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 .الجديدة قد تؤدي إلى تفاقم التوتر في الشرق األوسط "اإلسرائيلية"اتفاقيات الغاز  :ملخص

 

 51أكتوبر من العام المنصرم اتفاقية غاز بقيمة / في شهر تشرين األول " إسرائيل"أبرمت 

 5.1ما يقارب  تصديرمن " إسرائيل"هذه االتفاقية تمّكن .  مليار دوالر مع المملكة األردنية

، من أحد أحدث 7152ترليون قدم مكّعب من الغاز على مدى خمسة عشرة عام، بدءًا من العام 

هذه االتفاقية هي األحدث ضمن سلسلة طويلة من . حقول الغاز المكتشفة في البحر المتوسط

يناير، تّم / فاالتفاقية السابقة، في كانون الثاني. المفاوضات التي أجرتها إسرائيل في المنطقة

مليار  511توقيعها بين إسرائيل وشركة فلسطينية، واتفق على تزويد إسرائيل للسلطة بحاولي 

االتفاقيتان اللتان تّمتا . مليار دوالر على مدى عشرين عامًا 5.7قدم مكّعب من الغاز مقابل 

سي ظاهريًا برعاية وزارة الخارجية األميركية، ستسهمان في إنعاش التعاون االقتصادي والسيا

بين إسرائيل والدول العربية، علمًا أّن مصر أيضًا أعربت عن اهتمامها في االستفادة من 

" حبل النجاة نحو السالم"وبالنتيجة، أطلق على الغاز االسرائيلي تسمية .  مخزون الغاز الهائل

وات الشعبية إّلا أّن مفاوضات الطاقة المبرمة وراء األبواب المغلقة واألص. في الشرق األوسط

 . القليلة المؤيدة لهذه االتفاقيات، قد ال تؤّدي إلى السالم الفعلي

 

 انعدام أمن الطاقة 

حقلّي غاز  Houston-based Noble Energyاكتشفت شركة  7151و 7112في عامي 

هذا االكتشاف أتى تمامًا في الوقت المناسب، إذ أن . جديدين في إسرائيل هما تمار وليفيتان

، 7157ل استنفذت تقريبًا معظم مخزونها المحلّي، إضافة إلى أنها كادت تخسر، في عام اسرائي

من % 01مخزونها الرخيص الثمن التي كانت تشتريه من مصر، والذي يغطي حوالي 

االستخدام المحلّي اإلسرائيلي، بعد أن أوقفت الحكومة المصرية بقيادة اإلخوان المسلمين ضخ 

الشعب المصري يعتبر تبادل الغاز مع إسرائيل ابتزازًا وغير . ئيلالغاز المصري الى إسرا

مسوغ سياسيًا ما دفع الحكومة المصرية تحت حكم محمد مرسي لشن هجوم على أنابيب النفط 

إذ أمل مرسي، الرئيس في ذلك . الموجودة في سيناء، في قرية العريش على وجه التحديد

 . لية عن طريق إغالق هذه األنابيبالوقت، أن يستطيع امتصاص المعارضة المح

قرار مرسي دفع إسرائيل إلى إعادة النظر في سياسة الطاقة التي تتبعها عن طريق تعزيز أمن 

ستمّكن تسعة تريليون قدم مكعب من الغاز . الطاقة والتقليل من اعتمادها على الدول المجاورة
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ل ليفيتان إسرائيل من تغطية من حقل تمار وسبعة عشر تريليون قدم مكعب من الغاز من حق

 . وتصبح المصّدر األكبر للغاز في المنطقة 7111االحتياج المحّلي حتى عام 

تأثرت األردن بتفجيرات العريش التي ضربت، عن غير قصد ربما، جزءًا من خط من 

وبالنسبة لبلد يفتقد إلى مصادر الطاقة، حيث أّن . األنابيب الذي يحمل الغاز للمملكة الهاشمية

