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قدمت هذه األوراق البحثية ضمن جهود بال ثينك للدراسات االستراتيجية في تطوير مهارات البحث العلمي
حول قضايا المجتمع الفلسطيني وتوطين إنتاج المعرفة في فلسطين.

مقذمت
تتمتع الدول التي تمتمك البترول والغاز بقوة اقتصادية ىائمة تساعد في تحقيق أىداف
سياسات دوليم ،كما أن االعتماد المتزايد عمى مصادر الطاقة من البترول والغاز زاد من أىمية
خطوط نقميم التي تحولت من مجرد وسيمة نقل لموقود إلى شرايين حياة لألنظمة الحاكمة،
باإلضافة إلى دورىا كوسائل ضغط ومساومة لتحقيق أىداف السياسة الخارجية.
ويعتبر الغاز الطبيعي أحد أىم مصادر الطاقة البديمة عن النفط ,حيث أنو من المحروقات عالية
الكفاءة ,قميمة الكمفة ,وقميمة االنبعاثات المموثة لمبيئة ,كما أنو يعد من مصادر الطاقة النظيفة؛
ألن عممية نقل الغاز تتم عن طريق معدات تتواجد في باطن األرض تساىم في منع تموث البيئة.
وىو غاز ال رائحة لو وال لون ،يمتاز بأنو أخف من اليواء ،فيو قابل لمتطاير واالشتعال إذا
تعرض لمصدر حراري ،ويتم وضعو في أسطوانات محكمة اإلغالق وال تتم تعبئتيا كاممة فقط
بنسبة  %85- %80لمنع حدوث انفجارات(.األشقر2014,م)
ولقد أصبح الغاز الطبيعي في السنوات األخيرة أحد أىم مصادر الطاقة النظيفة المطموبة في
معظم أنحاء العالم ،وعمى الرغم من دخول منطقة الشرق األوسط مدار االىتمام االقميمي
والعالمي بعد االكتشافات المتتالية لمغاز الطبيعي إال أن الوقائع التي تشيدىا المنطقة تدل عمى
مسرحا لمصراع والتجاذب الجيوسياسي العالمي ،وأن دول
سيشكل لسنوات قادمة
أن ىذا االقميم
ّ
ً
المنطقة تدور في حمقة من العنف وبخاصة تمك التي تحتوي إمكانات ىائمة من الغاز (عمو,
 .)2014وفى ىذا اإلطار شيدت ثورة االكتشافات االسرائيمية لمغاز الطبيعي تطورات واسعة
حيث مرت بثالث مراحل بدءاً من عام  1999الى العام  2009لتبمغ كميات الغاز التي يمكن
استخراجيا من المياه االقتصادية إلسرائيل ما يقارب  1480مميار متر مكعب (ىندرسون,
 ،)2013وقد ترتفع احتياطاتيا إلى تريميون متر مكعب .مقارنة مع احتياطات دول الخميج
العربي وايران من الغاز الطبيعي تقدر بحسب بريتش بتروليوم إلى  80.5تريميون متر مكعب في
نياية عام 2012م .اذا فإن كل ما تم اكتشافو ال يتعدى  %1.2من غاز الدول المطمة عمى
الخميج العربي وحوالي  %7من احتياطات شمال افريقيا ونيجيريا (العربية.)2014,
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يرى بعض الباحثين أن ىذه االكتشافات اليائمة تسد احتياجات "إسرائيل" لعشرات السنين ،وتسمح
ليا بالتصدير لمخارج وبالتالي سيكون لمخزون الغاز اإلسرائيمي تأثير عمى طبيعة العالقات
الدولية لـ "إسرائيل" ،خاصة مع تركيا العتبارىا الدولة اإلقميمية األىم في تسييل عممية تصدير
الغاز اإلسرائيمي .
ومن ىذا المنطمق فإن ىذه الورقة تحاول االجابة عن التساؤالت التالي :ما مدى تأثير
دخول اسرائيل عمى منظومة تصدير الغاز في العالم عمى القضية الفمسطينية؟ وما ىي أىم
االستراتيجيات التي تتبعيا اسرائيل واليادفة إلى تحسين عالقاتيا مع دول االقميم عمى حساب
القضية الفمسطينية؟

