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  :جنگ و گاز طبيعی 
  بحيرۀ مديترانهاشغالگری ھای اسرائيل و منابع غزه در 

  

  

ژيک گاز يستراتل منابع و مرتبط است به تسلط و کنترحملۀ نظامی به نوار غزه توسط نيروھای نظامی اسرائيل مستقيماً 

  . مديترانهۀريبحدر 

  . در سواحل غزه منابع گاز وسيعی کشف کرده بودند٢٠٠٢سال : برای کشور گشائی تھاجم نظامی در واقع جنگی بود 

 رسيد، حاکميت فلسطينی حق بھره برداری از منابع نفت و گاز را به ء به امضا١٩٩٩بر اساس توافقنامه ای که در 

که در مالکيت دو )٢(» اتحاديۀ شرکت ھای بين المللی«و شريک آن در يونان ) ١(»بريتيش گاز« سال به ٢۵مدت 

  .خانوادۀ لبنانی الصباغ و کوری است، واگذار کرد

 درصد برای اتحاديۀ شرکت ٣٠ درصد برای بريتيش گاز، ۶٠  مديترانهۀيربحاين حقوق در مورد بھره برداری گاز در 

  ).٢٠٠٧بر و اکت٢١به گزارش ھاآرتض، (  در صد برای صندوق سرمايۀ مالی فلسطين١٠ھای بين المللی، و 

توافقنامه بين قدرت فلسطينی و بريتيش گاز و اتحاديۀ شرکت ھای بين المللی شامل بھره برداری و ساخت لولۀ گاز بود 

)٣.(  

جواز بريتيش گاز تمام منطقۀ ساحلی غزه را در بر می گيرد که در نزديکی چندين سامانۀ گازی اسرائيل واقع شده 

 درصد ذخيرۀ گاز در سواحل غزه و اسرائيل به فلسطين ۶٠ری کنيم که بايد يادآو). به نقشۀ زير مراجعه کنيد. (است

  .تعلق دارد
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بر اساس پژوھش ھای بريتيش گاز . ٢غزۀ دريائی و  ١غزۀ دريائی :  دو چاه حفر کرد ٢٠٠٠بريتيش گاز طی سال 

 اين ارقام توسط بريتيش .ر استال ميليارد د۴ذخيرۀ اين منابع حدود ھزار و چھار صد ميليارد فوت مکعب، يعنی تقريبا 

  .ابعاد اين ذخائر گاز فلسطينی می تواند خيلی بيشتر از ارقام اعالم شده باشد. گاز منتشر شده

  

  

  منابع گاز متعلق به کيست؟

  .از ديدگاه قانونی اين منابع به فلسطين تعلق دارد. لۀ بسيار مھمی استأحاکميت بر منابع گازی غزه مس

ه داد که کنترل اين منابع را  به اسرائيل اجازمرگ ياسر عرفات، انتخاب دولت حماس و فروپاشی دولت فلسطين عمالً 

  .در اختيار گيرد

گو داشته است، ولی در مورد استخراج و بھره برداری از منابع گاز به دولت  و بريتيش گاز با دولت تل آويو گفت

  .حماس مراجعه نشده است
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ان، از در آن دور. وضعيت ايجاد کرددر  چرخش مھمی ٢٠٠١انتخاب آريل شارون به عنوان نخست ويزر در سال 

آريل شارون بی ھيچ ابھامی اعالم . سوی دادگاه عالی اسرائيل حاکميت فلسطين بر اين منابع گاز بی اعتبار اعالم شد

  .اسرائيل ھرگز گاز فلسطينی را خريداری نخواھد کرد، و مدعی شد که اين منابع به اسرائيل تعلق دارد«کرد که 

ا وتو کرد که مبنی بر آن بريتيش گاز متعھد شده بود که از چاه ھای رای ، آريل شارون نخستين توافقنامه ٢٠٠٣سال 

  ).٤( ، گاز طبيعی مورد نياز اسرائيل را تأمين کند مديترانهۀيربحگاز اعماق 

 موجب فروپاشی حاکميت فلسطين شد، در نتيجه کرانۀ باختری رود اردن به ٢٠٠٦پيروزی انتخاباتی حماس طی سال 

  . شدرژيم محمود عباس واگذار

بر اساس ). ٢٠٠٧ می ٢٨تايمز، (» در حال بستن قرارداد برای حمل گاز به مصر بود«، بريتيش گاز ٢٠٠٦سال 