من الغاز األردني مصدره مصر، أدت هذه الخسارة الى زعزعة الوضع في األردن، % 11

وبالخالصة، سيضطر األردن إلى اللجوء . ود تزويد األردن بالغازخاصة وأّن مصر لم تعا

 . مجددًا للبدائل المرتفعة الثمن، كاستيراد الوقود السائل والديزل من العراق

،  قرار بناء محطة استيراد غاز في مدينة 7157من جهته، أقّر مجلس الوزراء األردني، عام 

ن هذه المحّطة أن تمنح الحكومة األردنية وقتًا من شأ. سنوات 51ساحلية، هي العقبة، لمّدة 

للبحث عن البديل المناسب لتأمين احتياجها المحلي من النفط الصخري، والطاقة النووية، 

 111اّدعى المسؤولون القيمون على االتفاقية أن األردن سيقتطع ما يقارب . والطاقات المتجددة

مليون دوالر  11ذا ما نجح في استثمار حوالي مليون دوالر سنويًا من فاتورة الطاقة خاصته إ

 . أميركي في هذا المشروع

صّرح وزير الطاقة األردني محمد حامد أن أكبر استفادة لألردن من هذه المحّطة ستكون 

، بما أنها ستسمح لألردن بالدخول الى "االستقاللية التي ستحصل عليها البالد في حقل الطاقة"

، أنهت األردن مفاوضاتها المطولة مع 7152وفي نهاية عام . الأسواق الغاز الطبيعي المس

سنوات على أن تصل  1ووقعت اتفاقية تنص على تزويد األردن على مدى " Shell"شركة 

 . 7151أول دفعة في صيف عام 

، أعلنت الحكومة األردنية بشكل غير متوقع عن عزمها شراء "شل"ولكن بعد أشهر من اتفاقية 

م مكعب من الغاز من إسرائيل، وهي كمية أكبر بكثير من تلك التي كانت تريليون قد 5.1

لكن خيار الحكومة بدا منطقيًا من الناحية ".  شل"الحكومة تنوي شراءها من شركة 

فتكلفة تمديدات أنابيب الغاز، سواء أكانت من مصر أو إسرائيل أقل من استيرادها : االقتصادية

اقية القت رفضًا واسعًا في أوساط الشعب األردني الذي يرفض لكن االتف. من األسواق النفطية

 . أي شكل للتطبيع مع إسرائيل في حال استمرار احتالل األراضي الفلسطينية

وبهدف خداع عامة الشعب، صّور حامد االتفاقية على أنها خطوة إلى األمام لتحقيق أمن الطاقة 

هينة بيد مصدر واحد للغاز الطبيعي، وشراء على األردن أّلا يبقى ر:" وقال حامد. في األردن

الغاز من شركة نوبك إنيرجي لن يشّكل أي تهديد على البالد ولن يضع االقتصاد القومي تحت 

وعلى الرغم من ادعاءات الحكومة، فإّن الصورة الواقعية هي عكس ذلك ." رحمة أي دولة
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مليون قدم مكعب  711بحاولي ففي أوج ازدهار االنتاج المصري، زودت مصر األردن : تمامًا

مليون  721أّما االتفاقية اآلنية فتنص على أن اسرائيل ستزّود األردن بحوالي . من الغاز يوميًا

بكلمات أخرى، ستصبح إسرائيل مهيئة لتكون المزود األول لألردن . قدم مكعب من الغاز يوميًا

جات األردن من الغاز، أو على لقد كان من شأن محطة الغاز المنشأة أن تفي باحتيا. بالغاز

األقل أن تمهل الحكومة وقتًا أكثر إليجاد مصدر بديل، ولكن هدف هذه المحطة صار واضحًا 

وبشكل مثير للقلق، يبدو أن األردن . اآلن، وهو مجرد تمويه حتى يصل الغاز من إسرائيل

العربية  –سرائيلية تغاضت عن نتائج هذه االتفاقية إزاء ربط مصير غاز األردن بالعالقات اإل

