
119 مقاالت

مقدمة

ياأتي هذا القرار - االن�ضمام - في ظل 

ظروف دقيقة و�ضعبة وتحديات جوهرية 

تها،
ّ
تتعر�ض لها الق�ضية الفل�ضطينية برم

بدءاً من انحياز االإدارة االأميركية �ضد الحقوق 

والم�ضالح الفل�ضطينية ممثاًل في اإعالن خطة 

�ضمى �ضفقة القرن التي و�ضفها 
ُ
ال�ضالم اأو ما ي

الرئي�ض االأميركي ال�ضابق دونالد ترامب بذاته 

باأنها خطته،1 وقطع الم�ضاعدات االأميركية 

بهدف ال�ضغط على القيادة الفل�ضطينية لقبول 

بنود ال�ضفقة، مروراً بالممار�ضات العن�ضرية 

لالحتالل االإ�ضرائيلي على االأر�ض مثل ت�ضريع 

وتيرة اال�ضتيطان واال�ضتعداد لتنفيذ خطوة 

�ضم ما يعادل 30% من اأرا�ضي ال�ضفة 

الغربية، وكذلك تهويد مدينة القد�ض، وقر�ضنة 

اأموال المقا�ضة الفل�ضطينية ب�ضورة �ضافرة، 

وقطع التيار الكهربائي ب�ضكل متكرر عن 

بع�ض مدن ال�ضفة الغربية بذريعة الديون 

الم�ضتحقة على �ضركة الكهرباء الفل�ضطينية، 

عالوة على ا�ضتمرار الح�ضار الخانق منذ 14 

عامًا على قطاع غزة، و�ضواًل اإلى حالة 

االنق�ضام الداخلي الكارثي على الكل 

الفل�ضطيني.

تحاول هذه المقالة مناق�ضة اأبعاد قرار 

ان�ضمام فل�ضطين ر�ضميًا اإلى منتدى غاز �ضرق 

المتو�ضط، وخ�ضو�ضًا البعَدين ال�ضيا�ضي 

واالقت�ضادي، وذلك من اأجل ا�ضتك�ضاف الفوائد 

المحتملة اأو الخ�ضائر المترتبة لمثل هذه 

الخطوة على واقع الق�ضية الوطنية الفل�ضطينية 

ومكانتها.

هاين رم�ضان*

 فوائد ومثالب ان�ضمام فل�ضطني

اإىل منتدى غاز �رشق املتو�ضط

بتاريخ   63 الـ  جل�ضتها  في  ا�ضتيه  محمد  برئا�ضة  الفل�ضطينية  الحكومة  وافقت 

اإلى ميثاق »منتدى غاز �ضرق المتو�ضط«  2020/6/29، على ان�ضمام دولة فل�ضطين 

ورفعته اإلى الرئي�س محمود عبا�س للم�ضادقة. فما هي فوائد هذا القرار وما هي مثالبه؟

 * طالب يحمل ماج�ضتير علوم �ضيا�ضية، جامعة
االأزهر - غزة.
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منهجي منظم، و�ضوغ �ضيا�ضات اإقليمية 

م�ضتركة ب�ضاأن الغاز الطبيعي، بما في ذلك 

�ضيا�ضات الغاز االإقليمية.

- تعميق الوعي باالعتماد المتبادل 

والفوائد التي يمكن اأن ُتجنى من التعاون 

والحوار فيما بين االأع�ضاء، بما يتفق 

ومبادىء القانون الدولي.

- دعم االأع�ضاء اأ�ضحاب االحتياط الغازي 

والمنتجين الحاليين في المنطقة في جهودهم 

الرامية اإلى اال�ضتفادة من احتياطهم الحالي 

والم�ضتقبلي من خالل تعزيز التعاون فيما 

بينهم ومع اأطراف اال�ضتهالك، والعبور في 

المنطقة، واال�ضتفادة من البنية التحتية 

الحالية، وتطوير مزيد من خيارات البنية 

التحتية ال�ضتيعاب االكت�ضافات الحالية 

والم�ضتقبلية.

- م�ضاعدة الدول الم�ضتهلكة في تاأمين 

حاجاتها، واإتاحة م�ضاركتهم مع دول العبور 

في و�ضع �ضيا�ضات الغاز في المنطقة، وهو ما 

يتيح اإقامة �ضراكة م�ضتدامة بين االأطراف 

الفاعلة في مراحل �ضناعة الغاز كافة.

- �ضمان اال�ضتدامة ومراعاة االعتبارات 

البيئية في اكت�ضافات الغاز واإنتاجه ونقله، 

وفي بناء البنية االأ�ضا�ضية، عالوة على 

االرتقاء بالتكامل في مجال الغاز.

