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 تمهيد:

أدت اكتشافات حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط إلى العديد من ردود الفعل اإلقليمية المتباينة؛ ما بين 

تلك الحقول باعتبارها نواة لتعاون إقليمي بين دول شرق المتوسط، وما بين توقعات باندالع صراعات بمرحب 

ي ف، من دول وكيانات قةالكبرى في المنط حول تلك الحقول وإعادة ترسيم الحدود البحرية، وتداخل نفوذ الدول

، ومصر وتركيا، واليونان وقبرص وسوريا ولبنان وفسلطين، االتحاد األوروبي وروسيا والواليات المتحدة مقدمتها:

مشكلة كبرى قد تتطور إلى ل مقدمةترسيم الحدود البحرية وأحقية الدول بتلك الحقول الغازية  واصبح قضية

تلك االكتشافات مع المشكالت التاريخية والدينية والحضارية  تقاطعفي االعتبار أيًضا صراع محتدم، بالوضع 

 في تلك المنطقة.

 شرق المتوسط:غاز أواًل: حقول 

هي حقول الغاز التي تقع ضمن اإلطار الجغرافي لمنطقة شرق المتوسط، والتي تقع قبالة سواحل قبرص 

المنطقة من منظور جغرافي وليس من منظور نظام إقليمي، ينظر إلى تلك وإسرائيل ولبنان وغزة ومصر. و

وقد أشار إلى منطقة شرق المتوسط األكاديمي ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في كتابه "العمق 
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، ومن الناحية الجغرافية فإن منطقة شرق المتوسط هي تلك المنطقة التي تمتد من هضبة 1االستراتيجي"

صر جنوًبا ومنطقة الشام شرًقا، بما تحويه من دول تقع على النصف الشرقي للبحر المتوسط، األناضول شماالً وم

 وتمثلها الخريطة التالية:

 2منطقة شرق المتوسط، المصدر: اإليكونوميست البريطانيةخريطة: حقول غاز 

 

                                  
، 1122الثانية،  الطبعة أحمد داود أوغلو، العمق االستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، الدار العربية للعلوم ناشرون، ومركز الجزيرة للدراسات، 1 

 .291ص
2 "Gas in the eastern Mediterranean: Drill, or quarrel?", The Economist, Jan 12th 2013, on: http://econ.st/Soa31l 
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يحتوي  أفروديت حقلأن ، 3وبل للطاقةوقد أظهرت شركة نوهناك الكثير من حقول الغاز في تلك المنطقة، 

مليار دوالر بالسعر العالمي  44مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما يقدر قيمته بـ  112إلى  241على ما بين 

  .4رة للطاقةالحالي، ويمكنها أن تحول البالد من دولة مدينة إلى دولة مصّد

في مؤتمر بإسطنبول أن "اكتشافات الغاز  1122مايو  21عبد اهلل جول في  السابق وقد صرح الرئيس التركي

في شرق المتوسط يمكن أن تساهم بصورة كبيرة في حل المشكالت السياسية في المنطقة"، وأضاف: "أعتقد 

جميع دول المنطقة، بما في فيها رك تأن أية مشاريع متعلقة بمصادر الطاقة في شرق المتوسط يجب أن تش

، في إشارة واضحة لمحاولة احتواء 5مصر ولبنان وإسرائيل وشطري قبرص وتركيا لحل المشكالت السياسية"ذلك 

الصراعات المتوقعة على ترسيم الحدود البحرية بين دول تلك المنطقة ونزع فتيل األزمات بها قبل تطورها 

ز في العقد األخير، منها حقل ن حقول الغامإلى صراعات إقليمية. وقد اكتشف الجانب اإلسرائيلي العديد 

مليار متر مكعب(، مما قد يجعل "إسرائيل" تكتفي  442تريليون قدم مكعب ) 22لفياتان الذي يقدر مخزونه بـ 

 .6رة للغاز في القريب العاجلذاتًيا لفترات طويلة من ذلك المخزون الغازي، وربما تتحول أيًضا إلى دولة مصّد

