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"نفطٌ ودينٌ واحتلل... مزيج قابلٌ للتشتعال"
فيكتور قطان

۲۰۱۲ أغسطس \ آب

لة عامة

 على وثائقَ جديدةٍ بخصوص حقول الغاز فيقانون حرية العلومات الارجية والكومنولث البريطانية عملً بحصلت الشبكة بوجب طلبٍ قدمته إلى وزارة 

  جديدةٍ حول احتمال وجود حقول نفطٍ في الضفة الغربية. تؤيد الوثائق الفُفرَج عنها الورقةَ التي نشرتها الشبكة سابقًامعلوماتغزة، وكشفت الوثائق عن 

  والتي أكدت بأن حجر العثرة الرئيسي القابع في طريق تطوير حقول الغاز في غزة هو رفض إسرائيل دفع سعرحقول الغاز قبالة غزة: نعمةٌ أم نقمة؟بعنوان 

 السوق مقابل ذلك الغاز. وتكشف الوثائق الديدة كذلك بأن إسرائيل لربا تكون عاكفةً على استغلل حقلٍ نفطي يقع بالقرب من رام الله داخل الراضي

 الفلسطينية التلة. وتتطرق الوثائق إلى الشائعات عن وجود حقلي نفطٍ آخرين قرب قلقيلية وحقل نفطٍ آخر قرب الليل. وينبري مدير برامج الشبكة

 في هذه الورقة لتحليل وثائق الراسلت وما تمله من معاني.فكتور قطان

ماذا جاء في الوثائق بشأن النفط

 الارجية البريطانية بوجب قانون حرية العلومات عن سبع وثائقَ للمؤلِف بعد انتظارٍ دام ثمانية أتشهر تخللته طلبات متكررة. خضعت الوثائقأفرجت وزارة 

 لتمحيص دقيق وطفُمِست أسماء الفراد الرسلي والستقبلي لرسائل البريد اللكتروني. وكانت الوثائق الفرَج عنها عبارةً عن أربعةِ رسائلَ إلكترونيةٍ بي

 وزارة الارجية في لندن والقنصلية البريطانية العامة في القدس، ورسالتي إلكترونيتي مرسلتي من السفارة البريطانية في تل أبيب (منهما واحدةٌ من

ماثيو غولد السفير البريطاني لدى إسرائيل) إلى وزارة الارجية في لندن، ورسالةٍ برلانية من النائب إيفان لويس.

 تفُقرّ بعض الاورات الصريحة الواردة في الرسائل اللكترونية التي أفرجت عنها وزارة الارجية بأن الدولة الفلسطينية الستقلة قادرةٌ على أن تكون

 مكتفيةً ذاتيًا اقتصاديًا وأقل اعتمادًا على الساعدات حالا تتحرر من السيطرة السرائيلية المارَسة على الوارد الطبيعية الفلسطينية. فبالضافة إلى

 العوائد الضريبية، تستطيع دولة فلسطي الرة وذات السيادة أن تني الموال من أنشطةٍ اقتصاديةٍ كثيرةٍ أخرى كالسياحة وتصدير الغاز الطبيعي   – وإنْ
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صدقت الوثائق الفرَج عنها من وزارة الارجية   – من حقول النفط الواقعة في الضفة الغربية.

 تشير هذه العلومات التي لم يسبق الكشف عنها إلى إمكانية قيام قطاعٍ نفطي فلسطيني. كانت إحدى الوثائق الفرَج عنها من وزارة الارجية عبارةً عن

 . واستنادًا إلى هذه الوثيقة2012 كانون الثاني/يناير 13رسالة بريد إلكتروني داخلي ضمن القنصلية البريطانية العامة في القدس وحملت تاريخ 

 "يعكف مستشاران نرويجيان على إجراء دراسةٍ استطلعيةٍ لـ [مطموس] محتمل لتعزيز قدرة الفلسطينيي على إدارة قطاع نفطي. وهي تنطوي على

دراسة السياق السياسي والتجاري والتساؤل حول ما إذا كان لدى الفلسطينيي قطاع نفطي."

