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يحدث في أيامنا المثال المعاصر وثيق الصلة بما  حول

أضخم وأحدث   .(مد بوسيدون-هو مشروع )إيست

خط أنابيب في أوروبا وحقل ألغام   مشروع

صمم هذا المشروع لنقل الغاز اإلحفوري   .جيوسياسي

من تحت المياه المتنازع عليها بين إسرائيل وقبرص  

إلى إيطاليا، عبر قبرص واليونان. الوجهة األخيرة لهذا  

ي اإلتحاد األوروبي. إلى جانب  الخط هو شبكة الغاز ف

كون هذا الخط كحقل ألغام سياسي، هذا الخط سبب  

رئيسي إلشعال العسكرية، الصراع، والقمع في منطقة 

شرق المتوسط. وخاصة في سياق أزمة الصحة العامة  

( 19-الذي يتعلق بفيروس كورونا المستجد )كوفيد

والركود االقتصادي، حيث سيكون هذا المشروع سبب  

در أموال العامة والموارد السياسية في االتحاد  له

األوروبي، في نفس الوقت هناك حاجة ماسة لتلك 

الموارد في أماكن أخرى. سيحدد الملخص التالي ماذا  

يجري في هذا الخط، وما هو الخطأ فيه، وماذا يمكن أن  

 .نفعل من أجل ذلك الخط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حول العالم، صناعة الوقود األحفوري تستولي على الغاز  

على   الصناعة  هذه  وتعمل  الحياة،  كشريان  اإلحفوري 

"حل   هو  اإلحفوري  الغاز  أن  كاذب  إدعاء  اختالق 

الصناعة هذه  تحاول  وأيضا  إلى  بالمسارع  مناخي."  ة 

اإلحفوري الغاز  الستيعاب  قادرة  تحتية  بنية   1.إنشاء 

نظرا أن صناعة الغاز بدأت أن تصعد إلى القمم من حيث  

بدأت  كذلك  الماضية،  العقود  في  والتطبيق  اإلنتاج 

 الصراعات الجيوسياسية حول مشاريع الغاز. 

 2يأتي ذلك بعد تاريخ طويل من الصراع النفطي 

االستخراجية الجديدة للنفط  -والممارسات اإلستعمارية

  .والتي أطلقت من منظور إستكشاف النفط والغاز 

الحكومات والمؤسسات الحكومية مثل اإلتحاد األوروبي،  

بت أنه  تقوم  على  خاطئ  بشكل  اإلحفوري  الغاز  رويج 

حل   أيضا  وهو  النظيفة  للطاقة  الطاقةمصدر  .  3ألمن 

على   وحتى هنالك حكومات تقوم بترويج الغاز اإلحفوري

  أنه حل السالم في المنطقة.

 

ليس فقط أن إستغالل اإلحتياطي للغاز يؤدي إلى إثارة  

وتغذية العسكرة، بل ويهدد صحة وسبل العيش في  

المجتمعات التي تعيش بالقرب من مكان المشاريع وتقوم 

أيضا بتسريع اإلنهيار المناخي؛ مؤدية إلى تهديد األمن  

يد من مخاطر الظواهر  الغذائي، واألمن المسكني، وتز 

الجوية القاسية، وغيرها من المخاطر. هذا وبدوره  

يشكل خطرا غير متناسب على المجتمعات لما هم من  

واألشخاص الذين يعيشون في جنوب   ذو بيض البشرة،

   نفعل من أجل ذلك الخط.الكرة األرضية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة 

https://www.investigate-europe.eu/en/2020/natural-gas-trap/
https://www.investigate-europe.eu/en/2020/natural-gas-trap/
http://priceofoil.org/thepriceofoil/war-terror/
http://priceofoil.org/thepriceofoil/war-terror/
http://priceofoil.org/thepriceofoil/war-terror/
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-security/secure-gas-supplies_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-security/secure-gas-supplies_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-security/secure-gas-supplies_en
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بشكل بسيط، هذا مشروع خط أنابيب ضخم يتكون من  

، هذا الخط  4ميد(-)إيستجزأين. الجزء األول، يسمى 

سينقل الغاز من المياه المتنازع عليها في حوض بالد  

الشام )شرق قبرص( إلى اليونان عبر قبرص. الجزء  

والذي بدوره  5(بوسيدون) 6الثاني، هو خط أنابيب 

سوف ينقل الغاز عبر البر الرئيسي لليونان عبر إيطاليا.  

كم  2100الجزئين معا سوف يغطون مسافة حول 

)أنظر إلى الملحق لمشاهدة التفاصيل في قسم خطوط  

(. سوف يكون ذلك من أطول األنابيب في  األنابيب

أعمق  ف يكون من  أوروبا، وكما تم التقرير أنه سو

مع أقسام من هذا األنبوب سوف    7األنابيب في العالم 

،   8تحت سطح البحركيلومترات  3تكون مدفونة الى حد 

  وتحديات لوجستية. والتي بدورها ستخلق مخاطر 

 

هنالك مزيد من المعلومات حول الجزء األول من  

مد( مقارنة بالمشروع الثاني  -المشروع ال )إيست

)بوسيدون(، لذلك فإن هذا الملخص سيقدم مزيدا من  

ميد(. ومع ذلك، ال ينبغي أن  -المعلومات حول ال )إيست

نغفل عن النظر لما يجري بخط أنبوب ال )بوسيدون( ؛  

اد األوروبي يقوم بدعم هذا المشروع والغاز سيتم  اإلتح

استهالكه من قبل األتحاد األوروبي، لذلك فإنه من غير  

ميد( بدون خط أنابيب  -المرجح أن يتم بناء ال )إيست

  )بوسيدون(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميد( و )بوسيدون( في المراحل  -مشروعي ال)إيست

