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ــام  ــن ع ــرة م ــهر األخ ــدار األش ــى م ــل ع ــت إرسائي وقَّع

2016 عــدًدا مــن اتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم لتصديــر الغاز 

الطبيعــي لبعــض دول الــرق األوســط، هــذا يف الوقــت الــذي 

تواجــه فيــه دول املنطقــة إشــكالية ملحــة يف نقــص الطاقــة 

ــرار دول حــوض  ــل عــى غ ــذ ســنوات، يف حــن أن إرسائي من

رشق املتوســط تتمتــع مبــوارد ضخمــة مــن الغــاز الطبيعــي، 

ــزًا  ــح مرك ــا يف أن تصب ــق أهدافه ــن تحقي ــا م ــد ميكنه ــا ق مب

إقليميًّــا لتصديــر الغــاز الطبيعــي، ويســاندها يف ذلــك تطبيــع 

عالقتهــا السياســية واالقتصاديــة مــع بعــض دول اإلقليــم عــى 

غــرار تركيــا. 

لكــن رغــم نجــاح بعــض جهودهــا يف هــذا الشــأن، إال أن 

ــدة  ــل ع ــدم بعراقي ــي تصط ــاز الطبيع ــر الغ ــا لتصدي خططه

جيوسياســة واقتصاديــة وأمنيــة، مبــا قــد يحــول دون تنفيذهــا 

يف املســتقبل القريــب.

محركات إقليمية:
ــد  ــط إىل عق ــرق األوس ــة ال ــض دول منطق ــت بع اتجه

صفقــات كبــرة الحجــم وطويلــة األمــد الســتراد الغــاز 

الطبيعــي مــن إرسائيــل، وذلــك العتبــارات عديــدة تتمثــل يف:

١- ارتفــاع الطلــب اإلقليمــي: يف منطقــة الــرق األوســط، 

أصبــح الغــاز الطبيعــي عنــًرا رئيســيًّا يف مزيــج الطاقــة 

باملنطقــة، حيــث شــكل نســبة تقــارب نصف إجاميل اســتهالك 

ــم يف عــام 2012.  ــكيل لإلقلي ــة ال الطاق

قطاعــي  احتياجــات  فيــه  تــزداد  الــذي  الوقــت  ويف 

الكهربــاء والصناعــة مــن الغــاز الطبيعــي، مــن املتوقــع 

ســنويًّا   2.5% إىل  يصــل  مبعــدل  اســتهالكه  يتزايــد  أن 

 2026.65 مــن  ليصــل   2040-2012 مــن  الفــرة  خــالل 

ــون  ــام 2012 إىل 2068.88 تريلي ــب ع ــدم مكع ــون ق تريلي

ــرات إدارة  ــر تقدي ــبام تش ــام 2040، حس ــب ع ــدم مكع ق

األمريكيــة. الطاقــة  معلومــات 

٢- تنويــع مصــادر الطاقــة: يف ضــوء محدوديــة مصــادر 

ــد  ــب تصاع ــة، بجان ــض دول املنطق ــة يف بع ــة املحلي الطاق

ــدول املصــدرة  ــن ال ــدة ب ــات السياســية املعق بعــض الخالف

ــن  ــرة ع ــث األخ ــا، تبح ــي عامليًّ ــاز الطبيع ــتوردة للغ واملس

ــي.  ــاز الطبيع ــن الغ ــا م ــة احتياجاته ــة لتلبي ــادر متنوع مص

ومثــاال عــى ذلــك، تســتورد تركيــا تقريبًــا نصــف احتياجاتهــا 

مــن الغــاز الطبيعــي البالغــة 48.4 مليــار مــر مكعــب 

ــن  ــة ب ــات االقتصادي ســنويًّا مــن روســيا، يف حــن أن العالق

ــع  ــيا رف ــالن روس ــم  إع ــك رغ ــى املح ــزال ع ــن ال ت البلدي

العقوبــات االقتصاديــة تدريجيًّــا عــن تركيــا يف يونيــو 2016، 

ــادر  ــع مص ــو تنوي ــعى نح ــرة إىل الس ــع األخ ــا دف ــو م وه

ــة.  الطاق
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ــة  ــدول القليل ــدى ال ــل إح ــتغالل: إرسائي ــة االس ٣- رسع

