـ ٍ
الخارجيــة اإلســرائيلية أن مصــر ُتعَ ــدُّ هــي الخيــار األفضــل لتصديــر الغــاز اإلســرائيلي مــن المنظــور السياســي
واالقتصــادي واالســتراتيجي مقارنـ ً
ـة بتركيــا واليونــان.51
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قليلة من
سنوات
وبهذا تحوَّ لت إسرائيل خالل
ٍ
ٍ
مُ ستوردة للغاز المصري ،حيث اعتمد  %40من استهالكها
المحلي على الغاز الطبيعي القادم من مصر في أوائل
ِّ
الحالي  ،-إلى مُ ِّ
رة للغاز في
القرن
من
األول
العقد
صد ٍ
ِّ
عام  2020من خالل تصدير فائضها من الغاز إلى مصر

فــي أواخــر عــام  ،2014كانــت هنــاك محادثـ ٌ
ـات عــن صفقـ ٍـة تســمح للطــرف اإلســرائيلي بتصديــر الغــاز إلــى مصــر،
َ
ْ
الطرف ْيــن حتــى فبرايــر  2018عندمــا قامــت شــركة نوبــل إنرجــي األمريكيــة األســاس
ـتمرت المفاوضــات بيــن
واسـ
وشــركة ديليــك اإلســرائيلية بتوقيــع اتفاقيــة مــع شــركة دولفينــوس القابضــة  -وهــي شــركة مصريــة فــي القطــاع
َ
الخــاص ،تمتلــك الحكومـ ُ
ً
الطرف ْيــن ،ســتقوم إســرائيل
ووفقــا التفاقيــة الغــاز بيــن
ـة المصريــة  %50مــن أســهمها.52
ـنوات بقيمــة  15مليــار دوالرَّ .53إل
بتصديــر  64مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي إلــى مصــر علــى مــدى  10سـ
ٍ
أن اتفاقيــة الغــاز بيــن مصــر وإســرائيل لــم تســتمر علــى هــذا الشــكل ،فبعــد ســنة ونصــف مــن توقيــع االتفاقيــة
وقبــل توصيــل شــحنات الغــاز اإلســرائيلي إلــى مصــر قــام الطرفــان المصــري واإلســرائيلي بتغييــر العقــد ،لتبلــغ
تصدرهــا إســرائيل قرابــة  85.3مليــار متــر مكعــب علــى امتــداد  15سـ ً
ِّ
ـنة بقيمــة  19.5مليــار دوالر.54
كميــة الغــاز التــي
ـنوات قليلـ ٍـة مــن ُمســتوردة للغــاز المصــري ،حيــث اعتمــد  %40مــن اســتهالكها
تحولــت إســرائيل خــال سـ
وبهــذا َّ
ٍ
ـي  ،-إلــى ُمصـ ِّ
رة للغــاز
ـد ٍ
ـي علــى الغــاز الطبيعــي القــادم مــن مصــر فــي أوائــل العقــد األول مــن القــرن الحالـ ِّ
المحلـ ِّ
فــي عــام  2020مــن خــال تصديــر فائضهــا مــن الغــاز إلــى مصــر .وقــد أعــرب رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن
ـيرا إلــى
ـز عندمــا قــال بــأن اتفاقيــة الغــاز مــع مصــر يــومٌ ُم ِبهـ ٌ
ـج إلســرائيل ،مشـ ً
نتنياهــو عــن هــذا بشــكل ٍ موجـ ٍ
55
المكاســب االســتراتيجية واالقتصاديــة التــي َّ
حققتهــا إســرائيل بتوقيعهــا اتفاقيــة الغــاز مــع مصــر .
خط أنابيب إيستمد :طريق نحو التعاون والتنافس
تســعى إســرائيل إلــى إقامــة خــط أنابيــب إيســتمد للغــاز ليصـ ِّ
ـدر غازهــا إلــى األســواق األوروبيــة عبــر قبــرص
واليونــان وإيطاليــا .حيــث يمتــدُّ خــط األنابيــب بطــول  1,900كيلومتــر بتكلفــة ُتقــدَّ ر بحوالــي  8-7مليــارات دوالر
تحديــات أساســية تعرقــل بــدء
كمــا يظهــر فــي الشــكل رقــم ( .)5ولكــن يواجــه خــط األنابيــب المقتــرح ثالثــة
ٍ
المشــروعً .