مثاليا إليقاف األولى من التطوير؛ وهذا يجعله وقتا 

المشروع قبل تأمين الموارد المالية ومد األنابيب. هناك 

  شركة تدعى ب 

(IGI-Poseidon 9)    تروج هذه الشركة تلك

 DEPA المشاريع؛ وهو مشروع مشترك بين شركتي

المملوكة من قبل اإليطالية  Edison اليونانية و

 الفرنسية. الشركات اإلسرائيلية EDF مجموعة ال

Delek و Ratio. الشركة األمريكية Chevron 

 Noble Energy التي اشترت مؤخرا شركة

،  (الواليات المتحدة) Exxon .وتراخيصها اإلسرائيلية

ENI (اإليطالية). TOTAL (الفرنسية). Royal 

Dutch Shell (  ،قطر للبترول ،)هولندا

، كل الشركات ذكرت   BG و KOGA  وقبرص

سابقا لها مصالح حفر في المنطقة. إنظر إلى المرفق  

 .لمزيد من المعلومات حول الشركات الدولية المختلفة

سوف يكلف حوالي 6 مليار   (مشروع ال )إيست-مد

وستكون له قدرة سنوية تصل إلى 20 مليار   10يورو

  .متر مكعب من الغاز

-هو مشروع )إيستما 
 ميد بوسيدون(؟ 

 

http://www.igi-poseidon.com/en/eastmed
http://www.igi-poseidon.com/en/eastmed
http://www.igi-poseidon.com/en/poseidon#:~:text=The%20Poseidon%20Pipeline%20is%20a,gas%20sources%20and%20diversified%20routes.
https://www.wsj.com/articles/israel-greece-and-cyprus-back-eastmed-gas-pipeline-11545330357#:~:text=EastMed%20would%20be%20the%20longest,to%20cost%20around%20%247%20billion.
https://www.wsj.com/articles/israel-greece-and-cyprus-back-eastmed-gas-pipeline-11545330357#:~:text=EastMed%20would%20be%20the%20longest,to%20cost%20around%20%247%20billion.
https://www.wsj.com/articles/israel-greece-and-cyprus-back-eastmed-gas-pipeline-11545330357#:~:text=EastMed%20would%20be%20the%20longest,to%20cost%20around%20%247%20billion.
https://www.wsj.com/articles/israel-greece-and-cyprus-back-eastmed-gas-pipeline-11545330357#:~:text=EastMed%20would%20be%20the%20longest,to%20cost%20around%20%247%20billion.
https://www.economist.com/international/2020/08/20/a-row-between-turkey-and-greece-over-gas-is-raising-tension-in-the-eastern-mediterranean
http://www.igi-poseidon.com/en/our-company
https://www.dw.com/en/eastmed-gas-pipeline-flowing-full-of-troubling-questions/a-51871424#:~:text=He%20said%20that%20is%20because,EastMed%20pipeline%20plan%20a%20reality%3F
https://www.dw.com/en/eastmed-gas-pipeline-flowing-full-of-troubling-questions/a-51871424#:~:text=He%20said%20that%20is%20because,EastMed%20pipeline%20plan%20a%20reality%3F
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كل من الحكومات التالية تدعم إنشاء هذا الخط بشدة:  

إيطاليا لها موقف غامض  . إسرائيل، اليونان وقبرص

بالنسبة للمشروع الدول الواقعة على طول الطريق. في  

رفض رئيس الوزراء اإليطالي  ، 2019شهر مايو 

. ولكن بعد ما تغيرت الحكومة،  11السابق هذا الخط

   .2020في يناير عام  12 وقعت إيطاليا على المشروع

 

منطقة شرق   يد من التوترات فمد يزي-خط اإليست

البحر األبيض المتوسط. تحتوي حقول الغاز البحرية  

على عديد من المطالبات الوطنية المتداخلة و  

المتنازعة بشأن احتياطيات الغاز البحرية والتي تقع 

قرابة البحر المتوسط،   13منطقة سياسية حساسة في

والذي بدوره يزيد التوتر إلى الجهود الهشة، الداعية  

  لحفظ السالم في المنطقة.

 

من العبث، يقوم السياسيون ببيع األنابيب واستغالل و 

الغاز في شرق البحر المتوسط كحل ل السالم،  

ئيس  راإلستقرار واألمن في المنطقة. على سبيل المثال: 

الوزراء اإلسرائيلي وعد أن تلك األنابيب سوف تجلب  

ووصف وزير الطاقة   14 "اإلستقرار في المنطقة."

  لتعاون."اليوناني هاتزايدكس بأنه "مشروع للسالم وا 
يلعب اإلتحاد األوروبي أيضا دوره في هذه الرواية،   15

األوروبي يقوم داعيا بالقول أن جلب   حيث أن اإلتحاد

الغاز من الشرق األوسط إلى أوروبا مهم "ألمن الطاقة"  

األوروبي. الغاز حاليا يؤدي إلى تصعيد النزاع وجلب  

المعاناة للمدنيين؛ الذين تأثروا باألنشطة العسكرية حيث  

أنهم كانوا يعيشون قريبا من البنية التحتية للوقود  

لذين تدمرت سبل عيشهم بسبب  األحفوري. وأولئك ا

"أمن من هو األولوية؟"و "بأي   اإلنهيار المناخي.