توظيف الغاز اإلسرائيلي كأداة في الصراع
لم تعد "إسرائيل" ضمن الدول التي ال تمتمك الطاقة فحسب ،وانما أصبحت تصدرىا لمخارج جراء
الثورة اليائمة لمغاز االسرائيمي ،كان الكتشافات الغاز األثر االيجابي في تعزيز أمن الطاقة
االسرائيمي عمى المدى البعيد ،ولكن ىذا لم يمنع وجود بعض التحديات األمنية التي سوف
تواجييا الدولة عمى عدة أصعدة ،فعمى صعيد العالقات الخارجية :يمكن أن يكون لتصدير الغاز
مساىمة سياسية في التعاون مع دول أخرى ،وقد يكون مستقبال سببا لمخالف مع بمدان مجاورة
أخرى بسبب مشكالت ترسيم الحدود البحرية (ايفن 2014 ,م) .أما بالنسبة لمحماية فتشكل
منشآت الغاز تحدياً حقيقياً في مجال حماية المرافق الحيوية البعيدة عن الشاطئ وكيفية حماية
أنابيب الغاز المعرضة لممخاطر.
وقد حققت اسرائيل العديد من األىداف أىميا:
استغناء "إسرائيل" بشكل كمي عن استيراد الغاز ،األمر الذي سيخمصيا من الياجس الكبير منالناحية االقتصادية والعقبات التي كانت تواجو الغاز في طريقو إلييا ،فقد اعتمدت اسرائيل في
الفترة ما بين  2012-2008عمى استيراد جزء من احتياجاتيا الغازية من مصر ،والذي تراجع
منذ عام  2011بسبب تفجير األنابيب الناقمة لمغاز عدة مرات .وبالتالي ستستطيع اسرائيل أن
تحدد عالقاتيا مع الدول التي كانت تستورد الغاز منيا تحديداً عند الحديث عن مصر (أبو
عواد.)2016 ,
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 اعتماد "اسرائيل" عمى الغاز مصد اًر أول لمطاقة ،وتخفيف االعتماد عمى المصادر األخرىالمكمفة من مشتقات النفط .كما يعتبر تقميص اعتمادىا عمى غيرىا من الدول في مصادر الطاقة
ذو أىمية كبيرة.
 ستقوم الشركات صاحبة االمتياز بتزويد خزينة الدولة بعشرات ماليين الدوالرات سنوياً ،عالوةعمى توفير عشرات الماليين بسبب استغنائيا عن االستيراد من الخارج ،وبالتالي ستركز اسرائيل
عمى جوانب أخرى ضمن التنمية االقتصادية ،وبرنامج الرفاه االقتصادي ،وتطوير المنظومة
العسكرية.
 سيشكل الغاز االسرائيمي مخزونا استراتيجيا ىاما يساىم في الدعم االستراتيجي إلسرائيل وقتاألزمات خاصة في حالة تردي العالقات االسرائيمية مع المحيط العربي.
 تحقيق الدعم السياسي ،حيث سيساىم تصدير الغاز من اسرائيل إلى األردن والسمطةالفمسطينية في تطوير عالقاتيا السياسية معيا ،ومن الممكن أن تقوم بتصدير الغاز إلى دول
أوروبية ،مما سيوفر ل "اسرائيل" دعماً سياسياً ىاماً.