الفنيــة مــن الخــط ،حيــث يبلــغ أقصــى عمــق للميــاه  2,873متـ ًـرا ،ويثيــر وعــورة قــاع
أول :الجــدوى
َّ
ثانيــا :الجــدوى االقتصاديــة مــن الخــط،
ـك حيــال الجــدوى
البحــر قرابــة جزيــرة كريــت الشـ َّ
الفنيــة للمشــروعً .
َّ
ـوبً .
ثالثــا :إن
حيــث ُتقــدَّ ر تكلفــة المشــروع بحوالــي  8-7مليــارات دوالر ،ممــا يعنــي أن الدعــم المالــي الهائــل مطلـ ٌ
الحســية (ســواء كانــت تقنيــة أو سياســية) ،56ويــزداد هــذا النــوع مــن التهديــد
خــط األنابيــب ُمعـ َّـرض للتهديــدات
ِّ
َّ
المعقــدة كمــا هــو الحــال فــي شــرق البحــر المتوســط.
مــع الحالــة الجيوسياســية
وعلــى الرغــم مــن الشــكوك حــول الجــدوى االقتصاديــة والمشــاكل التقنيــة لبنــاء خــط األنابيــب هــذا فــي الميــاه
وقــف جهودَ هــا للشــروع فــي هــذا المشــروع الــذي يجعــل
العميقــة لشــرق البحــر المتوســط ،57فــإن إســرائيل لــم ُت ِ
رئيســا للغــاز فــي شــرق البحــر المتوســط.58
إســرائيل مركـ ًـزا
ً
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ـتحقق إقامــة خــط أنابيــب إيســتمد العديــدَ مــن األهــداف المحوريــة إلســرائيلً .
سـ ِّ
أول :االســتفادة مــن احتياطيات
كمن ََّصــة إقليميــة لتصديــر الغــاز ،ممــا يزيــد مــن أهميتهــا
الغــاز الهائلــة إلســرائيل.
وثانيــا :اكتســاب دور جديــد ِ
ً
ً
وثالثــا :تقليــص التأثيــر العربــي فــي أوروبــا الناتــج عــن تحكُّــم الصــادرات العربيــة مــن النفــط
الجيوسياســية.
60
والغــاز فــي األســواق األوروبيــة ،والــذي بــدوره ســيزيد مــن التأثيــر اإلســرائيلي داخــل أوروبــا .
ـية علــى مصــر ،ممــا ِّ
َ
ـية وميــز ًة تنافسـ ً
ـة جيوسياسـ ً
ـرائيل أهميـ ً
يؤثــر فــي دور
قــد يمنــح خــط أنابيــب إيســتمد إسـ
مصــر كمحطــة إقليميــة ُمحتملــة للغــاز .ومــن المحتمــل أن يقــوم خــط أنابيــب إيســتمد بتزويــد الغــاز مــن إســرائيل
ـة أســرع وأســهل مقارنـ ً
ـعر أقـ َّـل ،باإلضافــة إلــى كونــه طريقـ ً
المســال الــذي يُ حتمــل
ـة بالغــاز ُ
وقبــرص إلــى أوروبــا بسـ ٍ
َّ
ـاء خــط أنابيــب إيســتمد
تصديــره مــن المصانــع المصريــة إلســالة الغــاز الطبيعــي .61لــذا فمــن
المتوقــع أن يقــوم إنشـ ُ
بتقليــص دور مصــر كمحطــة إقليميــة للغــاز ألجــل تصديــر الغــاز ألوروبــا ،ممــا ِّ
يقلــص مــن الــدور الجيوسياســي
لمصــر ،باإلضافــة إلــى تك ُّبدهــا خســار ًة اقتصاديـ ً
ـة .وبعبــارة أخــرى :إن تأســيس خــط أنابيــب إيســتمد قــد ِّ
يمثــل
عامـ ًـا محوريًّ ــا ِّ
ـادة فــي التنافــس والتو ُّتــر بيــن
يؤثــر فــي العالقــات بيــن مصــر وإســرائيل ،وقــد يــؤدي إلــى زيـ ٍ
َ
الطرف ْيــن.62
مصالح القوى العظمى في شرق البحر المتوسط
ُتعَ ــدُّ أوروبــا مــن أكبــر مســتهلكي الغــاز الطبيعــي فــي العالــم .وفــي الوقــت ذاتــه ،تقــوم روســيا بتزويــد أوروبــا
ـات ضخمـ ٍـة مــن الغــاز مــن خــال مجموعــة مــن خطــوط األنابيــب .ففــي عــام  2017جــاء مــا يقــارب  %40مــن
بكميـ ٍ
63
واردات الغــاز إلــى أوروبــا مــن روســيا  ،وتعنــي هــذه النســبة أن أوروبــا تعتمــد اعتمــادً ا أساسـ ًّـيا علــى واردات الغــاز
الم َصــدَّ ر إلــى أوروبــا يمنــح روســيا القــو َة والتأثيــر داخــل أوروبــا ،خاصـ ً
ـة
ـم فــإن الغــاز الروســي ُ
الروســي .ومــن َثـ َّ
فــي حــال قيــام روســيا باســتخدام الغــاز بوصفــه أدا ًة سياسـ ً
ـية خــال األزمــات.
