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ت�شير 
درا�شة لدائرة الم�شح الجيولوجي 

التابعة للحكومة الأميركية في 

�شنة 2010 بو�شوح اإلى اأن فل�شطين 

التاريخية ل تعاني �شحًا في الموارد 

ثر على تر�شبات بحرية
ُ
الهيدروكربونية، اإذ ع

 بكميات توؤدي اإلى تنمية فل�شطينية ونمو ب�شكل 

م�شتديم ن�شبيًا. وعالوة على ذلك، فاإن العوامل 

الجيو�شيا�شية والجغرافيا القت�شادية المترابط 

بع�شها ببع�ض تطغى على الدول ذات ال�شواطىء 

الم�شتركة في حو�ض �شرق المتو�شط، بما فيها 

تركيا وقبر�ض و�شورية ولبنان. وت�شكل اإ�شرائيل 

وفل�شطين وم�شر، ف�شاًل عن م�شالح المجتمع 

الدولي ككل، خطراً وا�شحًا وقائمًا يعوق ب�شورة 

ية اأن�شطة النفط والغاز في حو�ض �شرق 
ّ
جد

المتو�شط والمنافع الإجمالية من هذه الأن�شطة. 

و�شت�شكل الثروة الهيدروكربونية والموارد المائية 

العوامل الرئي�شية التي �شتحدد م�شتقبل منطقة 

ال�شرق الأو�شط غير الم�شتقر فعاًل.

في �شنة 2004، وبعد عدة اأعوام من الحفر 

في الأرا�شي المجاورة للخط الأخ�شر والقريبة 

من قرية رنتي�ض الفل�شطينية، اأعلنت ال�شركة 

الإ�شرائيلية غفعوت عولم للتنقيب عن النفط، 

ر بـ 
ّ
قد

ُ
والم�شجلة في القد�ض، اكت�شافًا تجاريًا ي

980 مليون برميل من النفط القابل لال�شتخراج 

في حقل ''مجد'' النفطي، كما اأُعلن في �شنة 

2010، مزيد من الكت�شافات ي�شاوي 1.5 مليار 

برميل في الحقل نف�شه. ومن �شبه الموؤكد اأن 

الحقول تمتد اإلى داخل الأرا�شي الفل�شطينية التي 

�شمتها ال�شلطات الإ�شرائيلية المدنية والع�شكرية 

ب�شكل غير قانوني.

وفي �شنة 2012، اأ�شارت ات�شالت بين وزارة 

الخارجية البريطانية والقن�شلية البريطانية في 

القد�ض اإلى اإمكان اكت�شاف النفط قرب الخليل. 

ويمكن العثور على حقول النفط البرية المحتملة 

�صالح جالّد*

 �صيا�صات اإ�رسائيل اإزاء املوارد

الهيدروكربونية لفل�صطني

ت�صعى هذه المقالة، وهي كانت في الأ�صا�س جزءاً من ملف عن الغاز في �صرق المتو�صط 

ُن�صر في العدد 111 من ''مجلة الدرا�صات الفل�صطينية''، لالإ�صاءة على الموارد البترولية 

اإلى منع  الهادفة  الإ�صرائيلية  وال�صيا�صات  فل�صطين،  والمتوقعة في  المكت�صفة  والغازية 

الفل�صطينيين من ال�صتفادة منها.
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095 مقاالت

الفل�شطينية للتطوير والإنتاج والت�شويق فيما 

يتعلق بحقل ''غزة مارين'' على مدى 25 عامًا. 

وفي �شنة 2000، وبعد تلّقي ت�شريح اأمني من 

ال�شلطات المخت�شة في اإ�شرائيل، نجحت ''بريتي�ض 

غاز'' في العثور على الغاز على عمق �شحل ن�شبيًا 

يبلغ 603 اأمتار تحت م�شتوى �شطح البحر )ن�شرة 

ر 
ّ
''مي�ض''، 2 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2000(، وُقد

احتياط الغاز المعلن بـ 1.4 تريليون قدم مكعبة. 

ومع ذلك، رف�شت الحكومة الإ�شرائيلية القتراح 

 خط لأنابيب 
ّ
الأولي لـ ''بريتي�ض غاز'' بمد

الت�شدير لنقل الغاز من ''غزة مارين'' اإلى من�شاآت 

الغاز الطبيعي الم�شال في ''اإدكو'' بم�شر )''مي�ض''، 

7 تموز/يوليو 2003(.