دوافع ومحاور الصراع اإلقليمي على الغاز
طا في صراعات مع دول الجوار الجغرافي في حوض
تعتبر إسرائيل األكثر انخ ار ً

ٍّ
كل من فمسطين ولبنان وتركيا بشكل غير
المتوسط بشأن الغاز؛ فقد دخمت في صراعات مع ّ
مباشر ،وذلك لعدة أسباب رئيسية ،وىي كالتالي:

 -1إدراك إسرائيل أىمية مصادر الطاقة ،ال سيما بعد الثورات العربية ،ووقف إمدادات الغاز
ىاما لمصادر الطاقة في إسرائيل .ولعل أبرز مؤشرات اىتمام
موردا ًّ
المصري الذي كان يمثل ً
إسرائيل بالغاز يتمثل في زيادة عدد االستثمارات والشركات اإلسرائيمية العاممة في عمميات

التنقيب واالستكشاف عن الغاز ،وبالتعاون مع الشركات االمريكية خاصة في شرق المتوسط.
 -2توتر العالقات السياسية اإلسرائيمية مع بعض دول المنطقة وفي مقدمتيا فمسطين بسبب
القضية الفمسطينية ،ولبنان بخاصة مع الجنوب ،وىو ما يجعل الصراع عمى الغاز أحد محاور
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الصراع مع تمك البمدان ،ال سيما مع بداية دخول غالبية تمك البمدان في مرحمة حرجة من أزمات
الطاقة (الباسوسي.)2015,
 -3التأثير السمبي لمثورات العربية عمى تدفق الغاز إلسرائيل نتيجة تذبذب واضح في عمميات
اإلمداد حتى توقفت بشكل شبو تام ،وما أسفرت عنو من حالة عدم استقرار ،وتدىور األوضاع
األمنية وخاصة في مصر التي كانت تمثل أحد مصادر اإلمداد الرئيسية لمغاز ،وىو ما دفع
إسرائيل لمبحث عن بدائل لمواجية أي أخطار مستقبمية.
أما عمى صعيد محاور الصراع عمى الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط ،فيأتي في مقدمتيا:
أوالً المحور اإلسرائيلي – المصري :تصاعد الجدل الداخمي بشأن سرقة إسرائيل وقبرص لمغاز
المصري ،نتيجة الترسيم الخاطئ لمحدود البحرية بين مصر وقبرص ،والذي نتج عنو وجود حقل
غاز أفروديت الذي اكتشف بعد بتوقيع االتفاقية بخمس سنوات داخل المنطقة االقتصادية
لقبرص ،وترك إسرائيل حرة في استغالل الغاز المكتشف في حقل ليفياثان عمى الرغم من وجوده
تاريخيًّا في السفح الجنوبي لجبل إراتوستين  Eratosthenes Seamountالبحري – فإن
السمطات المصرية عمى مختمف توجياتيا آثرت عدم الصدام مع دول الجوار ،وانما االتجاه نحو
البحث عن صيغ لمضغط عمى األطراف في حوض البحر المتوسط لمحصول عمى حقوقيا عبر
توقيع اتفاقيات لمتعاون والتنسيق مع قبرص (صحيفة العرب2015 ,م).
ثانياً المحور االسرائيلي – اللبناني :يعد المحور األكثر ضراوة ،لكون الخالف وصل إلى أروقة
األمم المتحدة ،حيث تكمن اإلشكالية في عدم وجود اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان
واسرائيل ،فقد فشمت كافة المساعي التفاوضية بين الطرفين لترسيم الحدود نتيجة عدم وجود اتفاق
حول معايير التقسيم .وحتى بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل قبرص في
اكتوبر  ،2010أبدت لبنان رفضيا االتفاقية ،مدعي ًة أنيا قد تعدت عمى ما يقرب من  850كم
بعا من المنطقة االقتصادية الخالصة الخاصة بيا.
مر ً
ثالثاً المحور االسرائيلي -الفلسطيني :يعتبر المحور األقدم لمصراع حيث بدأت إرىاصاتو عام
 2000عندما قامت شركة  British Gasاكتشاف حقل "غزة مارين" ،حيث قامت السمطة آنذاك
بتوقيع اتفاقية لمتنقيب في الحقل لمدة أربعة أعوام مع عدد من الشركات بنسب متفاوتة ،لكن
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سرعان ما عرقمت إسرائيل االتفاق نتيجة تصميميا عمى التحكم في مسارات تدفق الغاز ،وأصرت
عمى ضرورة أن تصل امدادات الحقل إلى عسقالن أوالً لتمبية احتياجاتيا ثم بعد ذلك إلى غزة،
باإلضافة إلى اشتراطيا شراء الغاز بأسعار قميمة وىو ما تم رفضو من قبل الشركات .وبناء عمى
ذلك لم تستطع كل من السمطة الفمسطينية وشركة بريتش جاز القيام بعمميات استخراج الغاز
نتيجة الموقف اإلسرائيمي المتعنت تجاه عمميات االستخراج حتى اآلن .والجدير بالذكر أن
إسرائيل أصبحت تستغل أزمة الطاقة التي يعاني منيا قطاع غزة بشكل مفرط لمضغط عمى حركة
حماس.
رابعاً المحور التركي – االسرائيلي – القبرصي :امتد الصراع عمى الغاز الطبيعي ليصل إلى
تركيا من جانب ،وقبرص واسرائيل من جانب آخر .فعمى خمفية توقيع االتفاقية االسرائيمية
القبرصية ،رفضت تركيا االتفاقية لكون الحكومة القبرصية ال يحق ليا التوقيع عمى أي اتفاقية
دولية ،أو البدء في أي عممية تنقيب نتيجة أزمة جزيرة قبرص القائمة ،عمى اعتبار أن الموارد
المستخرجة يحق لمطرفين استغالليا .ومع اإلصرار عمى بدء عمميات التنقيب ،بدأ الصراع يأخذ
تشددا وىددت تركيا بتصعيد النزاع في المنطقة حول مصادر الطاقة.
ًا
مسار أكثر ً