 1121و 2111ما بين  الكيان الصهيوني هااكتشفجدول: أهم حقول الغاز التي 

 

                                  
حًدا بعمق ميل في ، وحفرت بئًرا استرشادًيا وا1122اكتشفت حقل "أفروديت" عام  قدو  ،مسئولة عن التنقيب عن الغاز في المنطقة، وهي المقرها والية هيوستن، شركة أمريكية( 3)

 المياه على بعد مائة ميل من السواحل القبرصية.
4 STANLEY REED, "For Cyprus, Gaslight at the End of Tunnel?", The New York Times, April 5, 2013, on this link  

  الرابط، على 1122مايو 21جريدة حرييت التركية، في  5 
  الرابط، على 1122مارس  21حقل تمار يبدأ في ضخ الغاز الطبيعي ليصبح كيان إسرائيل دولة مصدرة للغاز الطبيعي، آرابيان بيزينيس نقال عن رويترز في ( 6)

http://www.nytimes.com/2013/04/06/business/global/for-cyprus-gaslight-at-the-end-of-tunnel.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.hurriyetdailynews.com/energy-resources-to-maintain-peace-in-eastern-mediterranean-turkish-president-.aspx?pageID=238&nid=46617
http://www.hurriyetdailynews.com/energy-resources-to-maintain-peace-in-eastern-mediterranean-turkish-president-.aspx?pageID=238&nid=46617
http://arabic.arabianbusiness.com/business/energy/2013/mar/30/327536/#.UbVI1PnimgQ
http://arabic.arabianbusiness.com/business/energy/2013/mar/30/327536/#.UbVI1PnimgQ
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في هذه الصفقة على مستوى التوزيع في دول أوروبا الغربية.  دور مميزوتتمتع تركيا والكيان الصهيوني ب

لم  1124التي أشار إليها وزير الخارجية التركي في أبريل التركية -ويتضــــح أن المصالحة االسرائيلية

تـــــأت فقط بدافع الضغوط األميركية وال بدافع تقاسم األدوار في سورية ما بعد سقوط نظام بشار 

 . 7اإلى أوروب األراضي التركيةعبر  تل أبيب غازهاتـوزع  لكيتركيا واسرائيل  بيناألسد، بل يتيح إبرام صفقة 

وغــــان عتذار لنظيره التركي رجب طيب أردوقد سارع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانيـاهو إلى اال

، لكي يطوي هذا الملف بســـــرعة. وما التجاوب التركي مع هذه الخطوة سوى «مرمرة»عما حدث لسفينة 

وتتوقع اسرائيل أن يؤدي الغاز إلى تحول في السياسة التركية  دليل على الرغبة في أخذ دور في صفقة الغاز.

لموضوع الفلسطيني أم في الموضوع السوري أم في الموضوع االيراني. وتأمل أن ذلك في ا سواء كانتجاهها، 

تحقق لها هذه الصفقة انطالقة نحو اتفاقات جديدة وإحياء اتفاقات قديمة، بخاصة من ناحية الصفقات 

 العسكرية واالسلحة والتدريبات العسكرية المشتركة.

تستطيع تصدير الغاز إلى األردن الذي أدى تفجير األنابيب  أن إسرائيل "نحميا شتسلر"وقال الخبير االقتصادي 

المصرية المتكرر إلى انقطاع الغاز عنه مرارًا وألسابيع طويلة، وكذلك إلى السلطة الفلسطينية التي تقيم 

محطة توليد كهرباء في جنين، تريد أن تستخدم الغاز بداًل من الديزل، وهي معنية بشراء الغاز االسرائيلي ألنه 

سيكون أدنى كلفة من الديزل، والوصول إليه أسهل، وكانت اسرائيل قد تعاقدت مع اليونان على بيعها الغاز، 

ولكنها تطمح إلى بلوغ أسواق أخرى في أوروبا، خصوصاً بعد نشوب األزمة االقتصادية الخطيرة وخفض تصنيف 