وبحلول �شنة 2007، اأدركت ''بريتي�ض غاز'' 

اأن جميع المحاولت للتفاو�ض مع ال�شلطات 

الإ�شرائيلية انهارت اأمام البروتوكولت 

والتفاقيات، بما في ذلك اتفاق اأو�شلو 

والتفاقيات الدولية الأُخرى )''مي�ض''، 14 كانون 

الثاني/يناير 2008(. وحدث هذا على الرغم من 

ال�شمانات التعاقدية والمالية وما يت�شل بها من 

اآلية اإنفاذ كانت ال�شلطات الفل�شطينية على 

ا�شتعداد لتنفيذها. ونتيجة ذلك، احتفظت''بريتي�ض 

غاز'' بالترخي�ض، واأغلقت مكاتبها في اإ�شرائيل، 

وان�شحبت من الم�شروع تاركة بئرين 

ا�شتك�شافيتين غير مطورتين.

ومن الجدير بالذكر اأي�شًا اأن اأغلبية الجهات 

الم�شاركة في اأن�شطة النفط والغاز البحرية هي 

اإ�شرائيلية، ومعظمها من ال�شركات التابعة 

لمجموعة ''ديليك''. ومع ذلك، كان بع�شها الآخر، 

مثل ''�شركة �شرق البحر المتو�شط للغاز''، مزيجًا 

من الم�شالح الإ�شرائيلية، وكذلك �شركات م�شرية 

واأميركية وتايالندية.

يقدم موقع ''غزة مارين'' البعيد 20 مياًل 

مة 
ّ
بحريًا تقريبًا من �شواحل فل�شطين، مزايا قي

تتعلق بتكلفة التطوير والإنتاج والت�شدير، كما اأن 

المياه ال�شحلة ن�شبيًا توفر اإنتاجية بتكلفة اأقل، 

ف�شاًل عن اأن قرب الإنتاج من الأر�ض والميناء 

يوفر ميزة ن�شبية في كل من الت�شليم وال�شرعة 

الأُخرى بالقرب من بير زيت، وكذلك في منطقة 

غزة. وتجدر الإ�شارة اإلى اأن اإدارة الحتالل 

حفرت، في �شبعينيات القرن الع�شرين، في �شمالي 

غزة المحتلة وجنوبيها.

مرة اأُخرى، يجد الخبراء القانونيون الدوليون 

ين اإلى 
ّ
مع نظرائهم الفل�شطينيين اأنف�شهم مدعو

التدقيق في ق�شية ا�شتغالل الأجهزة المدنية 

والع�شكرية لالحتالل الإ�شرائيلي في فل�شطين 

الموارد الطبيعية لأجل الربح، ولفت انتباه 

المجتمع الدولي اإليها، وا�شتعادة الحقوق 

الفل�شطينية الما�شية والحا�شرة والم�شتقبلية 

وكذلك التعوي�شات.

ومن الجدير بالذكر اأن ال�شركات التالية 

ا�شُتوؤجرت ل�شتخراج النفط من دولة فل�شطين 

المحتلة: ''اإدي�شون �شبا'' )اإيطاليا(؛ ''جيني للطاقة'' 

)الوليات المتحدة الأميركية(؛ ''غفعوت عولم'' 

للتنقيب عن النفط )اإ�شرائيل(؛ ''مبادرة اإ�شرائيل 

للطاقة'' )اإ�شرائيل( وهي �شركة تابعة لـ ''جيني 

للطاقة''.

عالوة على ذلك، ووفق تقويم الأثر البيئي 

لـ ''الأرا�شي الفل�شطينية'' ومكتب ممثل اللجنة 

الرباعية برئا�شة طوني بلير، ثمة دلئل ت�شير اإلى 

اأن فل�شطين تملك تر�شبات تجارية من النفط 

ال�شخري، وقوى الحتالل ُتم�شك بما يقرب من 

150 مليار برميل من النفط ال�شخري منها 

تر�شبات كبيرة تقع على طول الخط الأخ�شر. 

وعلى الرغم من التحذير الذي اأطلقه العلماء عن 

خطر تلويث موارد المياه في ال�شفة الغربية، فاإن 

''جيني للطاقة'' ح�شلت على ترخي�ض لموقع 

اإنتاج تجريبي األغته المحاكم الإ�شرائيلية في 

وقت لحق، كما اأن كبير علماء ''مبادرة اإ�شرائيل 

قد في منطقة البحر 
ُ
للطاقة'' ك�شف في موؤتمر ع

الميت في �شنة 2014 اأن ال�شفة الغربية لديها 

تر�شبات من النفط ال�شخري يمكن اأن تكون على 

ثر عليها في اإ�شرائيل.
ُ
الأقل بقدر تلك التي ع

وقد وّقع ائتالف ''بريتي�ض غاز'' )''بريتي�ض 

غاز''؛ ''�شركة اتحاد المقاولين''؛ �شندوق 

ال�شتثمار الفل�شطيني( اتفاقية مع ال�شلطة 
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الأول/اأكتوبر 2016، فاإن اأكثر من ن�شف 

مجموع ال�شكان الفل�شطينيين البالغ عددهم 4.8 

ماليين �شخ�ض في فل�شطين المحتلة، هم في 

حاجة ما�شة اإلى الم�شاعدات الإن�شانية ب�شبب 

نى 
ُ
العزل وتقييد التنقل، ف�شاًل عن اأن الب

والأمالك الفل�شطينية ُهدمت ب�شكل منهجي، الأمر 

الذي يعوق حق الفل�شطينيين في التنمية 

القت�شادية، ويتعار�ض مع القانون الدولي 

وقرارات مجل�ض الأمن.