التوظيف السياسي للغاز في الصراعاث اإلقليميت
اضحا أن الغاز يمثل أحد أبرز وسائل التوظيف السياسي لتصفية الحسابات
بات و ً
السياسية بين القوى اإلقميمية ،وقد تجمى ذلك بوضوح في الصراع السياسي الذي نشب بين مصر
وتركيا عمى خمفية سقوط نظام اإلخوان بعد ثورة  30يونيو من جانب ،وبين قبرص وتركيا إثر
االعتراف التركي بشمال قبرص ،وبين تركيا واليونان عمى خمفية الصراعات التاريخية بشأن
القضية القبرصية وبحر إيجو ،ويبدو أن األطراف المعنية بيا قد بدأت في القيام بعممية استغالل
وتوظيف الغاز سياسيًّا كأداة من أدوات الضغط أو الترغيب.
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الشكل ( :)1احتياطات الغاز في شرق البحر األبيض المتوسط
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تحولت إسرائيل في غضون بضع سنوات من مستورد إقميمي لمغاز إلى ٍّ
دولة قادرٍّة عمى
َّ
وتطمعت إلى السوق المحمية وأسواق البمدان المجاورة وما وراءىا لتحديد وجيات
تصديره.
َّ
وتجمت عواقب ذلك في دفع عجمة التطبيع االقتصادي ضمن محيطيا
التصدير المحتممة.
مؤخر بأن إنتاج الغاز من حقل
ًا
صرح رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو
المباشر ،حيث َّ
ليفياثان "سيزود إسرائيل بالغاز ،ويعزز التعاون مع دول المنطقة (بقعوني.)2017 ,
ٍّ
كيان يعتمد بالكامل عمى مصادر طاقة
فإسرائيل تعيش اليوم ما يشبو الطور االنتقالي من
ّ
يسخر نفوذه العسكر ّي واألمني من أجل تأمينيا ،إلى ٍّ
طبيعية كبيرة
كيان يحوز ثروة
خارجية ّ
ّ
ّ
أن الطاقة لم تعد ىدفاً فحسب ،بل
توسعو
يخ ّ
السياسي العسكر ّي ،أي ّ
طط الستخداميا ألىداف ّ
ّ
القوة والنفوذ (خريس.)2016 ,
وأداة من أدوات فرض ّ
كما أن امتالك دولة اسرائيل الكم األكبر من الغاز الطبيعي الذي تم اكتشافو في شرق البحر
المتوسط جعميا تنفرد بنصيب األسد حيث قامت باستغالل االنشغال المصري خالل الثورة
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انظر إلىhttp://www.economist.com :
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وعممت عمى التنقيب بحرية في ظل عدم وضوح الحدود البحرية بين مصر واسرائيل ,مكتشفة
بذلك العديد من اآلبار التي تحتوي عمى أكبر احتياطات غاز في المنطقة.
واجماالً ..فرضت التحوالت والتغيرات الجيوسياسية نفسيا عمى الساحة ،خاصة في
ق
قائما بين األبعاد االقتصادية الكتشافات
منطقة حوض شر البحر المتوسط ،فمم يعد الفصل ً
تعقيدا
الغاز من جانب ،وبين األبعاد السياسية من جانب آخر ،وىو ما جعل القضية أكثر
ً
وتشابكا ،مما أفرز حزم ًة من الصراعات الدولية واإلقميمية .لكن يظل لتمك االكتشافات جانب
ً