تعاون مع اســـرائيل في موضوع الغاز اليونان في سّلم ضمانات القروض، كما ان قبرص، المعنية بدورها بال

وحمايته، تريد أن تتحول إلى مركز يستقطب صناعة الغاز االسرائيلية بهدف توزيعه من أراضيها. وقد كانت 

 لةقباأبرمت اتفاقًا مفاجئًا مع اسرائيل، يتيح لألخيرة أن تكون شريكة في أعمال التنقيب عن الغاز والنفط 

 .8سواحل قبرص

ل أن تغيير العالقات مع تركيا في االتجاه االيجابي، سيخفف الضغوط األمنية عن آبار الغاز، وتدرك اسرائي

، وضعت قوات كبيرة من سالح البحرية «لفياتان»و « تامار»فالمعروف أن اسرائيل، ومنذ اكتشاف حقلي الغاز 

من نقل الغاز باألنابيب  لحراستها من عمليات تفجير وهجمات مسلحة. وبداًل زوسالح الجو ووحدات الكوماندو

                                  
 الرابط، على 1122أبريل  2وغلو: العالقات التركية اإلسرائيلية ستشهد تطورًا إيجابيًا، القدس العربي، داود أ  7 
 الرابط، على 1122أبريل  1"هل يعيد الغاز تموضع إسرائيل في خريطة الشرق األوسط؟"، صحيفة الحياة اللندنية،   8 

http://www.alquds.co.uk/?p=151169
http://www.alquds.co.uk/?p=151169
http://alhayat.com/Details/498777
http://alhayat.com/Details/498777
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أو النقل البحري إلى أوروبا، وما ينطوي عليه ذلك من عمليات حراسة ضخمة، تفضل اسرائيل مد االنابيب في 

 قاع البحر الى تركيا، كونها الوسيلة االسهل واالرخص واألكثر أمانًا واألجدى اقتصاديًا.

ئلة الغاز الروسي، وتعاني من إمالء شروط روسية عليها، وتركيا من جهتها وكذلك دول أوروبا، تقع اليوم تحت طا

، إذ إن دول الغرب تحذر من الدخول في صدامات مع روسيا في «البائع المتحكم بمصير زبائنه»تتجاوز حدود 

قضايا سياسية شائكة، مثل الموضوع السوري والموضوع االيراني. ومن هنا، يخّط تحول اسرائيل إلى دولة 

 .9ادالت جديدة، تضعف الموقف الروسي وتستبدله في مواقع عدة بنفوذ اسرائيليمصدرة للغاز مع

ومع صعود الدولة التركية واقتصادها وقدرتها على التصنيع ونموها كدولة تهدف إلى أن تكون دولة مركز في 

ة ية والصناعياإلقليم، يزداد معه الطلب التركي على الطاقة، ومزيد من االحتياجات لتلبية طموحاتها االقتصاد

واالستراتيجية في مختلف المجاالت، فتظهر اإلحصاءات نمًوا مضطرًدا في استهالك الطاقة التركي في مختلف 

ألف كيلو طن معادل  41القطاعات سواء الصناعية أو السكانية أو في مجاالت النقل والمواصالت والزراعة من 

، معظمها 1114ألف في عام  121قع أن يصل إلى ، ويتو1211ألف في عام  211إلى  1111عام  KTOEنفطي 

 في مجال التصنيع، طبًقا للشكل التالي:

 10طبًقا للقطاعات 1114والمتوقع حتى  2114االستهالك التركي للطاقة من شكل: 

 

                                  
 المصدر السابق.  9 

10 Decision and Information Sciences, Argona, on this link: http://www.dis.anl.gov/news/Turkey.html 

http://www.dis.anl.gov/images/ceeesa_ProjectsTurkeyENPEPResultsBaseFinalsectorLarge.jpg
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 المصدر: 

Turkey's Projected Natural Gas Consumption by Sector Through 2025- Reference Case 