ثمن.؟" تلك أسئلة مهمة يجب طرحها لكي يتم الخروج  

  من ديناميكيات وسبل اإلستعمار الجديدة.

 

مد تختلف  -إن تداعيات الجيوسياسية لخط أنبوب إيست

ة  وتتنوع بالطبقات، وقد بدأت للتو بالظهور. تمت مناقش 

 القليل أدناه، وهناك محادثات وتعاون ودعوات حارة.  

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجغرافيا السياسية  

https://www.reuters.com/article/us-italy-pipeline-pm/italy-opposes-poseidon-gas-pipeline-landfall-idUSKCN1SD223
https://www.reuters.com/article/us-italy-pipeline-pm/italy-opposes-poseidon-gas-pipeline-landfall-idUSKCN1SD223
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/focus_energia/2020/01/03/gasdotto-eastmed-arriva-energean_113104dc-de8d-4fe7-953f-1fabb7302dce.html
https://carnegieeurope.eu/2020/09/17/conflict-could-be-brewing-in-eastern-mediterranean.-here-s-how-to-stop-it-pub-82759
https://carnegieeurope.eu/2020/09/17/conflict-could-be-brewing-in-eastern-mediterranean.-here-s-how-to-stop-it-pub-82759
https://carnegieeurope.eu/2020/09/17/conflict-could-be-brewing-in-eastern-mediterranean.-here-s-how-to-stop-it-pub-82759
https://www.trtworld.com/europe/turkey-slams-controversial-eastmed-pipeline-deal-signed-in-athens-32668
https://www.trtworld.com/europe/turkey-slams-controversial-eastmed-pipeline-deal-signed-in-athens-32668
https://www.trtworld.com/europe/turkey-slams-controversial-eastmed-pipeline-deal-signed-in-athens-32668
https://www.trtworld.com/europe/turkey-slams-controversial-eastmed-pipeline-deal-signed-in-athens-32668
https://www.trtworld.com/europe/turkey-slams-controversial-eastmed-pipeline-deal-signed-in-athens-32668
https://www.trtworld.com/europe/turkey-slams-controversial-eastmed-pipeline-deal-signed-in-athens-32668
https://www.trtworld.com/europe/turkey-slams-controversial-eastmed-pipeline-deal-signed-in-athens-32668
https://www.trtworld.com/europe/turkey-slams-controversial-eastmed-pipeline-deal-signed-in-athens-32668
https://www.trtworld.com/europe/turkey-slams-controversial-eastmed-pipeline-deal-signed-in-athens-32668
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األوروبي بتقديم الدعم المادي والسياسي  يقوم االتحاد 

ميد(. في وقت كتابة هذا التقرير  -ألنبوب وخط )اإليست

يورو من  36،427،924تم منح (، 2020)نوفيمبر 

فق توصيل المال العام لمشروع خط األنابيب من مرا

كما أنها حصلت على حالة األولوية من خالل   16.أوروبا

إدخالها كأحدث قائمة المشاريع ذات االهتمام المشترك.  

مما يعني أن إنشاء خط األنابيب هذا يمكنه تخطي  

العقبات التنظيمية، وبالتالي يحصل اإلنشاء على  

معاملة تفضيلية، ويعتبر من أولويات اإلتحاد األوروبي 

  ى.القصو

 

ميد( جزءا من الدعم الكبير  -يعتبر خط )اإليست

والسريع لإلتحاد األوروبي لمحطات وخطوط أنابيب  

  يدعي اإلتحاد .جديدة لكي يتم إستيراد الغاز األحفوري

األوروبي بأن هناك حاجة ماسة لشبكة الغاز لكي تنوع 

إمداداتها من الغاز، وبالتالي ستتجنب االعتماد على  

تضمن "أمن   الواردات من روسيا حتى 

بموجب هذه الفرضية، يدعم ويضع اإلتحاد    17".الطاقة

األوروبي بناء البنية التحتية الضخمة للغاز من 

األولويات، بما في ذلك ممرا للغاز الجنوبي للغاز  

األذربيجاني، محطات جديدة )الغاز الطبيعي السائل(  

للواردات األمريكية والعالمية، واآلن خط أنابيب 

   مد(.  -)اإليست

 

 :غير دقيقة ألسباب عدة: أوالا  "أمن الطاقة"إن حجة 

البنية التحتية للغاز في اإلتحاد األوروبي غير مستغلة  

تلبية وهناك حاليا بنية تحتية كافية لبشكل كاف، 

حتى في حالة االنقطاع  18 "إحتياجات الغاز المتوقعة

الطلب على الغاز  ، من روسيا. ثانيا "الشدية لإلمدادات

، على    19في اإلتحاد األوروبي آخذ في االنخفاض

االتحاد األوروبي يبالغ في تقدير الطلب  الرغم من أن  

وفقا لحكم محكمة المراجعين   20 )باستمرار

المفوضية األوروبية   حتى أن إستراتيجية .(األوروبية

تشهد انخفاضا في أنواع   21 2050طويلة المدى لعام 

%. فضال على ذلك،  90الوقود الغازي بنسبة تصل إلى 

هناك كثير من مشاريع الغاز المقترحة في أوروبا  

التنويع اإليرادي "الشرقية والتي تدعي أنها تهدف إلى 

قد ينتهي بها األمر في النهاية إلى  " بعيدا عن روسيا

ال  أخيرا،  22 .نقل الغاز الروسي الرخيص على أية حال

يتوافق مفهوم أمن الطاقة مع االعتماد المتزايد على  

 23 الوقود األحفوري خاصة في األنظمة المتقلبة

كأذربيجان وإسرائيل(؛ تلك الدولتين بحكم التعريف،  )