ويفاقم محنَة م�شتقبل القت�شاد الفل�شطيني 

دة، والحرمان من 
ِّ
التطبيُق الم�شتمر للقوانين المقي

حقوق الإن�شان من اأجل التنمية الم�شتديمة، وذلك 

بعد اأكثر من اأربعة عقود من �شعف القطاعات 

الزراعية وال�شناعية وم�شادرة الأرا�شي، 

وال�شتخدامات التمييزية للمياه، والح�شار 

البحري لغزة، والجمود الق�شري للعمالة وغيرها 

من الموارد.

ومن الأمثلة لذلك اأن 85٪ من الموارد 

ال�شمكية، و50٪ من الأرا�شي الزراعية، هما خارج 

متناول الفل�شطينيين، كما اأن اأكثر من 60٪ من 

الأرا�شي ال�شالحة للزراعة في ال�شفة الغربية غير 

ال�شاحلية ل يتاح لالإنتاج الفل�شطيني الو�شول 

اإليها. وت�شتخرج اإ�شرائيل ــ خالفًا لتفاق اأو�شلو 

وملحقاته ــ من المياه ما يفوق الم�شتويات المتفق 

عليها، وت�شادر 82٪ من المياه الفل�شطينية 

ل�شتخدامها في الم�شتعمرات.

وتدهورت الرعاية الجتماعية الفل�شطينية 

ب�شكل كبير خالل الفترة 1995 – 2014، مثلما 

يت�شح من موؤ�شرات القت�شاد الرئي�شية ال�شادرة 

عن البنك الدولي و''اأونكتاد'' وموؤ�ش�شات اأُخرى. 

ويكفي لتبيان و�شع الت�شرذم والت�شوه 

القت�شاديين في النظام البيئي الفل�شطيني، اأن 

نذكر اأن الناتج المحلي الإجمالي الفل�شطيني 

تحت الحتالل نما �شنويًا 1٪ فقط، بينما تزايد 

عدد ال�شكان بمعدل 3٪ �شنويًا.

وحين ُت�شاف التعوي�شات من الدول 

وال�شركات والأفراد التي ت�شبب بها الحرمان من 

ا�شتغالل النفط والغاز في البر والبحر 

التي يمكن نقله بهما اإلى الم�شتهلكين النهائيين 

في فل�شطين، وكذلك على ال�شعيد الدولي. ويمثل 

''غزة مارين'' الكت�شاف الأول للغاز في المياه 

البحرية لالأرا�شي الفل�شطينية، ويجب اأّل يكون 

مفاجئًا اإذا ا�شتنتجنا اأن احتمال حدوث مزيد من 

الكت�شافات الهيدروكربونية، بما في ذلك 

احتياط النفط، ممكن ب�شكل كبير.

احلقوق البحرية لدولة فل�صطني

الأهم من ذلك اأنه يجب اإعادة النظر بدقة في 

الحزمة الثالثية الموقتة من الحقوق البحرية 

المخ�ش�شة لدولة فل�شطين، ويجب اأن يفاو�ض 

خبراء قانون فل�شطينيون ودوليون على و�شع 

الإحداثيات البحرية ال�شرعية وتعيين الحدود 

لدولة فل�شطين، وهذه المفاو�شات �شتتطلب 

مفاو�شات مبا�شرة مع م�شر وقبر�ض واإ�شرائيل. 

وتف�شر الدرا�شات المتوفرة اأنه في ظل القانون 

الدولي وما يت�شل به من اتفاقيات، فاإن المنطقة 

التي يمكن ا�شتغاللها في منطقة البحر المتو�شط 

يمكن اأن تبلغ 5 – 6 اأ�شعاف حجم المنطقة 

القت�شادية الم�شموح نظريًا لل�شلطة الفل�شطينية 

ا�شتك�شافها، لكن وكالء الحتالل المدنيين 

والع�شكريين يحرمونها عمليًا من هذا الحق.

اإن اأي تقويم للتكلفة التي يتكبدها 

الفل�شطينيون يبقى جزئيًا لأن من ال�شعب تقويم 

الظروف النف�شية والموؤلمة، وظروف القلق 

الم�شببة لالكتئاب التي عا�شوا في ظلها اأعوامًا. 