ر به حساب اسرائيل برای برھم زدن قرارداد با مصر مداخله يگزارشات، نخست وزير بريتانيائی در آن دوران، تونی بل

  .کرد

برای خريد گاز از حاکميت «اد نخست وزير اھود اولمرت را ، کابينۀ اسرائيل پيشنھ٢٠٠٧سال بعد، طی ماه می 

ر تخمين ال ميليارد د٢ر را در بر می گرفت و منافع پيشبينی شده تا ال ميليارد د٤قرارداد پيشنھادی . پذيرفت» فلسطين

  .ر آن به صندوق فلسطينی ھا ريخته می شدالزده شده بود که يک ميليارد د

تی از نمايندگان اسرائيلی توسط أھي. مدھا را با فلسطين تقسيم کند عنوان مايل نبود که درآبا اين وجود، تل آويو به ھيچ

  .کابينۀ اسرائيل تشکيل شد تا با منزوی ساختن دولت حماس و حاکميت فلسطين با گروه بريتيش گاز به توافق برسند

ماتی پرداخت شوند، و پافشاری می کند مقامات وزارت دفاع اسرائيل می خواستند که فلسطينی ھا به شکل مالی و خد«

  »که دولت حماس ھيچ پولی دريافت نکند

  . بين بريتيش گاز و حاکميت فلسطين در دوران ياسر عرفات را از دور خارج کنند١٩٩٩ھدف اين بود که قرارداد سال 

ه ھای سواحل غزه از راه ستی گاز فلسطينی را از چاي پيشنھاد شد، بريتيش گاز می با٢٠٠٧بر اساس قراردادی که سال 

لولۀ گاز زير دريائی به بندر اشکلون منتقل سازد و بر اين اساس نظارت بر فروش گاز طبيعی را به اسرائيل واگذار 

  .کند

  :گوھا نيز به حالت تعليق درآمد  و رو شد و گفته اين طرح با شکست روب

قال درآمدھا را به عھده بگيرد، زيرا ممکن است برای می ير دگان رئيس موساد پيشنھاد کرد که به داليل امنيتی انت«

  »تأمين مالی تروريست ھا به کار برده شود

، گروه بريتيش گاز ميز مذاکراتش را با ٢٠٠٧دسامبر . ھدف اسرائيل اجتناب از انتقال درآمدھا به فلسطينی ھا بود

  . دفتر خود را در اسرائيل بست٢٠٠٨ جنوریاسرائيل متوقف کرد و طی 

  

  رح حمله تحت بررسی قرار گرفتط

  : به حرکت درآمد ٢٠٠٨ جونطی » عمليات سرب سخت«به گزارش منابع اسرائيلی طرح حمله به نوار غزه با نام 

منابع وزارت دفاع اعالم کردند که شش ماه پيش، وزير دفاع اھود بارک از نيروھای اسرائيلی خواسته است که خود «

» . شروع کرده بودين عمليات آماده کنند، اگر چه اسرائيل با حماس مذاکراتش را برای آتش بس با حماسا را برای

  ).٢٠٠٨مبر  دس٢٧ھاآرتض، (

گوھای پر اھميت مرتبط به خريد گاز طبيعی غزه  و طی ھمين ماه، مقامات اسرائيلی با بريتيش گاز تماس گرفتند تا گفت

  :را دوباره راه اندازی کنند 
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ديگر بريتيش گاز را از  با يکھزی کوگلر   وياروم آرياو يران کل خزانه داری و وزير زيربناھای ملی اسرائيل مد«

گزارشات حاکی از اين امر است که بريتيش گاز ھنوز . خواست اسرائيل مبنی بر از سر گيری مذاکرات مطلع ساختند

 ظرف چند ھفتۀ آينده برای مذاکره با شرکت احتماالً  به درخواست اسرائيل پاسخ نگفته است، ولی کارمندان رسماً 

  ».مقامات رسمی به اسرائيل خواھند رفت

 جوناز ديدگاه زمانبندی، تصميم برای تسريع مذاکرات با بريتيش گاز مصادف است با طرح حمله به غزه که از ماه 

انجام  ا بريتيش گاز پيش از حمله ای نظر می رسد که اسرائيل عجله داشت که توافقات به اين گونه ب. آغاز شده است

عالوه بر اين، مذاکرات توسط دولت اھود اولمرت ھدايت می شد . گيرد که طرح آن به مرحلۀ تکوين يافته ای رسيده بود

برای » در پسا جنگ«چنين موضوعی نشان می دھد که اسرائيل بر آن بود تا . خوبی از طرح حمله آگاھی داشته که ب