 وقد ذهب الستشاران النرويجيان لرؤية موقعٍ للحفر وفُصِف بأنه يقع على الط الخضر أو في منطقة التماس الواقعة تشمال غرب رام الله بالقرب من قرية

رنتيس. ووفقًا للرسالة اللكترونية، فإن الستشاران النرويجيان قال إنهما:

 لم يستطيعا التيقّن من وجود حقلٍ نفطي يتد تت الضفة الغربية، ولكن ثمة احتمالٌ قوي يرجح ذلك (فلماذا إذن الفر على مقربةٍ كبيرةٍ من•

الط الخضر).

 رَأَيَا "اتشتعالً" في الوقع. وفي حي أنهما لم يتمكنا من القتراب با يكفي للتبي بوضوح، فإن "التشتعال" من هذا القبيل يدل في العادة على•

الفر من أجل التنقيب، ويدل في الغالب على الستخراج.

 عَلِما من محاوريهما الفلسطينيي أن الفر كان يجري في الواقع على يد منظمةٍ يهوديةٍ متدينةٍ وأن هنالك أساسًا لهوتيًا وتاريًا يقوم عليه•

العمل.

سَمِعا أيضًا عن اكتشافٍ آخر للنفط في جنوب الضفة الغربية قفُرب الليل."•

 ورغم أن الراسلت الفرَج عنها ل تقولها بوضوح، فإن إسرائيل على ما يبدو قد أقامت منشأةً للحفر في إحدى الستوطنات القريبة من الط الخضر، أي

.1967الط الفاصل بي إسرئيل والضفة الغربية التي سقطت في أيدي السرائيليي في حرب حزيران/يونيو 

 وفي تلك الثناء، يبدو أن السلطةَ الفلسطينية جادةٌ في التحقق من وجود موارد نفطية في الراضي التلة. ووفقًا لوزير الدولة في السلطة الفلسطينية

 والسؤول الكبير في حركة فتح، ماهر غنيم، فإن السلطة الفلسطينية عاكفةٌ على إجراء دراسات لعرفة ما إذا كان بوسعها التنقيب عن النفط. فحينما

 كانت الضفة الغربية خاضعةً للسيطرة الردنية، جرى التنقيب في بيرزيت بالقرب من رام الله وفي السموع جنوب الليل. ويقول الوزير: "لم تكن النتائج

مشجعةً نظرًا لتدني سعر النفط حينها، ولكن استخراج النفط قد غدا أسهل الن."
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  جاء فيه أن "خبراء دوليي ومحليي قد بدأوا البحث قبل أتشهر في رام الله وجنوب2012 في نيسان/إبريل تقريرًا إخباريًا نشرت وكالة معًا الخبارية

 الليل وعثروا على حقلٍ نفطي في قرية رنتيس غرب رام الله." ووفقًا للخبر النشور أيضًا، ثمة تشائعةٌ تفيد بوجود حقلٍ ثالث للنفط والغاز، فضلً على

 في النطقة الواقعة بي قلقيلية واللطرون وهم يتكتمون عليه.2008القل الواقع في السموع جنوب الليل، اكتشفه السرائيليون سنة 

إسرائيل لن تدفع السعر الكامل لقاء غاز غزة

 النشورة في نيسان/إبريل حول أسباب عدم استغلل حقول الغاز قبالة ساحل غزة. فوفقًا لرسالةٍ إلكترونية يعود تاريخها ورقتنا تؤكد الوثائق ما جاء في

  تبادلتها مجموعة الشرق الدنى التابعة لوزارة الارجية البريطانية والقنصلية البريطانية العامة في القدس وجاءت ردًا2009إلى تشرين الثاني/نوفمبر 

 على طلبٍ من النائب إيفان لويس ردًا على سؤالٍ من نائبٍ آخر، فإن إسرائيل ترفض أن تشتري الغاز في غزة بسعر السوق. وكنتيجةٍ لذلك، فإن الغاز ل