وقد اأكد االأع�ضاء الموؤ�ض�ضين منذ االجتماع 

االأول للمنتدى في كانون الثاني/يناير 

2019، على توفر اإمكان ان�ضمام اأع�ضاء جدد 

اإلى اأي من دول �ضرق البحر االأبي�ض المتو�ضط 

المنتجة اأو الم�ضتهلكة للغاز ، اأو اإلى دول 

ن ي�ضاركون المنتدى في الروؤى 
ّ
العبور، مم

واالأهداف، وذلك طبعًا بعد ا�ضتيفاء اإجراءات 

الع�ضوية بح�ضب االأ�ضول المّتبعة.4

د حالة التوتر 
ّ
اإاّل اإن هذا االإعالن لم يحي

متهيد

منتدى غاز �ضرق المتو�ضط )EMGF( هيئة 

تاأ�ض�ضت في كانون الثاني/يناير 2019، 

ها الرئي�ضي في العا�ضمة الم�ضرية 
ّ
ويقع مقر

القاهرة، وجرى اإ�ضهاره ر�ضميًا بعد عام 

تقريبًا، واأُحيلت اتفاقية تاأ�ضي�ضه اإلى حكومات 

الدول االأع�ضاء للم�ضادقة. وقد تحول المنتدى 

اإلى منظمة دولية حكومية وليدة في مجال 

الطاقة بعد اإطالق االإطار التاأ�ضي�ضي خالل 

االجتماع الوزاري الثالث في مدينة القاهرة 

في 16 كانون الثاني/يناير 2020، ففي 

ختام هذا االجتماع اأكدت الدول االأع�ضاء 

الموؤ�ض�ضة للمنتدى، وهي م�ضر وفل�ضطين 

واالأردن واإ�ضرائيل وقبر�ض واليونان واإيطاليا، 

اأن المنتدى ي�ضتهدف ''اإن�ضاء منظمة دولية 

تحترم حقوق االأع�ضاء ب�ضاأن مواردها 

الطبيعية بما يتفق ومبادىء القانون الدولي، 

وتدعم جهودهم في اال�ضتفادة من 

احتياطاتهم وا�ضتخدام البنية التحتية وبناء 

بنية جديدة، وذلك بهدف تاأمين احتياجاتهم 

من الطاقة ل�ضالح رفاهية �ضعوبهم.''2 وي�ضعى 

منتدى غاز �ضرق المتو�ضط اأي�ضًا لتحقيق جملة 

من االأهداف المعلنة:3

- العمل على اإن�ضاء �ضوق غاز اإقليمية 

تخدم م�ضالح االأع�ضاء من خالل تاأمين 

العر�ض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه 

االأمثل، وتر�ضيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم 

اأ�ضعار تناف�ضية، وتح�ضين العالقات التجارية.

- �ضمان تاأمين العر�ض والطلب لالأع�ضاء 

مع العمل على تنمية الموارد على الوجه 

االأمثل، واال�ضتخدام الكفء للبنية التحتية 

القائمة والجديدة مع تقديم اأ�ضعار تناف�ضية، 

وتح�ضين العالقات التجارية.

- تعزيز التعاون من خالل خلق حوار 
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لي بنحو 1.4 
ّ
احتياط حقل ''غزة مارين'' االأو

تريليون قدم مكعبة، االأمر الذي اأ�ضال لعاب 

الدول االأُخرى في �ضرق البحر االأبي�ض 

المتو�ضط، وخ�ضو�ضًا اإ�ضرائيل، فبداأت عمليات 

ا�ضتك�ضاف محمومة اأف�ضت حتى االآن اإلى 

اكت�ضاف حقول �ضخمة دخل بع�ضها مرحلة 

اال�ضتغالل، مثل: ''ليفياثان'' و''تمار'' 