فحرمان الفل�شطينيين من حقوق الإن�شان ومن 

ا�شتغالل مواردهم القانونية ال�شرورية لتنميتهم 

يمتد لأجيال م�شتقبلية، وهو اأمر اأظهرته قائمة 

و�شعتها ''اأونكتاد'' في �شنة 2015، واأطلقت 

عليها قائمة ''ال�شتغالل والإفقار والتهمي�ض 

والت�شريد وتدمير الممتلكات وال�شتيالء على 

الموارد''.

فبح�شب بيان وكيل الأمين العام لالأمم 

المتحدة لل�شوؤون الإن�شانية �شتيفن اأوبراين، في 

هه اإلى مجل�ض الأمن في ت�شرين 
ّ

خطاب وج
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الحتالل بمعي�شة الفل�شطينيين عبر اغت�شاب 

مواردهم من اأجل الربح والإعاقة المتعمدة 

لحقوق الإن�شان في التنمية.

فال�شلطات المدنية والع�شكرية الإ�شرائيلية 

ت�شيطر ب�شورة فاعلة على فل�شطين كلها، بما في 

ذلك منطقتها البحرية، وت�شتغل الموارد 

الفل�شطينية من اأجل الربح، في حين تنكر على 

الفل�شطينيين حقهم في التنمية الم�شتديمة. 

ويجدر التاأكيد اأن المنطقة ''ج'' تحتوي على 

الموارد الطبيعية الإنتاجية في فل�شطين، 

وا�شتناداً اإلى تحقيقات ''اأونكتاد'' والأمم المتحدة، 

لو لم يحرم الحتالل فل�شطين من ال�شتفادة 

ية من مواردها الطبيعية في المنطقة ''ج'' 
ّ
بحر

وحدها، لزداد الناتج المحلي الإجمالي 

الفل�شطيني بن�شبة الثلث على الأقل، اأو ما يقرب 

من 4 مليارات دولر.

وتوؤكد تحليالت اإح�شائية اأُخرى تقدمت بها 

''اأونكتاد'' والبنك الدولي وغيرهما من الموؤ�ش�شات 

الدولية والمحلية، وجود خطط متفق عليها بين 

�شلطات الحتالل المدنية والع�شكرية ل�شم 

فل�شطين التاريخية كلها بعد اإخالئها من ال�شعب 

الفل�شطيني. ومن الجدير بالذكر اأن تمويل 

اغت�شاب الموارد الفل�شطينية من خالل �شيا�شات 

الحتالل تتحمله جهات مانحة اأجنبية، 

وموؤ�ش�شات المعونة الدولية، والفل�شطينيون 

العاملون في اإ�شرائيل، لكن المنافع التي تلي ذلك 

لها الإدارة الإ�شرائيلية ب�شورة ح�شرية 
ّ

تح�ش

وربحية.

اإن دولة فل�شطين، وفق الموؤ�شرات القانونية 

الدولية كلها، هي الممثل الوحيد لقطاع غزة 

وال�شفة الغربية. وخالف ذلك، �شي�شتمر هذا 

الو�شع في التدهور، ذلك باأن الوحدة بين 

المنطقتين �شرط �شروري لتحقيق النجاح 

لالأهداف الفل�شطينية في هذه الم�شاألة.

فبموجب القانون الدولي، واتفاقية جنيف، 

واتفاقيات الأمم المتحدة، ونورمبرغ، ومختلف 

القوانين الأُخرى ذات ال�شلة، توؤكد دولة فل�شطين 

�شيادتها على اأرا�شيها وكذلك على مواردها، ول 

الفل�شطينيين، اإلى تكلفة الحتالل، فاإنها كفيلة 

بتحقيق النمو والتطور الكبيرين اللذين طال 

انتظارهما ل�شعب فل�شطين. لكن ال�شركات والأفراد 

الذين ي�شتغلون عن دراية الموارد الفل�شطينية 

تحت الحتالل لي�شوا في ماأمن، اإذ يجب دفع 

تعوي�ض اإلى ''بريتي�ض غاز'' عن التكاليف كلها 

التي تكبدتها منذ توقيع اتفاقية المتياز.