اســتغالل  نجحــت يف  التــي  املتوســط  البحــر  يف حــوض 

احتياطياتهــا مــن الغــاز الطبيعــي البالغــة نحــو 39 تريليــون 

ــن  ــاري م ــاج التج ــدأ اإلنت ــث ب ــرًا، حي ــب مبك ــدم مكع ق

حقــل »مــاري يب« يف عــام 2004، والــذي تبلــغ احتياطياتــه 

1.5 تريليــون قــدم مكعــب، فيــام تتــوزع باقــي االحتياطيــات 

ــول  ــن الحق ــة م ــان« ومجموع ــار« و«ليفياثي ــيل »مت يف حق

ــرى. ــرة األخ الصغ

ــه  ــغ احتياطيات ــذي تبل ــار«، ال ــل »مت ــق بحق ــام يتعل وفي

ــاري  ــاج التج ــدأ اإلنت ــد ب ــب، فق ــدم مكع ــات ق 10 تريليون

ــام 2013.  ــه يف ع من

يف حــن صاغــت الحكومــة اإلرسائيليــة عــر الشــهور 

ــان«  ــل »ليفياثي ــوري حق ــع مط ــًدا م ــا جدي ــة اتفاقً املاضي

الــذي تبلــغ احتياطياتــه 17.5 تريليــون قــدم مكعــب، وهــام 

ــة،  ــك« اإلرسائيلي ــة و«ديلي ــل إنرجــي« األمريكي ــا »نوب رشكت

ــالىف  ــه، ولتت ــاز ب ــي الغ ــتثامر احتياط ــوص رشوط اس بخص

ــة  ــة ملكافح ــة اإلرسائيلي ــل الهيئ ــن قب ــابقة م ــات س اعراض

االحتــكار واملحكمــة العليــا اإلرسائيليــة يف العامــن املاضيــن 

حــول اتفــاق تطويــر الحقــل، ال ســيام املتعلقــة مبــدى 

ــن  ــام الركت ــر واته ــود التطوي ــود عق ــل بن ــة تعدي إمكاني

ــكاري.  ــع احت ــام بوض ــن بتمتعه املطورت

لالقتصــاد  املنتظــرة  العوائــد  عــن  النظــر  وبغــض 

اإلرسائيــيل مــن وراء تطويــر حقــول الغــاز الطبيعــي والتــي 

قــد تبلــغ قرابــة 20 مليــار دوالر بحلــول عــام 2026، فمــن 

ــة  ــر الغــاز الطبيعــي قــد يعــد فرصــة قوي املؤكــد أن تصدي

لتعزيــز إرسائيــل رشاكاتهــا االســراتيجية مــع بعــض دول 

ــة. املنطق

تحركات مكثفة:
كثّفــت إرسائيــل مــن مســاعيها الدبلوماســية والسياســية 

إقليميًّــا لتصديــر  بــأن تصبــح مركــزًا  لتعزيــز طموحهــا 

ــت  ــتفيدة -يف الوق ــط، مس ــرق األوس ــة ال ــة مبنطق الطاق

نفســه- مــن بــوادر إيجابيــة للتحســن التدريجــي يف عالقاتهــا 

ــى النحــو اآليت: ــك ع ــم، وذل ــع دول اإلقلي ــية م السياس

ــل  ــا وإرسائي ــن تركي ــت كل م ــع: توصل ــادة تطبي ١- إع

إىل تســوية حــول تطبيــع العالقــات بينهــام يف يونيــو 2016، 

اعتــداء  اســتمرت ســت ســنوات بســبب  بعــد قطيعــة 