 )، وهي تشركةٌ متعددةفُ النسيات ومتخصصةٌ في الغاز والنفط تتخذ من بريطانياBG Groupيزال يرقد في قاع البحر رغم أن تشركة الغاز البريطانية (

  سنة. ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها الشبكة في وقت سابق من وزارة التنمية12مقرًا لها، قد اختبرت جدوى حقل الغاز الواقع في مياه غزة قبل 

 أثبتا وجود حقلٍ للغاز الطبيعي."2000الدولية بوجب قانون حرية العلومات، فإن "تشركة الغاز البريطانية حفرت بئرين سنة 

 وكما جاء على لسان أحد مسؤولي وزارة الارجية وهو يشرح صراحةً لزميله فإن "إسرائيل لن (أولً) تدفع الثمن الكامل [مقابل الغاز] (ثانيًا) تكفل

 إعطاء السلطة الفلسطينية نصيبًا معينًا بصورةٍ مباتشرة. لذا فإن تشركة الغاز البريطانية ليست بصدد استخراج هذا الغاز من قاع البحر. فهي قانعةٌ

باستغلل احتياطيات أخرى وستعود لهذا الغاز عندما يصبح السعر مواتيًا."

 قدّم مسؤولٌ آخر في القنصلية البريطانية في القدس تشرحًا لوزارة الارجية في لندن قائلً: "تريد تشركة الغاز البريطانية أن تصل على السعر الكامل لقاء

 بيع الغاز لشركة الكهرباء السرائيلية (وهي تشركة ملوكة للحكومة السرائيلية) ول سيما أن أسعار النفط والغاز ل تنفك ترتفع. وبحسب تشركة الغاز

البريطانية، فإن هذا قرارٌ تاريٌ بحت بالنسبة لها وهي ل تكترث بالبفُعد السياسي."

 وأضاف السؤول: "وفقًا لشركة الغاز البريطانية وخبراء آخرين في مجال الطاقة، فإن إسرائيل ل تعرض دفع السعر الكامل والعادل لنها تصل على غازٍ

 دولر أمريكي للوحدة) ولكن ثمة في الوقت نفسه ضغطٌ متزايدٌ داخل مصر لعادة النظر في هذه السعار التفضيلية."1. 25رخيصٍ نسبيًا من مصر (

 وعلى الرغم من أن اكتشاف كمياتٍ ضخمةٍ من الغاز في الياه العميقة بي إسرائيل وقبرص يعني أن إسرائيل ستصبح في نهاية الطاف مصدرًا صافيًا

 للغاز، فقد بدرت بعض الؤتشرات على وجود اهتمامٍ داخل إسرائيل بإمكانية استخدام حقل غزةَ البحري "كتدبيرٍ مرحلي لسد الفجوة قبل أن تدخل القول
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)2010 حزيران/يونيو 29الكتشفة حديثًا طور التشغيل التام" (رسالة إلكترونية، 

 ، أرسل السفير البريطاني لدى إسرائيل، ماثيو غولد، رسالةً إلكترونيةً إلى وزارة الارجية البريطانية يفُبي فيها بأن إسرائيل2011 تشباط/فبراير 8وفي 

 كانت تنظر في إمكانية رفع القيود الفروضة على تطوير حقل غزة البحري (حقل الغاز الواقع في مياه غزة القليمية) لنها أدركت أن ذلك سوف "يعزز

 فرص الفلسطينيي؛ ويقلل اعتماد غزة على إسرائيل؛ وينوّع مصادر الغاز الذي تصل عليه إسرائيل. [مطموس] أضاف بأن هذه النقطة الخيرة قد حظيت

بأهميةٍ إضافيةٍ بسبب الهجوم الذي استهدف خط أنابيب الغاز القادم من مصر في عطلة نهاية السبوع."