االإ�ضرائيليين باحتياط يقترب من 900 مليار 

متر مكعب، وحقل ''ظهر'' الم�ضري باحتياط 

850 مليار متر مكعب، و''اأفروديت'' القبر�ضي 

قّدر بنحو 140 مليار متر مكعب، 
ُ
باحتياط ي

عالوة على حقول اأُخرى، م�ضرية واإ�ضرائيلية 

وقبر�ضية، مكت�ضفة اأو معروفة، وهي في 

مراحل التطوير ولم تدخل مرحلة اال�ضتغالل 

بعد. ومع اأن حقل الغاز الفل�ضطيني ''غزة 

مارين'' كان اأول حقل يتم اكت�ضافه في منطقة 

�ضرق البحر االأبي�ض المتو�ضط، اإاّل اإنه لم ي�ضهد 

اء االإجراءات 
ّ
اأي تطور ي�ضمح با�ضتغالله جر

االإ�ضرائيلية غير الم�ضروعة، وبالتالي حرمان 

الفل�ضطينيين من واحد من اأهم مواردهم 

وثرواتهم الطبيعية، في وقت يعانون انعدام 

االأمن في مجال الطاقة، على الرغم من اأنه في 

فل�ضطين تتمثل الركيزة االأ�ضا�ضية الأمن الطاقة 

في تاأمين الكهرباء بكميات كافية واأ�ضعار 

عادلة، ومن م�ضادر موثوق بها.8

فوفقًا لبيانات �ضلطة الطاقة ب�ضاأن 

ا�ضتهالك فل�ضطين في �ضنة 2018 للطاقة 

الكهربائية، وذلك بح�ضب القطاعات، فاإنه بلغ 

)1.179.5 غيغا واط/�ضاعة( ا�ضتهالكًا 

منزليًا، )665.9 غيغا واط/�ضاعة( تجاريًا، 

)608.5 غيغا واط/�ضاعة( �ضناعيًا، )492.1 

غيغا واط/�ضاعة( قطاعات اأُخرى، بمجموع  

ي�ضاوي 2.946 غيغا واط/�ضاعة.9

ا م�ضادر الطاقة الم�ضتوردة في ال�ضنة 
ّ
اأم

واال�ضتقطاب المت�ضاعدة في المنطقة، فقبل 

نحو عقد من الزمان في �ضنة 2010، قّدرت 

هيئة الم�ضح الجيولوجي االأميركية كمية 

االحتياط الكامن في �ضرق البحر االأبي�ض 

المتو�ضط بنحو 122 تريليون متر مكعب من 

الغاز، ونحو 107 مليارات برميل من النفط، 

وهي ثروة هائلة في منطقة مليئة بنزاعات 

�ضيا�ضية معقدة، االأمر الذي يجعل من هذه 

الثروة م�ضدراً للتوتر على اأكثر من �ضعيد 

وبين عدة اأطراف، كما جعل منها مو�ضوع 

ين رئي�ضيين هما: م�ضر 
َ
ا�ضتقطاب بين محور

وتركيا، التي ترى كل واحدة منهما اأنها 

موؤهلة لتكون نقطة عبور ومركزاً لنقل الغاز 

من منابعه في ال�ضرق اإلى قارة اأوروبا.5

اكت�ضاف الغاز الفل�ضطيني واأهميته

يحظى الغاز الطبيعي باهتمام متزايد في 

اأ�ضواق الطاقة العالمية، ووفقًا لتوقعات وكالة 

الطاقة الدولية في نهاية �ضنة 2019، فاإن 

الطلب العالمي على هذا الم�ضدر �ضي�ضتمر في 

االرتفاع خالل العقد المقبل.6

كما اأن توقعات وجود النفط والغاز في 

�ضرق البحر االأبي�ض المتو�ضط تعود اإلى اأوا�ضط 

القرن الما�ضي، ففي اأواخر الت�ضعينيات 

اكُت�ضف حقالن من الغاز على بعد 30 

كيلومتراً من �ضواطىء غزة وعلى عمق 600 

متر تحت �ضطح البحر، واأُطلق على الحقل االأول 

ا�ضم ''غزة مارين'' ويقع كليًا �ضمن المياه 

ا 
ّ
االإقليمية الفل�ضطينية قبالة مدينة غزة، اأم

الحقل الثاني فهو الحقل الحدودي ''مارين 2'' 

الذي يقع �ضمن المنطقة الحدودية البحرية 

بين قطاع غزة واإ�ضرائيل.7

وبعد اإجراء م�ضوحات جيوفيزيائية اأولية 

قامت بها �ضركة بريت�ض غاز ''بي بي''، ُقّدر 
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وحاجة ملحة بالن�ضبة اإلى الفل�ضطينيين �ضواء 

في ال�ضفة الغربية والقد�ض، وب�ضورة اأكبر في 

قطاع غزة نظراً اإلى الظروف ال�ضعبة التي 

يفر�ضها االحتالل االإ�ضرائيلي من ت�ضييق 

وح�ضار وقطع التيار الكهربائي – ظروف 

ُذكرت �ضابقًا - فتحقيق االكتفاء الذاتي في 

مجال الطاقة بالن�ضبة اإلى ال�ضعب الفل�ضطيني 

�ضيوؤدي اإلى:14

- حل مع�ضلة الكهرباء، اإذ من المعلوم 

اء انقطاع التيار 
ّ
حجم معاناة قطاع غزة جر

الكهربائي منذ نحو 14 عامًا، وذلك نتيجة 

توفر 47% فقط من حاجة المواطنين اإلى 

الكهرباء. وال ُت�ضتثنى �ضائر المحافظات من 

هذه المع�ضلة، فها هي مدن ال�ضفة الغربية 

تتعر�ض لقطع التيار الكهربائي ب�ضكل متكرر 

بحجة الديون الم�ضتحقة ل�ضركة الكهرباء 

االإ�ضرائيلية، ولو جرى ا�ضتغالل الغاز 

الفل�ضطيني فاإن مع�ضلة الطاقة �ضُتحل ب�ضورة 

عامة، وكذلك القدرة على تلبية الطلب المحلي، 

واالكتفاء الذاتي اأي�ضًا في المحافظات 

الفل�ضطينية كافة.

- رفد الميزانية العامة، فالتقرير ال�ضنوي 

ل�ضندق اال�ضتثمار الفل�ضطيني ل�ضنة 2012 

ي�ضير اإلى حجم الفوائد الكبيرة في العديد من 

القطاعات الرئي�ضية من خالل ا�ضتغالل ناجح 

لحقل غاز ''غزة مارين''، اإذ ُتقّدر درجة التوفير 

باأكثر من 560 مليون دوالر �ضنويًا في 

فاتورة الطاقة لل�ضلطة الفل�ضطينية، ف�ضاًل عن 

عائدات مبا�ضرة بنحو 2.5 مليار دوالر على 

مدى عمر الم�ضروع الذي ي�ضل اإلى 20 عامًا 

للحقل، وهذا عالوة على توقعات بفر�ض 

ا�ضتثمار �ضخمة لل�ضركات العالمية في مجال 

الطاقة.

نف�ضها )2018(، فاأتت على النحو التالي:10

كمية الطاقة الكهربائية الم�ضتوردة بح�ضب 

الم�ضدر )غيغا واط/�ضاعة( لل�ضفة الغربية 

والقد�ض بلغت: 4.329 من �ضركة كهرباء 

اإ�ضرائيل، و88 من المملكة االأردنية.