 1114بياني: توقعات باستهالك الغاز الطبيعي طبًقا للقطاع في تركيا حتى عام  شكل

 
 

سيما في مجال توليد الكهرباء، ي للغاز الطبيعي بمعدل متسارع الكما من المتوقع أن يزيد االستهالك الترك

مليار متر مكعب في  21باإلضافة إلى االستهالك المنزلي والصناعي والتخصيب والنقل والمواصالت، انطالًقا من 

 .111411مليار متر مكعب عام  221إلى  1111عام 

احتياطيات الغاز قبالة سواحل منطقة شرق المتوسط )المكتشفة والجاري اكتشافها( لكل من مصر  :جدول

 12مليار متر مكعب 4124وإسرائيل وقبرص وغزة ولبنان، بإجمالي 

                                  
11 Ibid. 
12 Towards a New Eastern Mediterranean Energy Corridor? Natural Gas Developments Between Market Opportunities 
and Geopolitical Risks, by Simone Tagliapietra, Fondazione Eni Enrico Mattei, on : link 

http://www.feem.it/getpage.aspx?id=5321&sez=Publications&padre=73
http://www.dis.anl.gov/images/ceeesa_ProjectsTurkeyENPEPResultsBaseGassectorLarge.jpg
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 ثانًيا: مشكالت ترسيم الحدود:

ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط كأحد عوامل النزاعات في المنطقة نظًرا الكتشافات الغاز تبرز مشكلة 

الهائلة والتي يقع بعضها في مناطق متنازع عليها، بين كل من قبرص وإسرائيل من جهة، وبين قبرص ومصر 

 حيطر وإسرائيل لبنان بين البحرية الحدود ترسيم عدممن جهة أخرى، وبين إسرائيل ولبنان من جهة ثالثة؛ ف

 في بالتنقيب البدء إسرائيل فبإمكان، لبنان على آخر اسرائيلي لهجوم ذريعةوربما يمثل  مستقبلية مشكلة

 وقد، البحر قانون معاهدة على موقعة غير وإسرائيل، البلدين بين مرسومة ليست هي التي الحدودية المياه

 يلوإسرائ لبنان بين اتفاقية الى للتوصل المعقدة المهمة هوف فريديريك أمريكا ألحد دبلوماسيها وهو أوكلت

 .13الشأن بهذا

 هبأن المتوسط البحر شرق في والغازية النفطية الموارد الجيولوجي للمسح كيةياألمر المؤسسةوقد قدرت 

 الفرنسي النفطي الخبير ويقول. الغاز من مكعب قدم تريليون ١١١و النفط من برميل بليون ١.٧ على يحتوي

                                  
 الرابط، على 1122فبراير  21لبنان وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، رندة تقي الدين، جريدة الحياة اللندنية،   13 

http://alhayat.com/OpinionsDetails/604903
http://alhayat.com/OpinionsDetails/604903
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 في الضخمة الموارد على كبير تنافس هناك حيث المنطقة هذه في موجودة الخطر عناصر كل ان ترزيان بيار

 . وغزة وقبرص وإسرائيل وسورية لبنان تشمل التي المنطقة هذه

 األسطول نشأتأ سرائيلإ ان «بيست الديلي» موقع على مقال في ديكي كريستوفر األميركي الصحفي وأشار

 الماضي في استخدمها بحرية صواريخ يملك «اهلل حزب» وأن المتوسط شرق في تقنيًا تقدماً  األكثر البحري

 الغاز إن: باسيل جبران اللبناني، الخارجية وزير قال، و١٠٠٢14 حرب في إسرائيلية بحرية ناقلة ضرب عندما

 بنحو للبنان اإلقليمية المياه عن يبعد الذي" كاريش" حقل إسرائيل اكتشفت بعدما بالفعل مهددًا بات اللبناني

 .15فقط كيلومترات 4

 قةمنط في ستنشأ نزاعات إن المصرية، الخارجية في إسرائيل إلدارة السابق المدير هريدي حسين السفير قالو