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الملحــة لــدول االتحــاد األوروبــي بعــد النــزاع الروســي األوكرانــي فــي عــام
أصبــح أمــن الطاقــة مــن أكثــر القضايــا
َّ
 .2014حيــث دفــع تكــرار التهديــدات الروســية بقطــع إمــدادات الغــاز عــن أوروبــا ،دفــع االتحــاد األوروبــي إلــى
ـاعيا نحــو وقــف االســتخدام الجيوسياســي للغــاز مــن خــال
إعــادة النظــر فــي أمــن إمــدادات الغــاز الخــاص بــه ،سـ ً
ً
ـتراتيجية تجعــل دول االتحــاد األوروبــي
تقليــص االعتمــاد علــى الغــاز الروســي .وقــد َت َب َّنــى االتحــاد األوروبــي اسـ
أقـ َّـل اعتمــادً ا علــى إمــدادات الغــاز الروســي مــن خــال التمــاس مصــادر بديلــة للغــاز الطبيعــي بعيــدة عــن روســيا.
و ُتعــرف هــذه االســتراتيجية بتنويــع الغــاز األوروبــي.
ً
تمثــل االكتشــافات الهائلــة للغــاز الطبيعــي فــي شــرق البحــر المتوســط فرصـ ً
ِّ
ـانحة لالتحــاد األوروبــي لتحقيــق
ـة سـ
جزئيــا للغاز الروســي.
اســتراتيجيته فــي تنويــع الغــاز .فقــد تصبــح صــادرات الغــاز مــن شــرق البحــر المتوســط بديـ ًـا
ًّ
ولهــذا الســبب يســعى االتحــاد األوروبــي إلــى بـ ِّ
ـث االســتقرار فــي شــرق البحــر المتوســط وترويــج روابــط الطاقــة
بيــن دول المنطقــة .حيــث يقـ ِّ
ـم المالــي لمشــاريع البنيــة التحتية واألنشــطة االستكشــافية
ـدم االتحــادُ األوروبــي الدعـ َ
ـدوى خــط
فــي المنطقــة .وقــد بــات هــذا
واضحــا حينمــا اســتثمر االتحــاد األوروبــي  100مليــون دوالر فــي َبحـ ِ
ً
ـث َجـ َ
األنابيــب إيســتمد المقتــرح والــذي يمكنــه نقــل الغــاز الطبيعــي مــن إســرائيل وقبــرص إلــى أوروبــا .وقــد شــارك
االتحــاد األوروبــي فــي اجتماعــات منتــدى غــاز شــرق المتوســط بوصفــه مراق ًبــا .وسيســتمر االتحــاد األوروبــي فــي
تقييــم الحلــول المناســبة لتصديــر الغــاز الطبيعــي فــي شــرق البحــر المتوســط ،حيــث «يبقــى ترويــج استكشــاف
ً
هدفــا أساسـ ًّـيا لالتحــاد األوروبــي».64
الغــاز الطبيعــي فــي شــرق البحــر المتوســط
ُ
الرغبــة فــي دعــم االســتراتيجية األوروبيــة فــي تنويــع الغــاز
وفــي الطــرف المقابــل ،فلــدى الواليــات المتحــدة
لتفــادي االعتمــاد علــى الغــاز الروســي .فبالنســبة إلــى الواليــات المتحــدة« ،فمــن الواضــح أن روســيا تســتَ خدم
الطاقــة أدا ًة وقــو ًة للضغــط السياســي» .65ولــذا تســعى الواليــات المتحــدة إلــى تقليــص التأثيــر السياســي الروســي
فــي أوروبــا مــن خــال دعــم االتحــاد األوروبــي فــي تطبيــق اســتراتيجيته فــي التنويــع .حيــث ُتظهــر العقوبــات
األمريكيــة علــى َّ