ا�صتنتاجات

�شت�شتمر اأجهزة الحتالل في ا�شتخدام جميع 

الو�شائل المتاحة لها، بما في ذلك فر�ض 

ممار�شات وح�شية وغير م�شروعة دوليًا على 

الفل�شطينيين لتبرير اغت�شاب مواردهم. ولهذا 

ية في الحقوق الوطنية 
ّ
يجب التدقيق ب�شورة جد

لل�شعب الفل�شطيني في الأرا�شي المحتلة كلها، 

البرية وكذلك البحرية، من جانب خبراء يمتلكون 

ال�شفافية والم�شاءلة الكافيتين وفق القوانين 

الدولية المرعية الإجراء والتفاقيات والمعايير 

المقبولة. ول بد من اإعالن هذه الحقوق الإقليمية 

ر�شميًا من اأجل تحقيق و�شع قانوني، واإر�شاء 

الأ�ش�ض لمفاو�شات على الرغم من رف�ض قوى 

الحتالل، كما يجب اإجراء مفاو�شات م�شتمرة 

و�شفافة بين جميع الدول ذات ال�شواطىء 

الم�شتركة بح�شور وفود من دولة فل�شطين.

اإن تهديد حقوق الدول الأُخرى ذات ال�شواطىء 

الم�شتركة )فل�شطين؛ لبنان؛ �شورية(، وحرمان 

ال�شكان الخا�شعين لالحتالل ب�شورة مبا�شرة اأو 

غير مبا�شرة، من ا�شتغالل الموارد الحيوية، بما 

في ذلك النفط والغاز والطاقة ذات ال�شلة، اأو من 

خالل فر�ض قيود اقت�شادية اأو تهديدات ع�شكرية 

عتبران جريمة اإبادة 
ُ
غير اإن�شانية ب�شكل مفرط، ي

جماعية ل تخ�شع للتقادم. وال�شركات التي 

تتعامل بدراية ومعرفة مع كيانات الحتالل من 

اأجل الربح بهذه الطريقة يجب اأن تحا�شب على 

نحو مماثل.

ية، في 
ّ
يجب التدقيق اأي�شًا، وب�شورة جد

التعوي�ض عن الأ�شرار التي األحقها نظام 
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التقديرات اإلى احتوائه على 1.5 تريليون قدم 

مكعبة(؛ اإطالق المفاو�شات بين اإ�شرائيل 

وال�شلطة الفل�شطينية ومجموعة ''بريتي�ض غاز'' 

وفق ن�شو�ض اأو�شلو للتعاون القت�شادي.

حزيران/يونيو: مجموعة ''بريتي�ض غاز'' 

تقترح توريد الغاز من م�شر وغزة واإ�شرائيل 

)حقول قبالة ع�شقالن( اإلى �شركة الكهرباء 

الإ�شرائيلية.

تموز/يوليو: رئي�ض الحكومة الإ�شرائيلية 

اإيهود باراك يمنح مجموعة ''بريتي�ض غاز'' الإذن 

يت ''مارين 
ّ
م

ُ
لتاأمين اأول بئر في ''غزة مارين''، و�ش

1''؛ ال�شلطة الفل�شطينية توافق على خطة مجموعة 

''بريتي�ض غاز'' للتطوير بما في ذلك بناء خط 

اأنابيب يربط حقول الغاز في البحر بغزة بتكلفة 

150 مليون دولر.

27 اأيلول/�صبتمبر: رئي�ض ال�شلطة 

الفل�شطينية، رئي�ض منظمة التحرير الفل�شطينية 

يا�شر عرفات، ي�شعل ال�شعلة الأولى في من�شة 

''غزة مارين''.

28 اأيلول/�صبتمبر: انطالق النتفا�شة 

الثانية.

ت�صرين الثاني/نوفمبر: ''بريتي�ض غاز'' تبداأ 

حفر البئر الثانية في ''غزة مارين'' )''مارين 2''(.

2001

6 �صباط/فبراير: انتخاب اأريئيل �شارون 

الذي يعتر�ض على اأي عملية �شراء اإ�شرائيلية 

للغاز الفل�شطيني.

2002

مجموعة ''بريتي�ض غاز'' ُتجري درا�شة 

الجدوى الثانية على غاز غزة )جرت الأولى في 

�شنة 2000(، وتكلفة الدرا�شتين 100 مليون 

دولر؛ يقل�ض ''التزام برتيني'' الـ 20 مياًل بحريًا 

)32 كيلومتراً بحريًا( المتفق عليها في اأو�شلو 

 قبالة غزة للفل�شطينيين اإلى 12 مياًل

)22 كيلومتراً(.

اأيار/مايو: �شارون يلغي اعترا�شه، بطلب من 

يحق لأي كيان اآخر اأن يقرر قانونيًا با�شمها ما 

يتعلق بالتخل�ض من مواردها البرية والبحرية، 

اأو نقلها باأي و�شيلة. وينبغي للدول وال�شركات 

ل الم�شوؤولية المترتبة 
ّ
والأفراد المخالفين تحم

عليهم بمقت�شى القانون المدني والجنائي، كما 

يتعين على ال�شلطات الفل�شطينية المخت�شة 

قانونيًا اأن تتابع التعوي�شات في جميع اأنحاء 

العالم وفق القانون الدولي والتفاقيات الدولية.