الجيــش اإلرسائيــيل عــى ســفينة »مــايف مرمــرة« أثنــاء 

توجههــا ضمــن »أســطول الحريــة« لفــك الحصــار املفــروض 

ــام 2010.  ــزة ع ــاع غ ــى قط ع

وأتــاح االتفــاق بــن البلديــن، الــذي قــى بدفــع إرسائيل 

20 مليــون دوالر لــذوي ضحايــا »مــايف مرمــرة« مقابــل 

إعفــاء إرسائيــل ومواطنيهــا مــن كل أشــكال املســئولية، 

ــام. ــة بينه ــات االقتصادي ــز العالق ــة لتعزي ــا قوي فرًص

ويف هــذا اإلطــار، اتفــق الطرفــان، يف أكتوبــر 2016، 

ــك  ــة، وذل ــال الطاق ــام يف مج ــاون بينه ــف التع ــى تكثي ع

ــن  ــط ب ــاز يرب ــوب غ ــد أنب ــدوى م ــث ج ــالل بح ــن خ م

البلديــن تحــت البحــر إلمــداد تركيــا بالغــاز ومنهــا ألوروبــا، 

فضــال عــن إعــالن وزيــر الطاقــة اإلرسائيــيل ترحيــب بــالده 

بانخــراط الــركات الركيــة يف قطــاع الطاقــة اإلرسائيــيل مبــا 

ــاز.  ــن الغ ــب ع ــات التنقي ــك عملي يف ذل

ــل خطــوات  ٢- تنســيق إقليمــي: تخطــو األردن وإرسائي

ــام اإلقليمــي يف  ــز اســتكامل أطــر تعاونه ــة نحــو تعزي جدي

ــة  ــن رشك ــت كل م ــدد، وقَّع ــذا الص ــة. ويف ه ــال الطاق مج

»الكهربــاء الوطنيــة« األردنيــة ورشكــة »نوبــل إنرجــي« 

ــي،  ــاز الطبيع ــان« للغ ــل »ليفياثي ــغلة لحق ــة املش األمريكي

بـــ8.4  األردن  لتزويــد   ،2016 ســبتمر  يف  نهائيًّــا،  اتفاقًــا 

ــدة 15  ــاز الطبيعــي مل ــن الغ ــا م ــر مكعــب يوميًّ ــن م مالي

عاًمــا بــدًءا مــن عــام 2019 مــن حقــل »ليفياثيــان« وبقيمــة 

ــب  ــط أنابي ــد خ ــاق م ــن االتف ــارات دوالر، ويتضم 10 ملي

ــن. ــن الدولت ــاز ب لضــخ الغ

وكصفقــة محتملــة أخــرى، أعلنــت الحكومــة اإلرسائيليــة، 

يف ســبتمر 2016، عــن مخطــط ملــد قطــاع غــزة بخــط 

الحكومــة  مــع  بالتعــاون  وذلــك  غــاز طبيعــي  أنابيــب 

ــل رافعــة  ــد متث ــة، ق ــة. وهــذه اإلمــدادات املحتمل الهولندي

مهمــة إلعــادة تأهيــل قطــاع الكهربــاء بغــزة، والــذي يُعــاين 

ــة. ــدار الســنوات املاضي ــة عــى م ــن شــح الطاق م

الحكومــة  بــن  آخــر  اتفــاق  اإلعــالن  ويســبق هــذا 

ــراء  ــام 2014، ل ــطينية، يف ع ــلطة الفلس ــة والس اإلرسائيلي
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4.75 مليــارات مــر مكعــب مــن الغــاز لصالــح رشكــة 