المستدامة المحلية  مصادر غير موثوق بها. الطاقة 

الالمركزية هي المفتاح الحقيقي األنظمة الطاقة اآلمنة 

   .الحقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مساهمة االتحاد  
 األوروبي

 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/pipe-down/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/pipe-down/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/pipe-down/
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-security/diversification-of-gas-supply-sources-and-routes_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-security/diversification-of-gas-supply-sources-and-routes_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-security/diversification-of-gas-supply-sources-and-routes_en
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، تصاعدت التوترات بين اليونان   2020في صيف عام 

وتركيا، حيث اشتبكت السفن الحربية فوق احتياطيات الغاز  

المتنازع عليها في سواحل قبرص؛ حيث حفزت جزئياا، من  

قبل االتحاد األوروبي الذي يرغب في استيراد الغاز من  

ميد(.  -المنطقة، من خالل االستثمار في خط أنابيب )إيست

لمياه  ميد( سوقًا أوروبية للغاز المتواجدة في ا-يؤمن )إيست

المتنازع عليها، وبالتالي يحفز األطراف األخرى على القتال  

 من أجل ملكية المياه وبدء الحفر فيه.

 

من أجل فهم الخالفات البحرية حول حقول الغاز يجب النظر  

إليها من خالل منظور تاريخي. استخدمت قبرص لمدة طويلة 

د  . بع ك بيدق جيوسياسي في لعبة الشطرنج للعالقات الدولية

قرون من الحكم االستعماري ، أوالً كجزء من اإلمبراطورية  

التركية وبعد ذلك كمستعمرة بريطانية ، حصلت قبرص على  

مع وجود انتفاضات اجتماعية   1960االستقالل في عام 

غزت   1974تصاعدت النزاعات الداخلية ، وفي عام  قوية.

الناس   القوات العسكرية التركية الجزيرة ، مما أدى إلى تشريد 

تم داخلياا من كل من القبارصة األتراك والقبارصة اليونانيين. 

تقسيم الدولة إلى منطقتين وبحدود عسكرية ونقاط تفتيش  

مغلقة ومنطقة عازلة تابعة لألمم المتحدة ؛الطائفة القبرصية 

الجزء الشمالي من الجزيرة ، بينما تدير    التركية تدير

ليونانيين( الجزء  جمهورية قبرص )مجتمع القبارصة ا

ا ، تم إغالق نقاط  20ألكثر من الجنوبي من الجزيرة.  عاما

التفتيش ، مما أدى إلى عزل المجتمعين عن بعضهما البعض. 

بدأت محادثات بناء السالم على المستوى السياسي في عام  

وما زالت جارية، وال تزال بدون حل قابل للتطبيق  1975

، فتحت نقاط التفتيش  2003من أجل سكان قبرص. في عام 

بين المنطقتين وأتيحت الفرصة للمجتمعات المحلية للتبادل ،  

مع مبادرات ملهمة لبناء السالم من منظور تطبيق خطة  

  )األسفل إلى األعلى(.

 

؛ حيث أن هناك  قبرص ال تزال قاعدة عسكرية شديدة التسلح

 قوات عسكرية كبيرة في الدولة ، بما في ذلك  

 

القبارصة اليونانيين ، والقبارصة األتراك ، وقوة حفظ السالم  

النزاعات  التابعة لألمم المتحدة، والقواعد العسكرية البريطانية.

السياسية الداخلية لها آثار على مدى ملكية احتياطيات الغاز  

تركيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف حالياا   .البحرية

 ، وقعت 2011ت سيادة. في عام بشمال قبرص كدولة ذا

تركيا اتفاقًا مع قادة في شمال قبرص أعاد رسم حدود مياه  

ومنحت   -على األقل فيما يتعلق بهذين الطرفين  - 25 بالدال

تركيا اإلذن بالتنقيب في المنطقة. ومع ذلك ، لم تعترف  

جمهورية قبرص وال بقية الجهات الفاعلة في المنطقة بهذا  

، تصاعدت هذه التوترات   2020في صيف عام  اإلذن.

  اصطدام السفن الحربية اليونانية التاريخية ، مما أدى إلى 

يساهم القتال بشأن المطالبات المتضاربة بشأن   62والتركية.

الغاز البحري في عودة الصراع الطويل، وأيضا يزيد من  

  احتمالية نشوب صراع مفتوح آخر. 

 

كومة القبرصية أن الغاز األحفوري سيعيد سالمة  تؤكد الح

البالد من تهديدات تركيا من خالل بناء تحالفات مع دول  

أخرى ومن خالل إستخدام وقواتها العسكرية )على سبيل  

المثال التالحف مع إسرائيل( ومن خالل الحصول على دعم  

عسكري من شركات النفط والغاز العابرة للحدود الوطنية  

رها تريد تأمين مصالحها االقتصادية والخارجية.  والتي بدو

استخدام الحجة في االتجاه المعاكس من خالل تبرير  يتم مثلما 

العسكرة لحماية حقول الغاز المتنازع عليها في سواحل  

  27 قبرص.

 

منظمة من   60اجتمعت أكثر من ، 2020في شهر سبتمبر 

للمطالبة بوضع حد لالستخراج في   تركيا واليونان وقبرص

. بكلماتهم  82المنطقة وتحقيق العدالة المناخية والسالم

 الحماسية: 

 

 

 

"نحن بحاجة إلى ضمان عدالة الطاقة ، مع التوزيع حسب  

إلى إنهاء  الحاجة االجتماعية ، وليس الربح. نحن بحاجة 

استغالل القطاع الخاص للطاقة من خالل إعادة إنتاج الطاقة  

 وتوزيعها إلى ملكية عامة خاضعة للسيطرة الديمقراطية. 