 م�رسد

اجلدول الزمني: حالة ''غزة مارين''*

1999

مجموعة ''بريتي�ض غاز'' تكت�شف غزة مارين 

)17 اإلى 21 مياًل بحريًا من �شاحل غزة(.

25 ت�صرين الثاني/نوفمبر: توقيع عقد 

لـ 25 عامًا للتنقيب عن الغاز وتطوير ''غزة 

مارين''، بين مجموعة ''بريتي�ض غاز''، و''�شركة 

اتحاد المقاولين'' التي يملكها فل�شطينيون، 

و�شندوق ال�شتثمار الفل�شطيني. ويقول نبيل 

�شعث، وزير التخطيط والتعاون الدولي في 

ال�شلطة الفل�شطينية اآنذاك، لالإذاعة الفل�شطينية: 

''في ظل اتفاقية غزة ــ اأريحا، اعترف 

الإ�شرائيليون بحّقنا في 20 مياًل )32 كيلومتراً( 

في البحر، بما في ذلك مواردها المحتملة، مثل 

النفط والغاز.''

2000

مجموعة ''بريتي�ض غاز ''تحفر بئرين وُتجري 

درا�شات جدوى في �شاأن ''غزة مارين'' مع نتائج 

جيدة؛ اأول حفر اختباري لحقل الغاز الإ�شرائيلي 

''نوا'' )ت�شير التقديرات اإلى احتوائه على 0.04 

تريليون قدم مكعبة( المتاخم لـ ''غزة مارين''؛ 

اكت�شاف ''ماري ــ ب''، وهو حقل اآخر )ت�شير 

www.middleeasteye.net :الم�صدر *
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جديدة مع مجموعة ''بريتي�ض غاز''.

اأيار/مايو: الك�شف عن �شروط ال�شراء بين 

مجموعة ''بريتي�ض غاز'' واإ�شرائيل )اإ�شرائيل 

�شت�شتري 0.05 تريليون قدم مكعبة من الغاز 

باأربعة مليارات دولر �شنويًا بدءاً من �شنة 

2009(؛ ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية والحكومة 

الإ�شرائيلية توافقان على اأن ح�شة ال�شلطة 

ل من خالل 
ّ
الفل�شطينية من العائدات �شُتحو

ح�شاب دولي ل يمكن الو�شول اإليه من طرف 

�شّخ الغاز اإلى 
ُ
ال�شلطة الفل�شطينية الر�شمية؛ �شي

د اإلى ال�شوق الإ�شرائيلية ويغطي 
َّ
ع�شقالن ويور

حاجات غزة.

14 حزيران/يونيو: ''حما�ض'' ت�شتولي على 

قطاع غزة ليبداأ النق�شام بين ال�شفة الغربية 

وقطاع غزة؛ حكومة غزة تقول اأنها �شتغير �شروط 

العقد )في ذلك الوقت كانت الح�شة الفل�شطينية 

10٪(، ومع ذلك، فاإن المحادثات بين ال�شلطة 

الفل�شطينية واإ�شرائيل ل تزال تتجاوز حركة 

''حما�ض''.

ت�صرين الأول/اأكتوبر: نائب رئي�ض الحكومة 

الإ�شرائيلية اآنذاك مو�شيه يعلون ين�شح 

الإ�شرائيليين بعدم اإبرام اتفاقية مع مجموعة 

''بريتي�ض غاز''.

20 كانون الأول/دي�صمبر: تعلن مجموعة 

''بريتي�ض غاز'' نهاية المفاو�شات مع اإ�شرائيل 

ب�شبب ''خالفات ل يمكن التغلب عليها.''

2008

14 كانون الثاني/يناير: مجموعة ''بريتي�ض 

غاز'' تغلق مكاتبها في اإ�شرائيل، لكنها تحتفظ 

بمكاتب في رام اللـه، وبامتياز حقول الغاز.

�صباط/فبراير: م�شر ت�شبح المورد الرئي�شي 

للغاز لإ�شرائيل.

اأيار/مايو: مجموعة من النواب الم�شريين، 

ونا�شطون من المعار�شة، ي�شّنون حملة �شد 

�شفقة الغاز الم�شرية مع اإ�شرائيل، والم�شوؤولون 

الإ�شرائيليون يعتقدون اأنه يجب البحث عن موارد 

بديلة للغاز.

رئي�ض الحكومة البريطانية اآنذاك طوني بلير، كما 

قيل.

2003

�شارون يتراجع عن قراره، مدعيًا اأن المال 

الذي �شيدفعه الإ�شرائيليون اإلى ال�شلطة 

الفل�شطينية ثمنًا للغاز يمكن اأن يدعم الإرهاب، 

على الرغم من اإعالن اإ�شرائيل اأن عائدات الغاز 

�شتخدم 
ُ
ل اإلى ح�شاب خا�ض ي

ّ
للفل�شطينيين �شُتحو

لعائدات الم�شاعدات الدولية، وعائدات ت�شوية 

ال�شرائب لكت�شافات الغاز في �شرق المتو�شط.