وقد بلغت الطاقة الكهربائية الم�ضتوردة 

والم�ضتراة )غيغا واط/�ضاعة( اإلى قطاع غزة: 

1031 من �ضركة كهرباء اإ�ضرائيل؛ 254 من 

�ضركة كهرباء غزة؛ 36 من جمهورية م�ضر 

العربية؛ وهذا كله بمجموع  ي�ضاوي 

11 .1321

يت�ضح من خالل البيانات الواردة اأن %86 

من اإجمالي ا�ضتهالك فل�ضطين من الكهرباء 

ياأتي من اإ�ضرائيل، و12% من االأردن ومن 

محطة توليد غزة لتغطية جزء محدود من 

حاجات القطاع. وبينما يعي�ض قطاع غزة 

اأزمة كهرباء خانقة منذ اأعوام طويلة، فاإن 

االأزمة انتقلت اإلى ال�ضفة الغربية ب�ضبب بدء 

�ضركة كهرباء اإ�ضرائيل بقطع الكهرباء عن 

بع�ض محافظات ال�ضفة الغربية بدءاً من 

ت�ضرين االأول/اأكتوبر 2019، بحجج متنوعة، 

وهو ما جعل اأمن الطاقة اأكثر اإلحاحًا من اأي 

وقت م�ضى.12

ويكت�ضب الغاز الفل�ضطيني اأهمية متزايدة، 

فف�ضاًل عن اأن حقل ''غزة مارين'' يحتوي على  

قّدر 
ُ
1.4 تريليون قدم مكعب، بحجم اإنتاج ي

بنحو مليار متر مكعب �ضنويًا، اأي 50 مليار 

�ضفت جودة هذا 
ُ
قدم مكعب تقريبًا، فقد و

ل 
ّ
الغاز باأنها عالية، واأنه نقي، االأمر الذي ي�ضه

ل 
ّ
بيعه، وقريب من ال�ضاطىء، وهو ما ي�ضه

عملية ا�ضتخراجه باأقل التكاليف، وبالتالي 

فاإن عملية ا�ضتخراجه مجدية من الناحية 

التجارية.13

كما اأن للغاز الفل�ضطيني اأهمية ا�ضتثنائية 
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من ا�ضتراتيجيا القيادة الفل�ضطينية التي تمثلت 

في تدويل الق�ضية الفل�ضطينية، وك�ضر الو�ضع 

القائم، و�ضواًل اإلى تغييره جملة وتف�ضياًل. 

وعنا�ضر هذه اال�ضتراتيجيا تتلخ�ض بـ:16

1- ا�ضت�ضدار قرار من مجل�ض االأمن يوؤكد 

المرجعيات والقانون الدولي، اأي اأن دولة 

فل�ضطين �ضاحبة �ضيادة، وهي ناجزة 

اال�ضتقالل على حدود الرابع من حزيران/

يونيو 1967، والقد�ض ال�ضرقية عا�ضمة لها.

2- دعوة اأطراف اتفاقية جنيف ل�ضنة 

1949 اإلى االنعقاد، والت�ضديد على تنفيذ 

وتطبيق هذه المواثيق على االأرا�ضي 

الفل�ضطينية المحتلة، اأي ال�ضفة الغربية، بما 

فيها القد�ض ال�ضرقية وقطاع غزة.

3- دعوة ال�ضكرتير العام لالأمم المتحدة 

اإلى العمل على اإن�ضاء نظام خا�ض للحماية 

الدولية لل�ضعب الفل�ضطيني في ال�ضفة الغربية، 

بما فيها القد�ض ال�ضرقية وقطاع غزة.

4- االن�ضمام اإلى المواثيق والمعاهدات 

والبروتوكوالت الدولية، وعلى راأ�ضها محكمة 

الجنايات الدولية.

5- ال�ضعي للح�ضول على االعتراف بدولة 

فل�ضطين على حدود �ضنة 1967، وبعا�ضمتها 

القد�ض ال�ضرقية، وخ�ضو�ضًا من طرف دول 

االتحاد االأوروبي التي لم تعترف بعد، وذلك 

على �ضوء التغييرات االإيجابية للراأي العام 

في اأوروبا.

6- تو�ضيع دائرة التعاون مع االأحزاب 

والحركات ال�ضيا�ضية والمنظمات ال�ضعبية 

يًا 
ّ
وموؤ�ض�ضات المجتمع الدولي اإقليميًا وقار

ودوليًا، وذلك لح�ضد اأكبر دعم لعزل �ضلطة 

االحتالل وتعزيز تدويل الق�ضية الفل�ضطينية.

7- داخليًا:

اأ - اإنهاء االنق�ضام وتحقيق الوحدة 

فوائد ان�ضمام فل�ضطني اإىل منتدى 

الغاز

لقد بداأت الحكومة الفل�ضطينية تنفيذ خطة 

ل�ضمان اأمن الطاقة من خالل تنويع الم�ضادر، 

واأحد اأبرز مكوناتها توليد الطاقة محليًا، �ضواء 

بالطرق التقليدية اأو من م�ضادر نظيفة، 

وتحديداً الطاقة ال�ضم�ضية، لكن القيادة 

الفل�ضطينية طلبت من �ضندوق اال�ضتثمار 

تكوين تحالف لبناء محطة توليد اأُخرى في 

جنين �ضمال ال�ضفة الغربية، بقدرة 450 

ميغاوات تغطي نحو 50% من حاجات ال�ضفة 

الغربية مثلما هي االآن، اإلى جانب محطة 

التوليد العاملة في قطاع غزة بقدرة 140 

ميغاوات، لكن الم�ضروعين كليهما يواجهان 

تحّديين كبيرين: االأول: غياب �ضبكة �ضغط 

عاٍل فل�ضطينية قادرة على نقل الطاقة 

المتولدة اإلى مراكز االأحمال، والثاني: عدم 

القدرة على ا�ضتغالل الغاز الفل�ضطيني 

لت�ضغيلهما.15

لذا، يمكن القول اإن االأولوية الق�ضوى 

تتمثل في تزويد هاتين المحطتين بالغاز 

لال�ضتهالك المحلي من حقل ''غزة مارين'' 