لقد عملت مع الشركة االستشارية التي نصحت الحكومة األردنية : مالحظة. )غير المتوقعة

 .(بإنشاء محطة الغاز

وفي ضوء هذه الحساسيات، حاولت حكومتا كل من األردن وإسرائيل التفاوض على االتفاقية 

نية عن االتفاقية في شهر تشرين ولكن قبل سنة من إعالن الحكومة األرد. والتوقيع عليها خلسة

، بدأت الشكوك تساور اإلعالم األردني بأن الحكومة تخوض 7150أكتوبر من عام / األول

إّلا أّن وزارة الطاقة والثروة المعدنية . محادثات سرّية حول استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل

ذه االدعاءات عارية عن تقول فيه إّن ه 7152فبراير عام / أصدرت بيانًا في شهر شباط 

مع "األردن تشارك في محادثات  في العربية البوتاس شركةعلمًا أّن البيان أّكد أن . الصحة

عبر وسيط أميركي، ونفى وزير الطاقة األسبق عالء بطاينة عالقة " نظيرها في إسرائيل

الحكومة بأي من هذه المحادثات، في محاولة منه لتصوير هذه المفاوضات على أّنها تجارية 

 . بحتة

. تها حكومة الواليات المتحدةفي واقع األمر، كانت االتفاقية نتاج جهود ديبلوماسية حثيثة قاد 

رحلة الى المنطقة  50فقد قام مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية األميركية بما يقارب 

وقد تلقى مساعدة . لوضع أسس المفاوضات بين إسرائيل وشركة البوتاس العربية في األردن

ئل اإلعالم من قبل الرئيس اإلسرائيلي السابق شيمعون بيريس بحسب ما أوردته وسا

 . اإلسرائيلية

 7150فبراير من عام / وبعد مرور أشهر على المحادثات، تّم توقيع االتفاقيات في شهر شباط

بين شركة نوبل األميركية والشركتين األردنيتين العربية للبوتاس وبرومين األردن لتمّهد 

الخاصة، " التجارية"في الواقع، لقد كانت االتفاقية . الطريق أمام تعاون على مستوى الدول

والتي نتج عنها محادثات أوسع، مجّرد اختبار استخدمته الحكومة األردنية لجّس نبض الشعب 

وبالنظر الى انعدام االحتجاج .  حول تقبله التطبيع مع إسرائيل من خالل اتفاقية تبادل غاز

ى توقيع االتفاقية أشهر عل 1، وبعد مرور (وانعدام الدعاية أيضًا)الشعبي بعد اإلعالن األول 



 

4 
 

الخاصة، تّم اإلعالن عن اتفاقية الغاز األكبر بين شركة كهرباء األردن والمستثمرَين في 

ومنذ ذلك الحين بدأت الجهود الشعبية العمل من أجل إلغاء ". اسرائيلز ديليك"ليفياتان ونوبل و 

 . االتفاقية

 

 اتفاقية غير متوازنة

اوض مع إسرائيل، كانت األخيرة تعمل على اتفاقية مماثلة في الوقت الذي كانت فيه األردن تتف

وقعت شركة كهرباء  7152يناير من عام / ففي شهر كانون الثاني .  مع الشركات الفلسطينية

مليار متر  0.21مليار قدم مكعب و 511مليار دوالر أميريكي مقابل  5.7فلسطين عقدًا بقيمة 

روجت وزارة الخارجية األميركية لهذه االتفاقية  ومجددًا.  سنة 71مكعب من الغاز على مدى 

 . على أّنها تهدف لتحقيق السالم، لكنها كانت مضللة أكثر من تلك االتفاقية األردنية

غزة "سعى الفلسطينيون الستكشاف مخزونهم الخاص من الغاز، الموجود في حقلين يعرفان 

ول من قبل شركة الغاز البريطانية، لقد اكتشفت هذه الحق. ، على مدى عقد ونصف العقد"مارين