  نقول ال للتنقيب عن الوقود األحفوري الجديد وتطوير

االحتياطيات! نقول ال للصراع بين بلداننا! نقول نعم للعدالة  

 المناخية وللسالم!" 

 

  

قبرص اليونان  
 وتركيا  
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تعتبر الحكومة اإلسرائيلية من أكثر المؤيدين وبحماسة  

ميد(، ألن هذا الخط سيؤمن السوق  -أنابيب )إيستلخط 

  التصديري األوروبي الحتياطيات الغاز اإلسرائيلية. في

العقد الماضي ، استغلت إسرائيل احتياطيات الغاز تحت  

، واستثمرت في ازدهار  سطح البحر في البحر المتوسط 

البنية التحتية للغاز )على مثال النمط العالمي( كل هذا  

إسرائيل االحتالل والقمع الوحشي لألراضي  واستمرت 

 الفلسطينية برا وبحرا.

وتجدر اإلشارة إلى أن أي نشاط إقليمي يأتي في سياق  

عقود من انتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي  

، والتي تصاعدت في عام    29 الفلسطينية المحتلة

من  .مع خطة الضم اإلسرائيلية الغير القانونية 2020

إحدى الطرق التي تقمع بها إسرائيل حق الفلسطينيين  

خالل السيطرة  في أرضهم وتقرير المصير، هي من 

حقل الغاز  و ،30على الموارد في األراضي الفلسطينية 

. على الرغم من  31 البحري في غزة هو مثال على ذلك

أن هذه المنطقة تحت الملكية الفلسطينية ، إال أن النظام  

ال يسمح للفلسطينيين باستغالل احتياطياتها  اإلسرائيلي 

حتى يتم تقليص قوتها االقتصادية    32من الغاز

والسياسية. بعد ضغوطات من قبل الحكومة اإلسرائيلية، 

التي تخلت عن  (  بعض من الشركات كشركة )شيل

لديها تراخيص من قبل السلطة    مع أن 33 عمليتها

     الفلسطينية في مياه غزة.

 

ميد(  -يظهر دعم االتحاد األوروبي لخطي أنابيب )إيست

و)بوسيدون( التغاضي والتواطؤ في انتهاكات إسرائيل  

المستمرة لحقوق اإلنسان ضد الشعب الفلسطيني.  

السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية في األراضي  

ة انتهكت قانون حقوق اإلنسان بكثرة، كما  الفلسطيني

.  35 األمم المتحدة و 34(هيومن رايتس ووتش)وثقته 

ي مجال الطاقة بإسرائيل  ربط اعتماد االتحاد األوروبي ف

يعطي إسرائيل الشرعية على أفعالها ك مشروع الضم  

الغير قانوني لفلسطين، في حال زيادة تمويل الحكومة  

  اإلسرائيلية.

 

 

البيئية الفلسطينية ضد    (Pengon)تحدثت مجموعة 

ميد( ، ودعت االتحاد األوروبي -خط أنابيب )إيست

  اآلتي:وحكومتي اليونان وقبرص إلى 

إلغاء دراسة الجدوى وإزالة خط أنابيب الغاز   •

ميد( من قائمة المشاريع ذات االهتمام  -)إيست

 المشترك . 

تحذير الشركات والمستثمرين األوروبيين من  •

المخاطر القانونية واالقتصادية واألمنية  

  للتورط في مشاريع الغاز اإلسرائيلية.

وبي إعادة النظر في استثمارات االتحاد األور •

في مشاريع الغاز الطبيعي المدرجة في الثالث  

من قائمة المشاريع ذات االهتمام المشترك،  

بسبب تأثيرها السلبي على تغيير المناخ  

  وحقوق اإلنسان. 

 

 

تزداد تعقيدات مياه البحر المتوسط الشرقي بسبب  

 الواقعة بين لبنان  حقول الغاز

ولبنان رسميًا في حالة حرب  إسرائيل .37 وإسرائيل 

في   .وبالتالي لديهما حدود برية وبحرية متنازع عليها

، انطلقت مناقشات لتحديد الحدود   2020أكتوبر 

البحرية بين الطرفين ، بإشراف أمريكي ، برغبة  

واضحة في تبيين فرص استخراج الغاز. هذه كانت 

محادثات تاريخية، حيث ال توجد عالقات دبلوماسية بين  

الطرفين، وأثارت مشاعر غير مريحة في لبنان. في  

تركز المناقشات على آفاق الغاز والمصالح   الواقع ،

 38. تجاهل عقود من الصراع المسلحالتجارية مع 

وتضيف المحادثات إلى توتر الوضع السياسي المعقد 

في لبنان ، بعد عام من الثورة واالنفجار اإلجرامي في  

  .العاصمة بيروت

 
 

 & فلسطين، إسرائيل 
 لبنان 
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 تدخل الواليات 
المتحدة    

 

تتدخل الواليات المتحدة بشكل جدي في الديناميكيات 

الجيوسياسية للمنطقة ، وفي تطوير الوقود األحفوري  

أقر  والعسكرة. كما هو الحال في جميع أنحاء العالم. 