2005

اأيار/مايو: اإ�شرائيل وال�شركة الم�شرية ''اإي اإم 

جي'' توّقعان �شفقة غاز بـ 2.5 مليار دولر، 

د اإلى اإ�شرائيل في �شفقة 
َّ
ور

ُ
والغاز الم�شري �شي

لـ 15 عامًا.

اأيلول/�صبتمبر: اإ�شرائيل تعيد انت�شارها في 

قطاع غزة.

2006

يحاول م�شوؤولون في المملكة المتحدة، في 

وقت ما خالل هذا العام، اإقناع اإ�شرائيل بالعودة 

اإلى طاولة المفاو�شات مع مجموعة ''بريتي�ض 

غاز''.

كانون الثاني/يناير: ''حما�ض'' تفوز في 

النتخابات؛ خف�ض الأميال البحرية من 12 )22 

كيلومتراً بحريًا( ــ وفق ''التزام برتيني'' في �شنة 

2002 ــ اإلى 6 اأميال )10 كيلومترات(؛ اإيهود 

اأولمرت يحل محل �شارون و�شط اأنباء عن عالقات 

له اأف�شل مع بلير.

12 تموز/يوليو – 14 اآب/اأغ�صط�س: حرب 

اإ�شرائيل وحزب اللـه.

2007

29 ني�صان/اأبريل: مجل�ض الوزراء الإ�شرائيلي 

يوافق على اقتراح اأولمرت اإجراء محادثات 



112جملة الدراسات الفلسطينية خريف 1002017

11 �صباط/فبراير : الرئي�ض الم�شري ح�شني 

مبارك ي�شتقيل.

اأيار/مايو: تقول القاهرة اأنها �شتوقف 

اإمدادات الغاز اإلى اإ�شرائيل اإذا لم تجِر مفاو�شات 

على �شعر اأعلى.

2012

�صباط/فبراير: تعلن ''ديليك'' وجود ''موؤ�شرات 

قوية'' من الغاز في حقل الغاز ''تانين''، 

والتقديرات ت�شير اإلى احتوائه على 1.2 تريليون 

قدم مكعبة.

ني�صان/اأبريل: م�شر تعلن اأنها �شتوقف 

ت�شدير الغاز اإلى اإ�شرائيل.

حزيران/يونيو: محاكمة وزير البترول 

الم�شري ال�شابق �شامح فهمي في محكمة م�شرية 

ب�شبب بيع الغاز الم�شري باأ�شعار متدنية اإلى 

ىء من التهمة لحقًا(.
ّ
ر

ُ
اإ�شرائيل )وقد ب

اآب/اأغ�صط�س: اكت�شاف حقل الغاز ''�شم�شون''، 

والتقديرات ت�شير اإلى احتوائه على 0.3 تريليون 

قدم مكعبة.

اأيلول/�صبتمبر: بدء جولة جديدة من 

المفاو�شات الفل�شطينية ــ الإ�شرائيلية ب�شاأن 

الغاز، و''حما�ض'' تجدد رف�شها اأي اتفاقية من 

دون م�شاركتها.

2013

30 اآذار/مار�س: بدء الإنتاج من حقل 

''تامار''، وال�شروع في �شخ الغاز في اأنابيب اإلى 

محطات توليد الكهرباء التابعة لـ ''�شركة 

الكهرباء الإ�شرائيلية'' في اأ�شدود.

2014

كانون الثاني/يناير: ''�شركة فل�شطين لتوليد 

الطاقة'' ت�شبح اأول عميل لأكبر حقل للغاز 

ات لدفع 
ّ
الإ�شرائيلي، ''لفيتان''، اإذ وّقعت خطاب ني

1.2 مليار دولر لتوريد الغاز مدته 20 عامًا، 

م في م�شنع 
َ
�شتخد

ُ
وجرى الإعالن اأن الغاز �شي

للكهرباء قيد الت�شييد قرب جنين.

27 كانون الأول/دي�صمبر: بداية حرب غزة؛ 

تقلي�ض الأميال البحرية المتاحة للفل�شطينيين 

قبالة غزة اإلى 3 )5.5 كيلومترات( من اأ�شل 6 

اأميال )10 كيلومترات(.

2009

اكت�شاف حقل الغاز ''تامار'' )ت�شير التقديرات 

اإلى احتوائه على 10 تريليونات قدم مكعبة(، 

وهو يقع على بعد 52 مياًل )83 كيلومتراً( تقريبًا 

قبالة حيفا، وحفرته ''نوبل اإينرجي'' و�شركاء 

اآخرون.