»فلســطن لتوليــد الطاقــة« عــى مــدى 20 عاًمــا مــن حقــل 

»ليفياثيــان« بقيمــة 1.2 مليــار دوالر، ولكــن ُجمــد االتفــاق 

بســبب إلغــاء الجانــب الفلســطيني الصفقــة يف مــارس 

 .2015

٣- محــور متوســطي: أيًضــا مــن أجــل تنســيق مجــاالت 

التعــاون يف الطاقــة بحــوض البحــر املتوســط، أبــدت إرسائيل 

واليونــان وقــرص يف قمــة ثالثيــة مشــركة، يف ينايــر 2016، 

رغبتهــم يف املــي لتنفيــذ خطــة لنقــل الغــاز الطبيعــي 

بالبحــر  املكتشــفة  مــن حقولهــام  والقــريص  اإلرسائيــيل 

ــاز  ــر الغ ــة لتصدي ــتصبح محط ــي س ــان الت ــط لليون املتوس

ــاوض  ــن التف ــا. فضــال ع ــرب أوروب ــي إىل شــامل وغ الطبيع

مــع قــرص لتشــييد منشــأة إرسائيليــة لتســييل الغــاز قــرب 

ــة.  ــول القرصي ــة ليامس مدين

تحديات ممتدة:
تُواجــه إرسائيــل عــدًدا مــن التحديــات التــي رمبــا تحــول 

ــوار  ــي إىل دول الج ــا الطبيع ــر غازه ــتخراج وتصدي دون اس

ومنهــا ألوروبــا، وذلــك عــى النحــو التــايل:

صفقــات  متريــر  يواجــه  جيوسياســية:  تهديــدات   -١

اســتراد الغــاز اإلرسائيــيل إىل دول الــرق األوســط صعوبات 

ــل هــذه  ــض الشــعبي ملث ــة للرف ــا نتيج ــة، إم ــة بالغ تنفيذي

ــهد  ــي تش ــدث يف األردن الت ــا ح ــرار م ــى غ ــات ع الصفق

اإلرسائيــيل  الغــاز  اســتراد  لرفــض  واســعة  احتجاجــات 

ــق  ــبتمر 2016، أو كنتيجــة لوجــود مشــكالت تتعل ــذ س من

برســيم الحــدود البحريــة يف حــوض البحــر املتوســط، مثــل 

ــان،  ــل ولبن ــن إرسائي ــة ب مشــكالت ترســيم الحــدود البحري

وهــو مــا قــد يؤخــر عمليــات االستكشــاف واالســتخراج 

ــي.  ــاز الطبيع للغ

دان  ــن الســابقن ســيُصعِّ ــإن االعتباري ومــن دون شــك ف

ــاز  ــب الغ ــد أنابي ــة مب ــة الخاص ــاوف الجيوسياس ــن املخ م

الطبيعــي إىل دول الجــوار، ال ســيام يف ظــل تصاعــد موجــة 

اإلرهــاب يف املنطقــة، باإلضافــة للمخاطــر املهــددة لحقــول 

ــاز الطبيعــي. الغ

ــول  ــة حق ــة حامي ــل مهم ــندت إرسائي ــد أس ــك فق ولذل

ــط  ــر املتوس ــاز يف البح ــن الغ ــب ع ــات التنقي ــاز وعملي الغ

ــة  ــيل، باإلضاف ــة اإلرسائي إىل الوحــدة »13« يف ســالح البحري

إىل اعتــامد منظومــة صواريــخ اعراضيــة مضــادة للصواريــخ 

عــى مــن ســفنها الحربيــة لحاميــة منصــات اســتخراج الغــاز 

يف رشق املتوســط. وعــالوًة عــى مــا ســبق، قــد تجــد تركيــا 

صعوبــة يف مــد خــط أنابيــب بحــري -واملــار بقــرص الركيــة 

ــة مــن  ــات كافي ــل دون وجــود ضامن عــى األرجــح- إلرسائي

اليونــان التخــاذ مثــل هــذه الخطــوة. 