إيجابي يتمثل في إمكانية البحث عن مسارات لمتعاون بيدف الحصول عمى أكبر قدر من
ٍّ
كل من مصر
االستفادة من تمك الموارد ،وىو ما بزغت إرىاصاتو في القمتين الثالثيتين بين ّ
وقبرص واليونان (الباسوسي2015,م).

أثر مخسون غاز شرق البحر المتوسط على القضيت الفلسطينيت
تقع فمسطين فوق حقل واسع من البترول والغاز ،حيث إن الطبقات الرسوبية العضوية
المدفونة في األعماق تتراوح بين  1000إلى  6000متر (عند درجات ح اررة تتراوح بين  60إلى
طا (صحيفة الحياة ،)2014,بينما تمك المدفونة في أماكن أعمق وعند
 150درجة مئوية) تنتج نف ً
غاز طبيعيًّا.
درجات ح اررة أعمى فإنيا تنتج ًا
تضم مياه غزة اإلقميمية حقالن رئيسيان لمغاز ىما حقل غزة البحري ()Gaza Marine
وىو الحقل الرئيسي ويقع عمى عمق  603أمتار تحت سطح البحر و 36كيمومت ار غرب مدينة
أما الحقل الحدودي ( )Border Fieldفيو أصغر سع ًة ويمتد عبر الحدود الدولية الفاصمة
غزةّ .
وتقدر شركة الغاز البريطانية بحسب
بين المياه اإلقميمية لقطاع غزة والمياه اإلقميمية إلسرائيلّ .

موقعيا عمى شبكة اإلنترنت حجم االحتياطيات في الحقمين بتريميون قدم مكعب ،في حين تعتقد
شركة اتحاد المقاولين بأن االحتياطي يبمغ  1.4تريميون قدم مكعب(قطان2016,م) .ولتقريب
الصورة ،يبمغ مخزون إيران من الغاز الطبيعي  991.6تريميون قدم مكعب ،أي أن كمية الغاز
في الحقمين ليست ضخمة ،ولكنيا أكثر من كافية لتمبية احتياجات الفمسطينيين عمى مدى
َّ
المقدر لنضوب مخزون الحقمين من الغاز وفًقا
السنوات الخمس عشرة المقبمة وىو الموعد
لمستويات االستيالك الحالية لمفمسطينيين في غزة والضفة الغربية
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اكتشف الفمسطينيون احتياطيات الغاز قبل اكتشاف الغاز اإلسرائيمي المفاجئ بعقد من
الزمن تقر ًيبا .فقد اكتشف حقل غزة البحري قبالة سواحل غزة في  ،1999ومنحت رخصة التنقيب
واإلنتاج لمجموعة بريتش جاز .2وكان من المتوقع أن يدر مشروع استخراج الغاز من سواحل