18 كانون الثاني/يناير: نهاية حرب غزة.

اآذار/مار�س: تكت�شف ''نوبل اإينرجي'' حقل 

الغاز ''داليت'' )ت�شير التقديرات اإلى احتوائه على 

0.5 تريليون قدم مكعبة(، وهو يقع على بعد 

27.3 مياًل قبالة ال�شاحل الإ�شرائيلي.

2010

الإ�شرائيليون يكت�شفون اأكبر حقل للغاز حتى 

الآن، ''لفيتان''، على بعد 81 مياًل )130 

كيلومتراً( قبالة حيفا.

2011

كانون الثاني/يناير: رئي�ض الحكومة 

الإ�شرائيلية بنيامين نتنياهو وال�شلطة الوطنية 

الفل�شطينية يفتتحان محادثات مرة اأُخرى ب�شاأن 

عقد محتمل للغاز بعد خف�ض م�شر حجم الغاز 

المباع لإ�شرائيل خالل النتفا�شة الم�شرية.

4 �صباط/فبراير: نتنياهو يعلن اأن الوقت 

حان لتطوير الغاز الفل�شطيني، وكان ممثل 

اللجنة الرباعية طوني بلير اإلى جانبه. يقول 

نتنياهو: '']....[ الإيرادات من الحقول الفل�شطينية 

�شتذهب اإلى ال�شلطة الفل�شطينية، والعائدات من 

الحقل الإ�شرائيلي �شتذهب اإلى الحكومة 

الإ�شرائيلية، واأنا اأعتقد اأن هذا اأمر جيد 

لال�شتقرار، ولتحقيق الزدهار، ومن اأجل ال�شالم.''
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تجميد هذا العقد في حينه(.

23 كانون الأول/دي�صمبر: رئي�ض هيئة 

مكافحة الحتكار الإ�شرائيلية يعلن اأنه �شيقا�شي 

كون�شورتيوم ''نوبل اإينرجي'' ومجموعة ''ديليك''، 

وا�شعًا ال�شفقات مع الأردن و''�شركة فل�شطين 

لتوليد الطاقة'' مو�شع ت�شاوؤل.

2015

اآذار/مار�س: ''�شركة فل�شطين لتوليد الطاقة'' 

تلغي �شفقة الغاز الإ�شرائيلي.

2016

اأيلول/�صبتمبر: الأردن يوّقع اتفاقية �شراء 

تت�شمن دفع غرامات في حال اأخّلت ''نوبل 

اإينرجي'' بتزويد ''�شركة الكهرباء الوطنية'' 

الأردنية بما ل يقل عن 45 مليار متر مكعب من 

الغاز من ''لفيتان''على مدى 15 عامًا، عندما يبداأ 

الإنتاج في �شنة 2019 تقريبًا، وذلك بقيمة 10 

مليارات دولر. 

 �صباط/فبراير: ''نوبل اإينرجي'' توّقع �شفقة 

بـ 771 مليون دولر مع ''�شركة البوتا�ض 

ان، وهي تابعة لـ ''�شركة 
ّ
العربية'' ومقرها عم

برومين الأردن'' لتوريد الغاز من تامار لـ 15 

عامًا، وقد تو�شطت وزارة الخارجية الأميركية 

في المحادثات التي اأدت اإلى ال�شفقة.

اأيار/مايو: اكت�شاف حقل الغاز ''كاري�ض'' 

)اإ�شرائيل(، والتقديرات ت�شير اإلى احتوائه على 

عتبر ''كاري�ض'' اأقرب 
ُ
1.8 تريليون قدم مكعبة )ي

حقل اإ�شرائيلي حتى الآن اإلى المياه اللبنانية(.

8 تموز/يوليو – 26 اآب/اأغ�صط�س: حرب 

غزة.

اأيلول/�صبتمبر: حكومة الأردن توّقع خطاب 

ات مع ''نوبل اإينرجي'' لـ 15 عامًا من اأجل 
ّ
ني

توريد الغاز الإ�شرائيلي، وتتراوح قيمة ال�شفقة 

ما بين 14 و15 مليار دولر.

10 كانون الأول/دي�صمبر: اأغلبية النواب 

ت �شد اتفاقية الحكومة مع ''نوبل 
ّ
الأردنيين ت�شو

اإينرجي''، لكن الت�شويت غير الملزم ي�شمح 

للحكومة بالم�شي قدمًا في ال�شفقة اإذا اأرادت )تم 

م�رس

غزة

اإ�رسائيل

اإر�صادات اخلريطة

غاز

البلوك الذي تديره املجموعة

غزة مارين

مقابل �صاطئ غزة

البحر الأبي�س املتو�صط