الكونجرس األمريكي مؤخًرا مشروع قانون يدعم  

مشاريع الغاز األحفوري والمزيد من العسكرة في منطقة 

من  كجزء ، في نفس النص شرق األبيض المتوسط 

)انظر الى شراكة الطاقة واألمن   39 حزمة إنفاق كبيرة

للقسم الذي يتعلق به(. من ناحية  في شرق البحر المتوسط 

ميد( ومحطات الغاز  -أولى ، يتم دعم خط أنابيب )إيست

األحفوري السائل ومشاريع الغاز األخرى؛ مع الوعد  

بمساعدة الواليات المتحدة استخراج الغاز األحفوري من  

ومركز طاقة تديره   قبل سواحل قبرص وإسرائيل،

الواليات المتحدة في المنطقة. من ناحية ثانية، وعدت  

بطائرات بدون طيار ومناورات عسكرية مشتركة، ورفع 

على بيع األسلحة إلى   1978الحظر المفروض عام 

قبرص ، والذي تم فرضه لتهدئة الصراع مع تركيا.  

إكسون موبيل )التي تمتلك كتل  ضغطت شركة  

االستكشاف البحرية في قبرص( بشدة لتمرير مشروع  

ونجحت عندما تمت الموافقة على النص في   40 القانون

. كان الدبلوماسيون األمريكيون  2020أوائل عام 

ودعموا  يمية ، حاضرين في العديد من االجتماعات اإلقل

. إكسون وشيفرون ونوبل  41العملية واحتفلوا بها

 شركات أمريكية لديها تراخيص حفر في المنطقة. 

 

ًرا وتكراًرا العالقة الخطيرة  لقد يبين التاريخ مرا

والتواطؤ بين صناعة الوقود األحفوري والمجمعات  

الصناعية العسكرية الوطنية ، من الضغط البسيط إلى  

 الغزوات واإلستعمار الصريح للدول ذات السيادة. 

 

 

https://www.congress.gov/116/bills/hr1865/BILLS-116hr1865enr.pdf
https://www.congress.gov/116/bills/hr1865/BILLS-116hr1865enr.pdf
https://theintercept.com/2020/02/06/congress-exxon-mobil-eastmed-pipeline-cyprus/
https://theintercept.com/2020/02/06/congress-exxon-mobil-eastmed-pipeline-cyprus/
https://theintercept.com/2020/02/06/congress-exxon-mobil-eastmed-pipeline-cyprus/
https://greece.greekreporter.com/2019/03/21/us-secretary-of-state-pompeo-hails-eastmed-pipeline-at-trilateral-summit/
https://greece.greekreporter.com/2019/03/21/us-secretary-of-state-pompeo-hails-eastmed-pipeline-at-trilateral-summit/
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مشاريع الغاز األحفوري الكبيرة ، مثل خط أنابيب 

ميد(، هي بنية تحتية باهظة الثمن. تكلف خطوط  -)إيست

لخطر  امليار يورو.  6ميد( وحدها ما يقدر بنحو -)إيست

، إذا تم   الذي يشكله هو أن يصبح خط األنابيب هذا 

بناؤه، من المدخرات العالقة غير الفعالة بشكل عالي  

،   42 الطلب على الغاز يتضاءل أوالا ، .لدرجة الخطورة

وتظهر الدراسات أن أوروبا لديها بالفعل أكثر من بنية 

وهي كافية لتلبية احتياجات االتحاد   تحتية للغاز 

تم بالفعل انتقاد استغالل الغاز اإلقليمي   43  .األوروبي

مكلفًا للغاية بحيث ال  لسوق االتحاد األوروبي باعتباره 

، حتى قبل انخفاض  44 يمكن أن يكون مجديًا اقتصاديًا

. أضف إلى هذا المزيج أن  2020أسعار الغاز في عام 

 "بعمر"البنية التحتية الجديدة للغاز األحفوري تتمتع 

اقتصادي معين، وإذا إنتهى هذا العمر ، فإنها ستؤدي  

45 .إلى انبعاثات تنتهك فيها اتفاقيات المناخ العالمية 

وهذا يعني أنه سيتعين على األرجح إيقاف تشغيل مثل  

ات ، ناهيك عن جني  هذه المشاريع قبل سداد االستثمار 

  .األرباح ، من أجل تلبية اتفاقيات المناخ العالمية

 

في وقت مثل هذا، هنالك تقلبًا اقتصاديًا غير مسبوق  

-في سوق النفط والغاز، والركود االقتصادي لـ كوفيد

  -)كورونا(، يعد االستثمار في خط أنابيب )إيست19

تحتية أخرى للغاز األحفوري إهداًرا  ميد( أو أي بنية 

متهوًرا للمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدوى
  اإلقتصادية

 

 

https://www.e3g.org/publications/more-security-lower-cost-a-smarter-approach-to-gas-infrastructure-in-europe/
https://www.e3g.org/publications/more-security-lower-cost-a-smarter-approach-to-gas-infrastructure-in-europe/
https://www.e3g.org/publications/more-security-lower-cost-a-smarter-approach-to-gas-infrastructure-in-europe/
https://www.artelys.com/wp-content/uploads/2020/01/Artelys-GasSecurityOfSupply-UpdatedAnalysis.pdf
https://www.artelys.com/wp-content/uploads/2020/01/Artelys-GasSecurityOfSupply-UpdatedAnalysis.pdf
https://www.artelys.com/wp-content/uploads/2020/01/Artelys-GasSecurityOfSupply-UpdatedAnalysis.pdf
https://www.artelys.com/wp-content/uploads/2020/01/Artelys-GasSecurityOfSupply-UpdatedAnalysis.pdf
https://oglinks.news/cyprus/news/east-med-should-focus-on-local-markets
https://oglinks.news/cyprus/news/east-med-should-focus-on-local-markets
http://priceofoil.org/2019/05/30/gas-is-not-a-bridge-fuel/
http://priceofoil.org/2019/05/30/gas-is-not-a-bridge-fuel/
http://priceofoil.org/2019/05/30/gas-is-not-a-bridge-fuel/
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بغض النظر عن التوترات السياسية المتصاعدة  