الذي يكفي احتياطه تلك المحطتين لـ 140 

عامًا )من دون ت�ضدير(، اإاّل اإن تطوير الحقل 

وا�ضتغالله ال يزال دونهما عقبات كبيرة 

تفر�ضها اإ�ضرائيل، �ضواء في اإتمام عمليات 

الم�ضح ال�ضيزمي/الزلزالي، والحفر بغر�ض 

اال�ضتك�ضاف للتاأكد من االحتياط، و�ضواًل اإلى 

ا�ضتخراج الغاز اأو النقل الأغرا�ض ت�ضغيل 

محطَتي غزة وجنين.

لقد جاء قرار الحكومة الفل�ضطينية 

بالموافقة على ان�ضمام فل�ضطين اإلى منتدى 

غاز �ضرق المتو�ضط كخطوة حيوية متممة لما 

�ضبقها، وداعمة لما بعدها من خطتها المنبثقة 
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خالل خط االأنابيب الجديد )ترك - �ضتريم( 

الممتد اإلى تركيا.18 وال نن�ضى طبعًا الم�ضاعي 

التركية ل�ضمان حقوق قبر�ض ال�ضمالية 

)التركية(، وقيام تركيا بالفعل بعمليات بحث 

وتنقيب في البحر االأبي�ض المتو�ضط منذ اآذار/

مار�ض 2019، وفي مناطق متعددة حول 

جزيرة قبر�ض، علمًا باأن تركيا ال تعترف 

باتفاقية تر�ضيم الحدود بين م�ضر وقبر�ض، 

وتقول اإن لها حقوقًا في بع�ض قطاعات 

المنطقة االقت�ضادية التابعة لقبر�ض 

اليونانية، واإن ثمة حقوقًا لقبر�ض التركية في 

بع�ض قطاعات المنطقة االقت�ضادية التابعة 

لقبر�ض اليونانية.19

كما اأن حالة اال�ضتقطاب وال�ضراع في 

�ضرق البحر االأبي�ض المتو�ضط اأخذت بعداً 

جديداً مع التدخل الع�ضكري التركي في ليبيا، 

والذي ا�ضتند اإلى اتفاقية تر�ضيم الحدود 

البحرية الليبية - التركية، ف�ضاًل عن تزايد 

احتماالت اندالع المواجهة التركية - 

اليونانية، وهو ما قد ي�ضتدرج بع�ض الدول 

االأوروبية المعنية كفرن�ضا واإيطاليا اإلى 

الدخول على خط المواجهة.20

وفي خ�ضم هذه الحالة من احتدام ال�ضراع 

في �ضرق البحر االأبي�ض المتو�ضط، تنظر تركيا 

اإلى منتدى غاز �ضرق المتو�ضط على اأنه موؤامرة 

اأو تحالف �ضدها الإخراجها من معادلة الطاقة 

في �ضرق البحر االأبي�ض المتو�ضط.21 ومن هنا، 

يبرز بع�ض المخاوف وال�ضكوك المرتبطة 

بان�ضمام فل�ضطين اإلى منتدى غاز المتو�ضط 

الأنه �ضيكون بمثابة ا�ضطفاف فل�ضطين اإلى 

جانب المحور الم�ضري المفتر�ض �ضد المحور 

التركي ب�ضكل اأو باآخر، والذي ربما يكون له 

تبعات �ضلبية على الق�ضية الفل�ضطينية. فالدعم 

التركي لفل�ضطين يتوزع بين منح مالية، 

الوطنية الفل�ضطينية، جوهريًا ولي�ض �ضكليًا، اإذ 

اإن ذلك ي�ضكل نقطة ارتكاز لال�ضتراتيجيا 

الفل�ضطينية.

ب - ا�ضتمرار بناء موؤ�ض�ضات الدولة وتعزيز 

�ضمود اأبناء ال�ضعب الفل�ضطيني، وتعزيز 

وتقوية المقاومة ال�ضعبية ال�ضلمية.