 ول يتضح من الوثائق ما إذا كانت إسرائيل قد عاودت منذ ذلك الي فتحَ باب الوار مع تشركة الغاز البريطانية لتشغيل مشروع حقل غزة البحري تاريًا.

 غير أن من الواضح أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لن يتمكنا من استغلل الوارد الفلسطينية في الراضي التلة إل إذا اعتقدت

إسرائيل أن بإمكانها تقيق أقصى منفعةٍ مكنةٍ من ذلك.

العواقب الترتبة بالنسبة لنظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية

 دفعت هذه الكتشافات النفطية أحد العاملي في القنصلية البريطانية العامة في القدس إلى إبداء ملحظةٍ لزميل آخر، حيث قال: "نفطٌ ودينٌ واحتلل

وربا الليل أيضًا. ذاك مزيجٌ قابل للتشتعال. بوم بوم."

 وأضاف أن "الخطر من ذلك هو أنه إذا ما تبي بأن إسرائيل عاكفةٌ على استخراج احتياطيات النفط بصورة غير قانونية من أراضي الضفة الغربية (في

 مخالفةٍ للقانون النساني الدولي والكمة العليا السرائيلية) فستكون لدينا قضية أخرى نضيفها إلى قائمة القضايا التي تنطوي على مارسة الضغط

  مليون100وحشد التأييد. فهذه قضية سيادية تخص النطقة جيم وقضيةٌ تخص دافع الضرائب البريطاني. فثمة صعوبةٌ كبيرةٌ أصلً في تبرير إنفاق 

 جنيه استرليني سنويًا على اقتصادٍ بوسعه الكتفاءفُ ذاتيًا لو استطاع استغلل موارده الطبيعية الاصة به. وسيكون التبرير أصعب لو اتشتملت تلك الوارد

على النفط."

 أفاد تقريرٌ إخباري نشرته صحيفةٌ سعودية (لم يعد متاحًا على تشبكة النترنت) بأن السلطة الفلسطينية تفكر في اتخاذ "إجراءات قانونية ضد إسرائيل

لسرقتها الوارد الطبيعية في الراضي التلة."

 وقد أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية عزمها مؤخرًا على طلب صفة "دولةٍ غير عضو" في افتتاح أعمال المعية العامة للمم التحدة

 في أيلول/سبتمبر، وهي منزلةٌ أعلى من صفتها الالية التمثلة بكونها مراقبًا (رغم أن التقارير تفيد بأنها تنوي النتظار لجراء التصويت إلى حي
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 انتهاء النتخابات الرئاسية في الوليات التحدة القررة في تشرين الثاني/نوفمبر). ورغم الشكلت الكثيرة الرتبطة بهذا الطلب، با فيها احتمال الضرار

 بحقوق اللجئي الفلسطينيي، فإن صفة الدولة غير العضو قد تهد الطريق أمام فلسطي للنضمام إلى الؤسسات الدولية حيث يكنها طلب النتصاف من

إسرائيل بسبب توسعها الستيطاني اللقانوني عدي الشفقة واستغللها الوارد الطبيعية الفلسطينية.

 تعي السلطات البريطانية جيدًا العواقب القانونية الوخيمة الترتبة على الستغلل الفعلي والتمل للموارد الفلسطينية من جانب إسرائيل، كما يظهر في

 تصريح السؤول القنصلي البريطاني الذكور آنفًا. لذا، قد يفُتاح لنظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية أن تضغط على بعض البلدان الوروبية

وغير الوروبية لاسبة إسرائيل بوجب القانون الدولي. فالطلوب هو فقط الرادة السياسية التي كانت مفقودةً ول تزال.

.  ة  انقر هناللطلع على الراسلت كاملةً، 

 "تشبكة السياسات الفلسطينية" تشبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم

 في تقرير الصير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان. يلتزم العضاء والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا

 الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية تشرط ان يتم التشارة بوضوح الى "الشبكة"، "تشبكة السياسات الفلسطينية"، كمصدر اساسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي :
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