والمخاطرة بالصراع الذي يدمر سبل العيش، هناك  

التي ال يمكن فيها استخراج  العديد من األسباب األخرى 

)وأي غاز أحفوري(  الغاز في شرق البحر المتوسط 

 واستغالله

 

يزيد خط األنابيب   :التأثيرات على السالم واألمن

الصراعات في جميع أنحاء المنطقة ، حيث تكافح  

البلدان لالستحواذ على احتياطيات الغاز وبالتالي سيعيد  

التاريخية حول الحدود البحرية. ويثير إشعال التوترات 

هذا نزاعات لم تحل في قبرص واليونان وتركيا 

وإسرائيل ولبنان، ويهدد جهود حفظ السالم الهشة  

أصال. يمكن توقع آثار قاسية على الفلسطينيين ألن خط  

النظام اإلسرائيلي اقتصادياا   يعزز   (ميد-أنابيب )إيست

يهدد فقط  لن  حفوريوسياسياا. إن استغالل الوقود األ

الحياة المدنية من خالل تفاقم الصراعات السياسية،  

  ولكن أيًضا عن طريق تصعيد االنهيار المناخي، 

وبالتالي تهديد األمن الغذائي، وأمن المسكن، وهنالك 

 أمور أخرى 

 

؛ المجتمعات التي تعيش على  التأثير على المجتمعات

هو الحال مع  طول مسار خطوط األنابيب الضخمة، كما 

أي مشروع استخراجي، تتأثر بشدة بعمارة مثل تلك 

ا في جميع أنحاء  ا وتكرارا المشاريع. كما رأينا مرارا

يتم التضحية   ، 47إيطاليا  إلى 46 بيقموزم العالم ، من

بالمجتمعات لبناء مشاريع بنية تحتية ضخمة لن تجني  

سيعاني األشخاص الذين يعيشون على   .أي فائدة منها

طول مسار خط األنابيب من تأثيرات غير متناسبة على  

سبل عيشهم ، وتأثيرات صحية من التسربات الكيميائية 

، وانخفاض قيمة العقارات ،وغيرها. بالنسبة ألولئك  

الذين يعيشون على السواحل بالقرب من الحفر البحري  

أو قطاعات خطوط األنابيب البحرية ، فإن سبل عيشهم  

  المعتمدة على السياحة ستكون مهددة

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشروع هذا يعرض النظم  ؛ محليةالتأثير على البيئة ال

 

اإليكولوجية المتنوعة والهشة في البحر األبيض 

كنقطة ساخنة  ، والتي تم تحديدها المتوسط للخطر 

. إنه واحد من أعمق خطوط  48 للتنوع البيولوجي

األنابيب التي تم التخطيط لها على اإلطالق ، والتي تأتي  

اكتشاف التسريبات  مع صعوبات فنية مكلفة، مما يجعل 

ميد(  -وإصالحها معقداا. سوف يمر خط أنابيب )إيست

على وجه الخصوص عبر أماكن غير مستقرة جيولوجياا  

  ، مع مخاطر الزالزل.

 

ميد( لنقل  -تم تصميم خط أنابيب )إيست ؛التأثير المناخي

مليار متر مكعب من الغاز األحفوري   20ما يصل إلى 

األحفوري هو وقود أحفوري خطير ،  الغاز  .سنوياا

المزيد من البنية التحتية للغاز ال يتوافق مع هدف  و

المتمثل في إبقاء االحتباس الحراري   49 باريس للمناخ

يتكون الغاز األحفوري في الغالب من   .درجة 1.5تحت 

الشحن ، والذي  الميثان ، وهو أحد غازات الدفيئة فائقة 

تأثير تقديري على االحترار العالمي يزيد بأكثر من   له

مرة عن تأثير ثاني أكسيد الكربون في العشرين   86

ا، هذا يعني أن الغاز األحفوري له  50 .سنة القادمة عمليا

على تغير المناخ. عند الجمع   تأثير مكثف للغاية وفوري

بين نتائج تسرب غاز الميثان وتوليد ثاني أكسيد  

الكربون من خالل االحتراق؛ تعمل البنية التحتية للغاز  

األحفوري على تسريعنا نحو نقاط تحول مناخية ال  

 .رجعة فيها
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https://www.foei.org/wp-content/uploads/2020/06/Gas-in-Mozambique_Friends-of-the-Earth_Executive-Summary_English.pdf
https://www.foei.org/wp-content/uploads/2020/06/Gas-in-Mozambique_Friends-of-the-Earth_Executive-Summary_English.pdf
https://www.foei.org/wp-content/uploads/2020/06/Gas-in-Mozambique_Friends-of-the-Earth_Executive-Summary_English.pdf
http://globalmotion.pageflow.io/walkingtheline#37823
https://www.iucn.org/downloads/the_mediterranean_a_biodiversity_hotspot_under_threat_factsheet_en.pdf
https://www.iucn.org/downloads/the_mediterranean_a_biodiversity_hotspot_under_threat_factsheet_en.pdf
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http://www.eeb.cornell.edu/howarth/summaries_CH4.php
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http://www.eeb.cornell.edu/howarth/summaries_CH4.php
http://www.eeb.cornell.edu/howarth/summaries_CH4.php
http://www.eeb.cornell.edu/howarth/summaries_CH4.php
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 حسنا، ماذا االن؟ 