 71تريليون قدم مكعب من الغاز وتقع على بعد أقل من  5.0وتحتوي الحقول على ما يقارب 

وهذا المخزون يقع ضمن، بال أي جدل، داخل األراضي الفلسطينية . كيلومتر من شاطئ غزة

الرئيس الفلسطيني وقد وصفها . 5220رفح الموقعة مع إسرائيل عام  -وفقًا التفاقية غزة 

 ". هدية من الرب لشعبنا"الراحل ياسر عرفات بأنها 

، 7112وفقًا لوثائق من الحكومة البريطانية، قبل توّلي حركة حماس الحكم في قطاع غزة عام 

طالبت إسرائيل الفلسطينيين ببيع الغاز المستخرج من غزة مارين بحوالي ثلث الى نصف قيمته 

جذب الشركات العالمية للغاز والنفط لالستثمار أمرًا صعبًا بسبب  السوقية، األمر الذي جعل

وهكذا اضطرت فلسطين للجوء الى االستيراد من إسرائيل، في ظّل عدم . العائدات المنخفضة

 . قدرتها على جذب المستثمرين وقلة وجود البدائل

لى األراضي فشلت محاوالت وزارة الخارجية األميركية لتسهيل االستيراد من إسرائيل ا

الفلسطينية في سبيل تصحيح اختالل توازن القوى الكامنة، والتي هي بحاجة لواردات الغاز 

كما أّن .  أساسًا، كما رسخت السيطرة اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية وموارد طاقتها

الوسائل االتفاقية الجديدة تضعف الجهود الفلسطينية في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي عن طريق 

.  والتي بدأت تلقى رواجًا بين اإلسرائيليين واليهود األميركيين BDSالبديلة، مثل حملة المقاطعة 
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وهكذا بعد تطبيع عالقات الطاقة بين إسرائيل ورؤساء الدول العربية، قّوضت وزارة الخارجية 

 . األميركية جهود حمالت المقاطعة

ة ديبلوماسية مهمة من يد الدول العربية وهي مبادرة في نهاية المطاف، سلبت هذه االتفاقية ورق

خالل انعقاد قمة  7117السالم العربية، التي تّم وضعها من قبل المملكة السعودية العربية عام 

وتنص هذه المبادرة على تطبيع الدول العربية عالقاتها مع إسرائيل في . جامعة الدول العربية

ومع . واعتراف إسرائيل بدولة فلسطين 12لى حدود الـ حال انسحابها من األراضي المحتلة ا

أّن هذا الحّل ليس األمثل، لكن تبقى هذه المبادرة تقنية معقولة من أجل إنهاء االحتالل 

واآلن، وتحت مسّمى اتفاقيات الغاز، فإّن إسرائيل تجني . اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية

 . طبيع التجارة دون اضطرارها لتقديم أّي تنازلثمار المبادرة العربية للسالم عن طريق ت

من المضلل االعتقاد أّن اتفاقية غاز بين إسرائيل وشركات الطاقة الفلسطينية، باإلضافة الى 

ففي ظل غياب الجهد السياسّي . الدول العربية األخرى كاألردن، يمكن لها أن تحقق السالم

نيين، تؤّدي الصفقات غير المتوازنة للطاقة، والتي للتعامل مع األفعال اإلسرائيلية تجاه الفلسطي

وعند . ترعاها وزارة الخارجية األميركية، الى استمرارية الستاتيكو وإدامته على ما هو عليه

قبول القيادتين الفلسطينية واألردنية هذه االتفاقيات، بالرغم من رفض شعبيهما، فإنهما تسهمان 

 . قد يؤّدي الى انعدام االستقرار في تقويض دعائم المصالح الوطنية ما

توقيت اتفاقيات الغاز بدا غير مراٍع لألحاسيس، فقد تّم اإلعالن عنه بعد العملية العسكرية 

شخص معظمهم من المدنيين  7111اإلسرائيلية على حماس والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 

أخضر لفعل ما تريد دون  مكافأة إسرائيل باتفاقيات طاقة مربحة تعطيها ضوءًا. في قطاع غزة

يفعل عكس ما رّوج له من " الغاز مقابل السالم"وبعبارة أخرى، يبدو أّن .  تلقي أي عقاب

 .تعزيز سالم على المدى الطويل

 