قطاع غزة لمسمطة ما قيمتو  2مميار دوالر ،أي  %50من األرباح ،إلى جانب االكتفاء الذاتي
من الغاز لسد حاجة السوق المحمية ،لكن المشروع توقف مع بدء انتفاضة األقصى بسبب سيطرة
اسرائيل عمى المياه االقميمية الفمسطينية ,ووضع -اسرائيل -لمعديد من العقبات التي تمنع السمطة
من سد احتياجات السوق المحمية من الغاز بدالً من استيراده.
سعت اسرائيل كثي اًر من أجل تأمين استقالليا في مجال الطاقة بعد اكتشاف كميات كبيرة من
الغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط المحاذية لمياه لبنان ،وقبرص ،ومصر ,وقطاع غزة,
واستخدمت كافة الوسائل لسمب الموارد الطبيعية الفمسطينية ,كما منعت الفمسطينيين من االستفادة
من أي مصدر من مصادر الطاقة من خالل الييمنة االسرائيمية المطمقة عمى الموارد الفمسطينية.
تؤمن ثورة الغاز العديد من المزايا االقتصادية والسياسية إلسرائيل عمى حساب القضية
الفمسطينية ,حيث ذكر رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو في احدى تصريحاتو بأن إنتاج
الغاز من حقل ليفياثان "سيزود إسرائيل بالغاز ،ويعزز التعاون مع دول المنطقة.

يؤدي التعاون االسرائيمي مع دول المنطقة إلى التنمية االقتصادية واالعتماد المتبادل الذي
يعد من أىم وسائل تحقيق السمم والتخفيف من حدة الصراعات ,ولكن في ظل وجود احتالل
اسرائيمي لألراضي الفمسطينية يقترب من عامو السبعين فإن ىذا النيج يضفي الشرعية عمى
االحتالل االسرائيمي بل ويعد بمثابة مكافئة يدفع ثمنيا أبناء الشعب الفمسطيني الذي سمبت منو
كافة الموارد الطبيعية قس ارً.
إن استغالل الموارد الطبيعية سيمكن الشعب الفمسطيني من تحقيق تنمية حقيقية ,وسيدفعو
لالستغناء عن المعونات الخارجية وبالتالي استقاللية ق ارره ,باإلضافة إلى تحقيق السيادة عمى
األرض والموارد الطبيعية ,كما أنو سيعود بالفائدة الكبيرة لحل األزمات المالية التي يعاني منيا
الشعب الفمسطيني حيث يدرك الفمسطينيون جيدا أىمية الغاز لحل العديد من المشاكل المتفاقمة
2

شركة النفط والغاز البريطانية .
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لدييم ،السيما األوضاع االقتصادية المتدىورة والمتمثمة في التخمص من االبتزاز المالي
االسرائيمي المستمر لمسمطة الفمسطينية والتحرر من الييمنة االسرائيمية عمى مصادر الطاقة في
قطاع غزة ،والمساىمة في حل مشكمة الكيرباء .ولكن يبقى التساؤل عن مدى جدية السمطة
الوطنية الفمسطينية في التصدي ليذه المعضمة من أجل انتزاع حقوقيا واستغالليا لتحقيق
المصمحة العامة لمشعب الفمسطيني.