خطــي التيــار الشــمالي الثانــي والتيــار التركــي اإلصــرا َر األمريكــي علــى تقليــص االعتمــاد األوروبــي
علــى الغــاز الروســي.66
فــي بدايــة العقــد الثالــث مــن القــرن الحــادي والعشــرين ،دخلــت الواليــات المتحــدة األســواق العالميــة لتصديــر
منافســا قويًّ ــا .فقــد ســمحت لهــا ثــورة إنتــاج الغــاز والنفــط الصخــري فــي أراضيهــا
المســال بوصفهــا
الغــاز الطبيعــي ُ
ً
ً
كبيــرة لألســواق
بكميــات
المســال
كميــات
أن ُتنتــج
هائلــة مــن الغــاز الطبيعــي ،وأن تســعى إلــى تصديــر غازهــا ُ
ٍ
ٍ
ٍ
العالميــة .67وهــو مــا يعنــي أن الواليــات المتحــدة تهــدف إلــى فتــح طريــق ٍ أمــام غازهــا لدخــول األســواق األوروبيــة.
ويقـ ِّ
ـدم هــذا تأويـ ًـا آخــر لســبب اعتــراض الواليــات المتحــدة علــى اعتمــاد أوروبــا علــى الغــاز الروســي.

ِّ
ُ
الدعم المالي لمشاريع
االتحاد األوروبي
يقدم
َ
البنية التحتية واألنشطة االستكشافية في
واضحا حينما استثمر
المنطقة .وقد بات هذا
ً
دوى
َحث َج َ
االتحاد األوروبي  100مليون دوالر في ب ِ
خط األنابيب إيستمد المقترح والذي يمكنه نقل
الغاز الطبيعي من إسرائيل وقبرص إلى أوروبا
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وفــي الطــرف المقابــل ،تتنافــس روســيا مــع الواليــات المتحــدة علــى فــرض تأثيرهــا والحفــاظ علــى وجودهــا في
التوســع
ســواحل شــرق البحــر المتوســط التــي تربــط ال َبـ َّـر الروســي الشاســع بالميــاه الدافئــة ،68واالســتمرار فــي
ُّ
مــن الســاحل الســوري حتــى الســاحل الليبــي .وفــي الوقــت ذاتــه ،تســعى روســيا إلــى الحفــاظ علــى مكانتهــا
بوصفهــا َم ْصــدَ ر الغــاز الرئيــس ألوروبــا ،ممــا يعنــي أن اكتشــافات الغــاز الطبيعــي التــي لــم يتــم تطويرهــا َبعــدُ
فــي شــرق البحــر المتوســط والتوتــرات فــي المنطقــة ،كل ذلــك فــي صالــح روســيا.
الخاتمة
أدَّ ت احتياطيــات الغــاز الطبيعــي فــي شــرق البحــر المتوســط ،بجانــب الخالفــات التــي لــم تتــم تســويتها فــي
المنطقــة ،والحــروب األهليــة التــي اندلعــت فــي ٍّ
كل مــن ســوريا وليبيــا  -إلــى المزيــد مــن التو ُّتــر بيــن دول
َّ
جيوسياســيا أكثــر ممــا ســبق.
مســتقرة
منطقــة غيــر
وحولــت شــرق البحــر المتوســط اآلن إلــى
المنطقــة،
َّ
ٍ
ٍ
ًّ
قــد يجعــل االحتمـ ُ
ـال الكبيــر للمزيــد مــن االكتشــافات فــي الغــاز والنفــط فــي قــاع شــرق البحــر المتوســط عمليـ َ
ـة
ً
خاصــة بعــد
أهــم مصــادر النــزاع فــي المنطقــة،
ترســيم الحــدود البحريــة والمناطــق االقتصاديــة الخالصــة
َّ
األهليــة
االتفاقيــات التركية-الليبيــة ،واليونانية-اإليطاليــة ،واليونانية-المصريــة التــي انعكســت علــى الحــرب
َّ
ـرف آخــر.