 اأن 
ّ
في �ضوء ما �ضبق، يت�ضح ب�ضكل جلي

قرار الحكومة المذكور هو محاولة لال�ضتفادة 

من المنتدى من اأجل اإقناع دول االإقليم 

بحقوق ال�ضعب الفل�ضطيني، �ضواء على الم�ضتوى 

ال�ضيا�ضي اأو االقت�ضادي، ولقد تم تثبيت هذا 

في الميثاق، فالدول االأع�ضاء تعترف بحقوق 

االأطراف االأُخرى في حدودها ومواردها، وفي 

تمكينها من اال�ضتفادة منها. كما ُطلب من 

الدول التي �ضاركت في االجتماع دعم تطوير 

ت كلها بذلك، 
ّ
م�ضروع ''غزة مارين''، وقد اأقر

بما فيها اإ�ضرائيل، وبالتالي ُتعّد م�ضاألة 

ان�ضمام فل�ضطين ر�ضميًا اإلى منتدى غاز 

المتو�ضط خطوة مهمة اإلى االأمام من اأجل 

اعتراف هذه الدول بحقوق ال�ضعب الفل�ضطيني 

في موارده وتطويرها، ثم القدرة على 

ا�ضتغاللها.17

مثالب ان�ضمام فل�ضطني اإىل منتدى 

الغاز

اإ�ضكاليات اإقليمية

اإن حقول الغاز االإ�ضرائيلية والقبر�ضية 

والم�ضرية المكت�ضفة حتى االآن من �ضاأنها اأن 

ُتحدث تغييراً في خريطة المنطقة، ومعادلة 

الطاقة التي فيها، كما اأنها تتقاطع مع 

المناف�ضة العالمية في �ضوق الغاز، وال �ضيما 

على ال�ضوق االأوروبية التي تمدها رو�ضيا 

بالغاز، والتي دخلت تركيا على خّطها من 
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واإعفاءات جمركية على عديد ال�ضادرات 

الفل�ضطينية، ومئات المنح الدرا�ضية، كما اأنه 

في اأيار/مايو 2017 اأعلن �ضفير فل�ضطين لدى 

تركيا ، فائد م�ضطفى، تقديم هذه االأخيرة 

منحة اإلى خزينة ال�ضلطة بقيمة 10 ماليين 

دوالر. ومن اأبرز الم�ضاريع التي دعمتها تركيا 

 لجمعيات 
ّ
خالل االأعوام ال�ضابقة، افتتاح مقار

اإغاثية وخيرية تدعم عدة م�ضاريع اإغاثية 

تمولها الحكومة التركية، ومن اأبرزها موؤ�ض�ضة 

االإغاثة االإن�ضانية )IHH(، وجمعية ياردم اإلي، 

بالتن�ضيق مع وكالة التعاون والتن�ضيق )تيكا( 

التابعة للحكومة التركية، عدا توقيع 

 االتفاقيات االقت�ضادية بين البلدين،22 

ف�ضاًل عن العديد من مواقف تركيا الم�ضاندة 

للحّق الفل�ضطيني في المحافل االإقليمية 

والدولية.

وفي الوقت نف�ضه، من الممكن اأن يتم 

ا�ضتغالل هذا االن�ضمام الفل�ضطيني اإلى منتدى 

غاز المتو�ضط لخدمة الم�ضالح االإ�ضرائيلية 

المتعددة اقت�ضاديًا و�ضيا�ضيًا، وذلك من خالل 

تعزيز مكانة اإ�ضرائيل في مجال الطاقة 

عالميًا، والم�ضاعدة في عملية دمجها في 

المنطقة، ف�ضاًل عن اإ�ضفاء نوع من ال�ضرعية 

على ت�ضدير الغاز االإ�ضرائيلي اإلى بع�ض الدول 

العربية – م�ضر واالأردن – ومن المحتمل 

فيما بعد اإلى دول خليجية.23

اإ�ضكاليات وعراقيل اإ�رشائيلية

في االجتماع االأخير للمنتدى، اأطلق وزير 

الطاقة االإ�ضرائيلي يوفال �ضتاينيت�ض 

ت�ضريحات فحواها اأن اإ�ضرائيل وال�ضلطة 

الوطنية الفل�ضطينية بداأتا مفاو�ضات ب�ضاأن 

اإمكان اأن ت�ضتري ال�ضلطة الغاز االإ�ضرائيلي، 

ملمحًا كذلك اإلى تطوير م�ضترك لحقل ''غزة 

مارين''، وتم نفي الخبر من جانب محمد 

م�ضطفى، رئي�ض مجل�ض اإدارة �ضندوق 

اال�ضتثمار الفل�ضطيني والمكلف من الرئي�ض 

الفل�ضطيني برئا�ضة الوفد الم�ضارك في 

اجتماعات المنتدى، اإذ قال: ''اإن تطوير حقل 

غزة لن يكون ب�ضراكة مع طرف اإ�ضرائيلي، واإن 

الهدف هو ا�ضتغالل الغاز الفل�ضطيني لتلبية 

االحتياجات الفل�ضطينية.''24

بناء عليه، يمكن القول اإنه من الممكن 

اأي�ضًا، اأاّل يوجد �ضامن يمنع دولة االحتالل 

االإ�ضرائيلي من ممار�ضة �ضيا�ضاتها المعرقلة 

في هذا الملف حتى بعد ان�ضمام فل�ضطين اإلى 

منتدى غاز �ضرق المتو�ضط، وبالتالي ي�ضبح 

قرار االن�ضمام اإلى المنتدى خالي الم�ضمون 

و�ضكليًا فقط، بل ي�ضكل عبئًا اإ�ضافيًا على 

كاهل القيادة الفل�ضطينية، اإذ �ضيتم ا�ضتغالل 

ع�ضويتها في المنتدى لتحقيق اأهداف 

االأطراف االأُخرى من دون فائدة حقيقية لها.