  .افق جديدی در زمينۀ مرزی دست يابدنوار غزه به تو

اه پيش از  م٣ تا ٢ جريان يافته بود، يعنی ٢٠٠٨بر ودر واقع، مذاکرات بين بريتيش گاز و مقامات اسرائيلی در ماه اکت

  .مبر دس٢٧آغاز بمباران طی 

که با بريتيش گاز ، وزرای اسرائيلی امور مالی و زيربناھای ملی، شرکت برق اسرائيل را مأمور کردند ٢٠٠٨نوامبر 

  ).٢٠٠٨مبر  نو١٣گلوب، . (ئی غزه مذاکره کنددر مورد خريد گاز طبيعی از منابع دريا

 آموس السکر رئيس ياروم آرياو، رئيس کل وزارت امور مالی، و ھزی کوگلر رئيس کل وزارت زيربناھای ملی، اخيراً 

ف ھمين لع ساخته اند که بايد به طريق اولی ظرشرکت برق اسرائيل را از تصميم دولت برای پيشرفت در مذاکرات مط

چند ھفتۀ پيش، شورای رسمی شرکت برق اسرائيل، به مديريت موتی . يده شده آغاز شودئسال بر اساس پيشنھادات تأ

مذاکرات با بريتيش گاز به محض اين که شورای رسمی مجوز پيشنھاد . فريدمن اصل چھار چوب پيشنھادات را پذيرفت

  ).٢٠٠٨ نوامبر ١٣گلوب، .(ند آغاز خواھد شدرا دريافت ک

   

  غزه و جغرافيای انرژی 

  .اشغال نظامی غزه به ھدف انتقال حاکميت بر ذخائر گازی به اسرائيل، با نقض حقوق بين الملل صورت گرفته است

  پس از اشغال منتظر چه واقعه ای خواھيم بود؟

  خواست اسرائيل در رابطه با گاز طبيعی فلسطين چيست؟

 اسرائيلی و يا حضور نيروھای حافظ قطعات نظامی توافق جديدی در رابطه با حدود مرزی وجود دارد، با استقرار هآيند

  صلح؟

  ژيک دارد؟يآيا شاھد نظامی سازی تمام سواحل غزه خواھيم بود، يعنی منطقه ای که برای اسرائيل ارزش سترات

  زه به شکل يکجانبه به تسخير اسرائيل درخواھد آمد؟ نوار غیه ئريبحمنابع گازی فلسطينی ھا در مناطق 

  . ضميمه خواھد شد مديترانهۀيربحاگر چنين امری صورت بگيرد، منابع گازی غزه به مراکز اسرائيلی در 

 پايانۀ آبی به داالن حمل انرژی اسرائيل پيوسته که در ادامۀ بندر اليات، بندر  مديترانهۀيربحاين سامانه ھای مختلف در 

 به لولۀ گاز داالن احتماالً .  سرخ، به پايانۀ لولۀ گاز اشکلون، و به سوی حيفا در شمال واقع شده استبحيرۀلۀ گاز در لو

  .ترکيه در بندر سيھان در ترکيه وصل خواھد شد که در حال حاضر در دست بررسی می باشد - و- اسرائيل

سھند پيشبينی شده است که به لولۀ گاز  -تفليس -ۀ گاز باکوبرای لول« . سيھان است -تفليس-سيھان پايانۀ لولۀ گاز باکو

  .»اشکلون وصل شود- اسرائيل در اليات

 )Voir Michel Chossudovsky ,The War on Lebanon and the Battle for Oil ,Global Research, 

23 juillet 2006.(  
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  :متن اصلی به زبان انگليسی را در مقالۀ زير بخوانيد 

The Israeli Invasion and Gaza’s Offshore Gas Fields:  ar and Natural GasW  

او نويسندۀ . مدير مرکز مطالعات دربارۀ جھانی سازی و استاد اقتصاد در دانشگاه اوتاوا استميشل شوسودوسکی 

فقر و نظم نوين جھانی مبر، جھانی سازی  سپت١١نی سازی، واقعيت پشت پردۀ جنگ و جھا : از قبيلکتاب ھای متعددی 

  ، می باشد) زبان١١منتشر شده در (و غيره 

  :پی نوشت 

    (١British Gas (BG Group( 

٢(    Consolidated Contractors International Company) CCC( 

٣(    Middle East Economic Digest  ,۵ janvier 2001 

٤(    The Independent  ,١٩ août 2003 
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