 

 
  نحن بحاجة إلى تحويل نموذج الطاقة األحفورية

القاعدة   االستخراجية المركزية التي هي حاليا

الطبيعية، للتحرر من دورة االستخراج والعنف 

والتضحية. يجب أن نقاوم المنطق الخاطئ بأن الوقود  

ا من حل للسالم   األحفوري يمكن أن يكون جزءا

)وحتى نفوز!( هو وقت حاسم إليقاف  اآلن  .واألمن

ي مثل خط البنية التحتية الجديدة للغاز األحفور

ميد(، وافساح المجال لالنتقال العادل  -أنابيب )إيست

 إلى أنظمة الطاقة المتجددة والديمقراطية 

 

تطوير  نحن محاطون بمشاريع ملهمة تعمل على 

طاقة نظيفة مملوكة من قبل المجتمع العام ويديرها  

نحن معجبون بعمل الحلفاء لمعالجة   .51 المجتمع

الواقع المر لفقر الطاقة واالنتقال الصعب الذي  

يواجهه عمال )صناعة األحافير( بشجاعة ، والحاجة  

إلى العمال واألكثر تأثراا ليكونوا في مركز حلول  

البناء. نحن نحترم األشخاص الذين يفتحون محادثات  

تي  صعبة حول اإلرث االستعماري والمسؤولية ال

يتحملها األوروبيون لتدمير المجتمعات والبيئات لعدة 

قرون؛ هذه المحادثات الصعبة ضرورية لفهم  

ديناميكيات الطاقة لنظام الطاقة الحالي وكيف يمكننا  

 االبتعاد عنه

 

 

https://energy-democracy.net/map/
https://energy-democracy.net/map/
https://energy-democracy.net/map/
https://energy-democracy.net/map/
https://energy-democracy.net/map/
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ميد(، ووقف بنائه،  -السكان المحليين والنشطاء للتنظيم حول خط أنابيب )إيستتجتمع شبكة منسقة من  

 .ولمقاومة استخدام الغاز كذريعة عسكرية للصراع وتصعيده

 

لالنضمام إلى هذه الشبكة، ولمعرفة المزيد عن الغاز األحفوري   (جاز تيفست) اتصل بمجموعة

إنشاء بنية تحتية جديدة للغاز. تنهار مشاريع الغاز في جميع أنحاء العالم، مع زيادة    والتكتيكات لمحاربة

 قوة أصوات الناس بسرعة. انضم إلينا 

 

 

 

 *** ابقى على تواصل ***

 hello@Gastivists.org :البريد اإللكتروني

 gastivists:فيسبوك وتويتر

 

 

  !كن نشطا

 

http://www.gastivists.org/
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 مسار خط األنابيب بالتفصيل 

 

 
 كيلومتر. وتتكون من    600كيلومتر وخط أنابيب بطول  1300ميد( البحري هو بطول -التصميم الحالي لمشروع خط أنابيب )إيست

 األقسام التالية
 

 كيلومتر يمتد من مصادر شرق البحر المتوسط إلى قبرص؛ 200خط أنابيب بحري بطول 
 كيلومتر يربط قبرص بجزيرة كريت؛  700خط أنابيب بحري بطول 
 زيرة كريت إلى البر الرئيسي لليونان )بيلوبونيز(؛ كيلومتر من ج 400خط أنابيب بحري بطول 
 كيلومتر يعبر بيلوبونيز وغرب اليونان  600خط أنابيب بري بطول 

 
ا تقريباا على األراضي اليونانية )الجزء البري( من الحدود التركية اليونانية في   760سيمتد خط أنابيب بوسيدون لمسافة   كيلومترا

ا لعبور البحر األيوني حتى محطة االستقبال في أوترانتو بإيطاليا  216ني ولما يقرب من كيبي إلى اليابسة في فلوروفو  53كيلومترا
 

 

 

  الممثلين؛ الشركات والمؤسسات المعنية

 
 

 
 ميد(: -إيستمشغل / إنشاء خط أنابيب )

IGI Poseidon  اليونان 
 مشروع مشترك ل ... 

DEPA   اليونان 
EDISON  الفرنسية EDF شركة إيطالية مملوكة من قبل  

 
تمتلك العديد من الشركات تراخيص من الساحل اإلسرائيلي، ويمكن نقل الغاز الذي تنتجه هذه الشركات بواسطة )إيست-ميد( ، بما  

 في ذلك: 

Chevron- الواليات المتحدة   شيفرون 
Energean- اليونان   إينيرجيان  

Ratio - إسرائيل    ريتشو 
Delek -  إسرائيل   ديليك  

 من المحتمل أن تسعى ا لشركات التي تحمل تراخيص في الخارج إلى قبرص لنقل الغاز عبر )إيست-ميد( وتشمل هذه: 

Exxon - الواليات المتحدة    إيكسون 
Chevron      -   الواليات المتحدة       شيفرون 

Noble -  الواليات المتحدة    نوبل 
Eni -  إيطاليا   إيني  
Total - فرنسا    توتال 

Shell -  هولندا/المملكة المتحدة   شيل  
Qatar Petroleum- قطر   قطر للبترول 

Kogas -  قبرص    كوجاس  
BG  -  قبرص      بي جي                       

Delek- إسرائيل  ديليك 
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http://www.mcit.gov.cy/mcit/hydrocarbon.nsf/page16_en/page16_en?OpenDocument
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