وفي هذا الجانب يو�ضح رئي�ض مجل�ض 

اإدارة �ضندوق اال�ضتثمار الفل�ضطيني الق�ضية 

فيقول: ''نحاول اال�ضتفادة من المنتدى من 

اأجل اإقناع دول االإقليم بحقوقنا، �ضواء على 

الم�ضتوى ال�ضيا�ضي اأو االقت�ضادي، وقد ثبتنا 

في الميثاق اأن الدول االأع�ضاء تعترف بحقوق 

االأطراف االأُخرى في حدودها ومواردها، 

وتمكينها من اال�ضتفادة منها، حيث ُطلب من 

الدول التي �ضاركت في االجتماع االأخير دعم 

وا بذلك بما 
ّ
تطوير م�ضروع 'غزة مارين' واأقر

فيهم اإ�ضرائيل. القادم هو خطوات عملية وهذا 

يتطلب ت�ضهيالت اإ�ضرائيلية. خطونا خطوة 

مهمة اإلى االأمام باعتراف هذه الدول بحقوقنا 

في مواردنا وتطويرها، وا�ضتراتيجيتنا هي 

اال�ضتفادة من جميع ما ورد في هذا الميثاق 

لالنتقال من مرحلة المطالبة اإلى مرحلة 

المبا�ضرة في تطوير الم�ضروع.''25
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ت�ضعة اأتراك على متن ال�ضفينة في عر�ض البحر 

رف 
ُ
في 31 اأيار/مايو 2010 لمنع ما ع

باأ�ضطول الحرية من الو�ضول اإلى �ضواحل 

قطاع غزة، وذلك مع اأن ك�ضر الح�ضار عن 

قطاع غزة كان �ضرطًا مركزيًا من �ضروط 

تركيا الإعادة تطبيع العالقات، وهو ما لم 

يتحقق من جانب اإ�ضرائيل.27

كذلك، فاإن من حق االأطراف االأُخرى اأي�ضًا 

اأن تحافظ وتعّظم من م�ضالحها الوطنية 

ين. 
َ
باالأ�ضلوب وال�ضكل اللذين تراهما مالئم

وف�ضاًل عن ذلك، فاإن م�ضاألة الدعم االقت�ضادي 

ال ُتعتبر عاماًل ثابتًا في العالقات الدولية، 

ذلك باأن هذا الدعم يخ�ضع لعوامل التغير 

والتبدل بتغير م�ضالح الدول، وبتبّدل 

�ضيا�ضاتها الخارجية، وحتى الداخلية.