ـرف وبيــن اليونــان مــن طـ ٍ
فــي ليبيــا ،وعلــى العالقــات المتوتــرة بيــن تركيــا مــن طـ ٍ
ُّ
وكل هــذه االتفاقيــات َّ
ً
غائبــة بيــن جميــع الــدول التــي
مؤقتــة مــا دامــت اتفاقيــات ترســيم الحــدود البحريــة
ـم يجــب َّأل تعتمــد هــذه االتفاقيــات المأمولــة علــى قانــون البحــار فحســب ،وإنمــا
تشــترك فــي الحــدود .ومــن َثـ َّ
موضوعيــة .فــا بــدَّ أن تنبــع التســويات بيــن جميــع هــذه األطــراف مــن ســعيهم إلــى ِّ
ً
حــل
عليهــا أن تكــون
المطولــة فــي هــذه المنطقــة.
الخالفــات
َّ
إن السياســة التــي تبنَّتهــا أوروبــا لتنويــع مصــادر الغــاز الطبيعــي ألجــل تقليــص االعتمــاد علــى الغــاز الروســي،
ـد مــن التأثيــر الروســي فــي أوروبــا ،قــد مهَّ ــدت الطريـ َ
وللحـ ِّ
ـق أمــام دول شــرق البحــر المتوســط للمســارعة نحــو
إمــا بالتصديــر المباشــر لــه أو بالعمــل كخـ ٍّ
ـط
ـم تحقيــق ذلــك َّ
الســوق األوروبــي فــي تصديــر الغــاز الطبيعــي .ويتـ ُّ
ـيط إلــى أوروبــا .لــذا فالســباق نحــو الســوق األوروبــي عامـ ٌ
يحفــز التنافــس بيــن دول شــرق البحــر
ـل آخــر قــد ِ
وسـ ٍ
المتوســط.
َّ
المعقــدة الطويلــة ا َأ
ـور
فــي منطقــة كشــرق البحــر المتوســط ،التــي تتَّ صــف بالخالفــات
ل َمــد والتــي تعرقــل تطـ ُّ
ـات هائلـ ٍـة للغــاز الطبيعي
العالقــات الدبلوماســية والتعــاون االقتصــادي ،فمــن المحتمــل أن يكــون ظهـ ُ
ـور احتياطيـ ٍ
حافـ ًـزا للتو ُّتــر والتنافــس بـ ً
ـويات جــادَّ ة للخالفــات المزمنــة .وال يمكــن
ـدل مــن التعــاونَّ ،إل فــي حــال وجــود تسـ
ٍ
لعالقــات الطاقــة أن تديــر السياســة ،وإنمــا السياســة هــي التــي يمكنهــا إدارة عالقــات الطاقــة فــي شــرق البحــر
المتوســط.

إن السياسة التي تب َّنتها أوروبا لتنويع مصادر الغاز
الطبيعي ألجل تقليص االعتماد على الغاز الروسي،
ِّ
وللحد من التأثير الروسي في أوروبا ،قد َّ
مهدت
َ
الطريق أمام دول شرق البحر المتوسط للمسارعة
نحو السوق األوروبي في تصدير الغاز الطبيعي
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عن المؤلف
خالــد فــؤاد هــو محلــل مختــص بشــؤون الشــرق األوســط السياســية والطاقيــة.
متحصــل علــى ماجســتير فــي العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة مــن جامعــة
إســطنبول آيــدن ( .)2020ســبق لــه أن شــغل منصــب مديــر قســم الدراســات
واألبحــاث بالمعهــد المصــري للدراســات ( )EISمــا بيــن الفتــرة  ،2019-2015وصدرت
لــه العديــد مــن الدراســات تــم نشــرها فــي العديــد مــن المنصــات مثــل الجزيــرة ،تــي
آر تــي العربيــة ،والمعهــد المصــري للدراســات.

عن الشرق لألبحاث االستراتيجية
هــو مركــز يقــوم بأبحــاث محايــدة ودقيقــة ،هدفهــا تعزيــز قيــم المشــاركة
الديمقراطيــة ،والمواطنــة المســتنيرة ،والحــوار المتبــادل ،والعدالــة االجتماعيــة.
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