٢- تنافــس إقليمــي: يبــدو الســوق اإلقليمــي متخــاًم 

ــات الضخمــة مــن الغــاز الطبيعــي  ــد مــن االحتياطي بالعدي

ــؤرشات املســح  ــك، وبحســب م ــر ذل ــا أو غ املكتشــفة منه

الجيولوجــي األمريــي ملنطقــة رشق حــوض البحــر املتوســط 

ــان، وســوريا، ومــر(  ــرص، ولبن ــل، وق ــي تضــم )إرسائي الت

ــرة مــن الغــاز الطبيعــي تصــل  ــات كب ــاك احتياطي فــإن هن

ــب. ــدم مكع ــون ق إىل 122 تريلي

ــدول الخمســة  ــوزع عــى ال ــي تت هــذه االكتشــافات الت

الســابقة، تعنــي بطبيعــة الحــال وضًعــا تنافســيًّا رشًســا بــن 

ــتهالكية  ــواق االس ــن األس ــدود م ــدد مح ــى ع ــن ع ري املُصدِّ

الكــرى. وبالتــايل، عــى ســبيل املثــال، فــإن تطويــر حقــول 

ــل  ــل حق ــط -مث ــر املتوس ــوض البح ــفة يف ح ــاز املكتش الغ

ــل  ــد يعرق ــة- ق ــات الضخم ــري ذي االحتياطي ــر« امل »ظه

بعــض الــيء الخطــط التصديريــة إلرسائيــل لــدول املنطقــة. 

ــتثامر يف  ــات االس ــدو مروع ــة: تب ــدوى اقتصادي -3 ج

ــك  ــن وذل ــت الراه ــتثامريًّا يف الوق ــدوى اس ــل ج ــاز أق الغ

ــل أولهــا، يف هبــوط أســعار الغــاز  ــدة: يتمث ــارات عدي العتب

الطبيعــي إىل أقــل مــن نصــف مســتويات عــام 2014، حيــث 

وصلــت لنحــو 4 دوالرات و6 دوالرات لــكل مليــون وحــدة 

حراريــة، مبــا يؤثــر عــى جاذبيــة االســتثامرات يف مروعــات 

ــة  ــاع كلف ــا، بارتف ــل ثانيه ــي. ويتص ــاز الطبيع ــط والغ النف

ــل،  ــة بإرسائي ــاه العميق ــن املي ــي م ــاز الطبيع ــتخراج الغ اس

لحقــل  األوىل  املرحلــة  تطويــر  نفقــات  قُــدرت  فقــد 

ــارات  ــن 6 ملي ــر م ــال- بأك ــبيل املث ــى س ــان« -ع »ليفياثي

دوالر.

لماذا تزايد االهتمام اإلقليمي باستيراد الغاز اإلسرائيلي؟
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وينــرف ثالثهــا، إىل توافــر بدائــل أخــرى، مثــل الغــاز 

ــم. فعــى ســبيل  ــا يف دول اإلقلي الصخــري املكتشــف حديثً

املثــال، تشــر التقديــرات إىل احتــواء األردن عــى نحــو 

61 تريليــون قــدم مكعــب منــه، باإلضافــة إىل اتجــاه دول 

ــة،  ــة النووي ــل الطاق ــة أخــرى، مث ــم إىل مصــادر طاق اإلقلي

ــمس. ــاح والش ــة يف الري ــددة املتمثل ــة املتج والطاق

وختاًمــا، ميكــن القــول إن إرسائيــل تســر بخطــوات 

دول  بعــض  إىل  الطبيعــي  الغــاز  تصديــر  نحــو  ثابتــة 

ــد  ــة ق ــية واالقتصادي ــوط السياس ــد أن الضغ ــم، بي اإلقلي

ــا  ــا بسالســة وبحســب جدوله ــذ مخططه تحــول دون تنفي

الزمنــي.
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــام يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.
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يهتــم   بتقديــم   تحليــالت   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيام   والتــي 

باهتاممــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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