ا فيما يتعلق باإ�ضكاالت االحتالل 
ّ
اأم

االإ�ضرائيلي وعراقيله، فمن المعلوم اأن القيادة 

الفل�ضطينية اتخذت من ال�ضاحة العالمية 

والقانون الدولي ميدانًا للعمل في اإطار 

ا�ضتراتيجيتها بتدويل الق�ضية، فبعد اعتراف 

الجمعية العامة لالأمم المتحدة بفل�ضطين 

ع�ضواً مراقبًا في 2012/11/29، 28 اأتيح 

لهذه االأخيرة االن�ضمام اإلى المنظمات 

واالتفاقيات الدولية كع�ضو كامل الع�ضوية 

على قدم الم�ضاواة مع �ضائر الدول، بما في 

ذلك اتفاقية االأمم المتحدة لقانون البحار، 

والذي ي�ضكل االأ�ضا�ض القانوني لتر�ضيم الحدود 

البحرية بين الدول.29 وبناء عليه، �ضعت وزارة 

الخارجية لتحديد اإحداثيات الحدود البحرية 

الفل�ضطينية، �ضواء للمياه االإقليمية اأو 

المتاخمة اأو المنطقة االقت�ضادية الخالية، من 

خالل مبادرة فل�ضطين اإلى تر�ضيم حدودها 

البحرية وتعيين نقاط اإحداثياتها، وقد 

اأودعتها لدى االأمين العام لالأمم المتحدة في 

ولتفنيد ما ورد من تحفظات على قرار 

االن�ضمام، يمكن القول: فيما يتعلق باالإ�ضكال 

االإقليمي، فاإن قرار الحكومة الفل�ضطينية 

باالن�ضمام اإلى منتدى غاز المتو�ضط هو 

خطوة بديهية في عالم ال�ضيا�ضة الواقعية التي 

ُتعتبر االأ�ضا�ض الذي تنطلق منه اأغلبية الدول 

واالأطراف االأُخرى في العالقات الدولية، ذلك 

باأن من اأهم مرتكزات الواقعية ال�ضيا�ضية مبداأ 

الم�ضلحة الوطنية الذي من المفتر�ض اأن 

ي�ضعى كل طرف في المجال الدولي للمحافظة 

عليها وتعظيمها ب�ضتى ال�ضبل. عالوة على هذا، 

فاإن لتركيا الحق في اأن تن�ضج مواقفها 

وتحالفاتها من اأجل الحفاظ على م�ضالحها 

الوطنية وتعظيمها، غير اأن العالقات الطيبة 

التي ن�ضجتها مع �ضورية وال�ضعودية وم�ضر 

ولبنان بعد و�ضول حزب العدالة والتنمية اإلى 

ال�ضلطة في �ضنة 2002 لم تدم �ضوى فترة 

�ضمى 
ُ
محدودة، وما لبثت اأن تبدلت ب�ضبب ما ي

الربيع العربي، وانقلبت راأ�ضًا على عقب. فقد 

تدخلت اأواًل في ال�ضاأن الداخلي ال�ضوري 

معتبرة الحرب في �ضورية �ضاأنًا داخليًا تركيًا 

كي تبرر تدخلها، كما انقلبت تجاه م�ضر راأ�ضًا 

عيد االإطاحة بحكم االإخوان 
ُ
على عقب ب

الم�ضلمين، وو�ضلت اإلى درجة و�ضفت فيها 

ثورة 30 حزيران/يونيو باالنقالب 

الع�ضكري.26

ومع اأن تاريخ عالقات تركيا بالكيان 

ال�ضهيوني متذبذبة، اإاّل اإنها لم ت�ضل اإلى 

درجة القطيعة، فتركيا كانت من اأوائل الدول 

التي اعترفت بدولة اإ�ضرائيل في �ضنة 1949، 

كما اأنها لم تتردد في اأن تعيد تطبيع 

العالقات مع اإ�ضرائيل في 2016/6/27 بعد 

حادثة �ضفينة ''مافي مرمرة'' التي قامت فيها 

قوات الكوماندو�ض البحري االإ�ضرائيلي بقتل 
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اإ�ضرائيل، فكالم مر�ضل وبعيد كل البعد عن 

الواقع والمنطق، اإذ ال يخفى على اأحد اأن 

جميع الدول االأع�ضاء في منتدى غاز المتو�ضط 

تربطها عالقات دبلوما�ضية كاملة مع 

اإ�ضرائيل، �ضواء قبر�ض اأو اليونان اأو اإيطاليا، 

اأو حتى الدول العربية في المنتدى مثل م�ضر 

واالأردن اللتين تربطهما معاهدات �ضالم 

وتمثيل دبلوما�ضي كامل، ولي�ضتا بحاجة اإلى 

و�ضيط من اأجل ت�ضهيل اأو �ضرعنة التعامل مع 

دولة اإ�ضرائيل.

خامتة

في �ضوء ما ورد من اأفكار ومعلومات، 

يمكن القول اإن قرار الحكومة الفل�ضطينية 

برئا�ضة محمد ا�ضتيه الموافقة على ان�ضمام 

فل�ضطين اإلى منتدى غاز �ضرق المتو�ضط ر�ضميًا 

ورفعه اإلى الرئي�ض عبا�ض للم�ضادقة هو قرار 

�ضائب ومن�ضجم مع القرارات وال�ضيا�ضات 

ال�ضابقة للقيادة الفل�ضطينية لتنفيذ روؤيتها 

اال�ضتراتيجية المعلنة منذ �ضنة 2015 على 

االأقل، ب�ضاأن تدويل الق�ضية ، وذلك ال�ضتثمار 

العمل في المحافل والمنظمات الدولية 

والقانون الدولي من اأجل اإحقاق الحقوق 

الوطنية الفل�ضطينية، و�ضواًل اإلى اإقامة الدولة 

كاملة ال�ضيادة وعا�ضمتها القد�ض ال�ضريف، 

وهذا بعد انهيار عملية الت�ضوية ال�ضلمية 

وتوّقف مفاو�ضات الحل النهائي مع الجانب 

االإ�ضرائيلي منذ اأعوام. 

31 اآب/اأغ�ضط�ض 2015، وت�ضمل 12 مياًل من 

المياه االإقليمية، تليها 24 مياًل من المنطقة 

المتاخمة، ثم 200 ميل من المنطقة 

االقت�ضادية الخال�ضة، مرفقة بخريطة ت�ضمل 

المناطق الثالث. كما طلب الرئي�ض محمود 

عبا�ض من االأمين العام توزيعها على الدول 

االأع�ضاء وفقًا لالإجراءات المرعية كي يت�ضّنى 

الأي من الدول الم�ضاركة لفل�ضطين في الحدود 

من االعترا�ض، وبالتالي الدخول في 

مفاو�ضات التفاق ثنائي على تر�ضيم الحديد، 

ومنذ ذلك الحين حتى االآن، لم تعتر�ض اأي 

دولة، وتحديداً: م�ضر، واإ�ضرائيل، وقبر�ض.30

�ضحيح اأن عدم اعترا�ض اإ�ضرائيل على 

الخطوة الفل�ضطينية لي�ض من باب االإقرار 

واالعتراف بالحدود الفل�ضطينية على ما يبدو، 

واإنما هو نابع عدم اعتراف بها من االأ�ضا�ض. 

غير اأنه يمكن اعتبار قرار ان�ضمام فل�ضطين 

اإلى منتدى غاز �ضرق المتو�ضط خطوة بالغة 

االأهمية تن�ضجم مع جهود القيادة ال�ضيا�ضية 

لرفع يد االحتالل االإ�ضرائيلي عن الغاز 

الفل�ضطيني، وذلك من خالل اإلزامه بما ورد في 

ميثاق المنتدى الذي وافقت عليه الدول 

االأع�ضاء، فالدول االأع�ضاء تعترف بحقوق 

االأطراف االأُخرى في حدودها ومواردها، 

وبتمكينها من اال�ضتفادة منها، كما ُطلب من 

الدول دعم تطوير م�ضروع ''غزة مارين''، وقد 

ت كلها بذلك، بما فيها اإ�ضرائيل نف�ضها.
ّ
اأقر

ا فيما يتعلق بم�ضاألة ا�ضتغالل الوجود 
ّ
اأم

الفل�ضطيني في المنتدى كذريعة للتطبيع مع 
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