 مصر تدخل أن المتوقع ومن ولبنان، إسرائيل بين خاصة البحرية الغاز ثروات استغالل حول األوسط الشرق

 ،المتوسط البحر شرق منطقة هذه حدود ترسيم على االتفاق أجل من مفاوضات في األطراف تدخل لم إذا فيها،

 إسرائيل تتقاسمه الذي -المشرق حوض في التنقيب عمليات من موجة إلي تمار حقل اكتشاف دفعبعد أن 

 روةث إلدارة صندوق بإنشاء أبيب تل قيام وتالها وليفياثان داليت حقلي اكتشاف عن واإلعالن -ولبنان وقبرص

 نهما،م لكل البحرية بالحدود إلعالمها المتحدة األمم إلى بخطابات وإسرائيل لبنان من كل وبعثت، الطبيعي الغاز

 .16ذلك إسرائيل من اللبناني الطرف طلب رغم للحدود ترسيم على همابين فيما يتفقا لم الدولتين لكن

 اإلداري، القضاء محكمة أمامدعوى  يسري، إبراهيم السفير األسبق، المصرية الخارجية وزارة وكيل وقد أقام

 نظيرتها مع المصرية الحكومة وقعتها التي االقتصادية، البحرية الحدود ترسيم اتفاقية بإلغاء تطالب

 غاز حقول على وإسرائيل قبرص من كل" استحواذ" عليها ترتب االتفاقية تلك أنوقال  .1114 عام القبرصية

                                  
 المصدر السابق.14 
 الرابط، على 1122أبريل  1سرقة إسرائيل لغاز شرق المتوسط يهدد بنشوب حرب، اشرف عبد العزيز، العربي الجديد، 15 
 الرابط، عمرو عبد الحميد، سكاي نيوز عربية، على 1122أبريل,  12"بؤرة صراع جديدة"،  الغاز بشرق المتوسط..( 16)

http://www.alaraby.co.uk/economy/f932cd84-9f64-4793-9deb-380da234b042#sthash.AYtWGU6t.dpuf
http://www.alaraby.co.uk/economy/f932cd84-9f64-4793-9deb-380da234b042#sthash.AYtWGU6t.dpuf
http://bit.ly/RF5K2N
http://bit.ly/RF5K2N
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 يسري وأكد، العبرية الدولة سواحل إلى منها المصرية السواحل إلى أقرب أنها رغم ضخمة، بمساحات طبيعي

 كيلومترًا، 211 بنحو دمياط ميناء عن تبعد ألنها المائة، في مائة مصرية النزاع محل الحقول هذه أن دعواه في

 للقانون طبقًا كيلومترًا، 111 االقتصادية المياه حدود أن إلى مشيرًا كيلومترًا، 124 بحوالي حيفا عن تبعد بينما

 .الدولي

 مترًا كيلو 224 بنحو المصري الساحل عن يبعد إسرائيل، تستغله الذي ،"شمشون" حقل أن الدعوى أكدت كما

 المياه ضمن يقع يجعله ما وهو البحرية، واالستخبارات الصناعية، واألقمار الجوي، للتصوير وفقًا فقط،

 فرغالمت الجيولوجيا أستاذ عودة، القادر عبد إبراهيم الدكتور تقرير إلى الدعوى واستندت، المصرية االقتصادية

 أن أكدت التي األمريكية، ماساتشوستس بجامعة الباحث الشافعي، نائل الدكتور وخرائط أسيوط، بجامعة

 في قبرص اكتشفته الذي ،"أفروديت"و ،1121 في إسرائيل اكتشفته الذي ،"ياثانڤل" المتالصقين الغاز حقلي

 .17الخالصة المصرية االقتصادية المياه في يقعان دوالر، مليار 111 بقرابة قيمتها ُتقدر باحتياطيات ،1122

                                  
سرائيل، سي إن إن عربية، ، ( 17)  الرابط، على 1122شباط/فبراير  10دعوى قضائية قد تجدد "حرب الغاز" بين مصر وا 
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