الخاتمت
ال يختمف اثنان عمى المنفعة المتحققة ألي قطر يمتمك مصادر الطاقة وخاصة الغاز
الطبيعي؛ لما ليذا االمتالك من فوائد سياسية واقتصادية يصعب حصرىا.
وفيما يتعمق باكتشاف الغاز حديثاّ في منطقة شرق البحر المتوسط فيذا من شأنو إعادة رسم
خارطة المنطقة ،وبروز صراعات بين عدة أطراف ,مقابل التقاء مصالح أطراف أخرى ,وتأثير
ىذا وذاك عمى مستقبل القضية الفمسطينية.
ولكن ما يثير الدىشة واالستغراب ىو ذلك الصمت الرسمي أمام ىذا المد اليائل والمتعاظم لمدور
االسرائيمي في المنطقة .وكأن استيراد الغاز من إسرائيل ومد جسور التعاون االقتصادي معيا
طبيعيا وكأنو يميد لتطبيع طبيعي ال يواجو أي عوائق.
بات ًا
أمر مقبوالً و ً
المؤكد ،عمى أية حال ،أن السمطة الوطنية الفمسطينية و القوى السياسية مطالبة عمى وجو
الخصوص بإنياء االنقسام الفمسطيني ،والبدء في وضع استراتيجية جديدة لمواجية التغول
االسرائيمي عمى كافة الموارد الفمسطينية وسرقة خيراتيا؛ حيث ان استثمار حقول الغاز المكتشفة
يعتبر من أىم المشاريع االستراتيجية التي سوف تساىم في تحقيق نيضة حقيقية من خالل
تحقيق عوائد مالية يكون ليا األثر المباشر في حل األزمات المالية التي تتعرض ليا السمطة
الوطنية الفمسطينية وستساىم بشكل كبير في حل مشكمة الكيرباء التي يعاني منيا قطاع غزة منذ
عشر سنوات وبالطريقة ىذه يمكن تفعيل االقتصاد المحمي ,وسيصل إلى أعمى مستوياتو.
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المسألة ،باختصار ،أن العالقات االستراتيجية االسرائيمية مع الدول العربية سوف تنعكس سمباً
عمى القضية الفمسطينية .كما أن جولة تقاربات اقتصادية بعد ذلك قد تؤدي في النياية إلى
تسوية سياسية شاممة دفع وما زال يدفع ثمنيا الشعب الفمسطيني.
عمى ضوء السياسات اإلسرائيمية المتمثمة في استنزاف الموارد الفمسطينية ,والتي تمارسيا
اسرائيل باستمرار ضد شعب وأرض يقعان تحت االحتالل ,يمكن تقديم بعض التوصيات المناسبة
لمعالجة المشاكل التي تسد احتياجات الشعب الفمسطيني من الطاقة وتحاول االرتقاء باالقتصاد
الفمسطيني عمى النحو التالي:
 الضغط باتجاه التحرر من الييمنة اإلسرائيمية عمى مصادر الطاقة من خالل الدفع منأجل محاسبة اسرائيل في المحافل الدولية ،والعمل عمى مواجية أي احتماالت لفرض
تكامل اقتصادي قسري وأية محاولة إسرائيمية لفرض واقع دولة األبرتيايد الواحدة وذلك

من خالل المطالبة بإعمال الحقوق والمساواة.

 ممارسة الضغوط عمى إسرائيل لرفع يدىا عن سرقة الموارد الطبيعية واستخراجيا منباطن األرض والمتمثمة بالتنقيب عن البترول والغاز والسماح باستخراج الغاز من الحقمين

المكتشفين عمى شاطئ غزة.

 إنياء االنقسام لمضغط عمى إسرائيل لمسماح بتنفيذ المشروع خاصة في ظل رغبة إسرائيللمسيطرة عمى كافة الموارد الفمسطينية من أجل فرض سيطرتيا وىيمنتيا عمى الق اررات
الفمسطينية وعدم وصول الفمسطينيين إلى مشاريع تنموية تحررىم من التبعية االقتصادية
والمالية.

 يجب عمى القيادة الفمسطينية أن تضع استراتيجية تتمحور حول صفقات الغاز ،وتأطيرمفاىيم التنمية االقتصادية ضمن الصراع األوسع من أجل تحرير فمسطين.
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