
نائل الشافعي *

> عند التبّدل في مصادر الطاقة، تحدث 
أمور كثيرة، أش���د عمق���ًا وغ���ورًا مما تراه 
األعي���ن، بل أحيانًا مم���ا تذهب إليه األذهان 
والمخيالت. ال���دروس كثيرة. ما الذي حدث 
عندما كّف اإلنس���ان ع���ن اس���تخدام القوة 
البيولوجية والطبيعي���ة، وانتقل إلى عصر 
الفح���م  عل���ى  تأسس���ت  الت���ي  الصناع���ة 
الحجري؟ كيف تبّدل���ت خريطة العالم، حين 
ح���دث االنتقال الى عصر النف���ط والبترول، 
كبدي���ل لطاقة الفح���م الحج���ري؟ ربما يلزم 
تفكي���ر على هذا المس���توى عن���د التصدي 
للحظ���ة الراهنة في الطاقة. هناك ميل لتبني 
مصادر الطاقة البديل���ة للبترول، واالعتماد 
على مص���ادر اخرى مثل الطاق���ة المتجددة 
للشمس والرياح وغيرها. ُتطّل الذّرة برأسها 
الُمرعب في هذه الصورة الفّوارة. لكن، ربما 
ال يلتف���ت كثيرون إلى ش���يء أكث���ر بداهة، 
وتاليًا أش���د ُعمق���ًا: البديل المباش���ر للنفط 

يأتي من... الغاز الطبيعي.
 يش���به األمر ص���راع إخ���وة، ألن النفط 
والغ���از مت��الزمان أس���اس���ًا، لك���ن األمور 

األكث���ر عمالنية ولوجيس���تية، مث���ل مواقع 
وص��فائحه���ا  األرض  ق���ش���رة  ص���دوع 
التكتونية العميقة، تؤدي دورًا عميقًا في فّك 
أواص�����ر الت���الزم بي�����ن النف�������ط والغاز، 
وترس���م خطًا طوي���اًل وضخمًا ف���ي تحديد 
الخريط���ة الت���ي تس���تند إلى حل���ول الغاز 
تدريج���ًا بدياًل م���ن البترول. ولربما ش���ّكل 
لبن���ان وآبار غازه بحري���ًا، نموذجًا عن هذا 

التحّول العميق.
وصف العالم الس���كندري إراتوستينس 
)276- 194 ق م(، ال���ذي كان ثال���ث أمن���اء 
»مكتبة اإلس���كندرية« في عصره���ا الذهبي، 
منطقة من البحر المتوس���ط تق���ع على بعد 
190 كلم ش���مال دمياط، تعيش فيها أسماك 
وقش���ريات مختلف���ة عن باق���ي البحر. وفي 
العص���ر الحديث، جرى تفس���ير ذلك بوجود 
جبل غاط���س ضخم ف���ي تل���ك المنطقة، إذ 
يرتفع ألفي متر ف���وق قاع البحر. وقد أطلق 

على الجبل اسم إراتوستينس. 
وجيولوجيًا، يقع ش���رق المتوس���ط في 
منطقة ارتط���ام الصفيح���ة التكتونية التي 
تحم���ل إفريقي���ا، بالصفيح���ة األناضولية، 
محتوي���ًا منطقت���ي »الح���وض المش���رقي« 
الصفيح���ة  وتتح���رك  قب���رص«.  و»ق���وس 
األفريقية في اتجاه الشمال الشرقي بسرعة 

2.15 س���نيمتر في الس���نة منذ 100 مليون 
سنة، ما دفع بجبل إراتوستينس إلى أعماق 
س���حيقة تحت صفيحة قب���رص. وتلى ذلك 
تش���كل نهر النيل، وترسيب طميه في ساحل 

مصر، فتشّكلت »دلتا النيل«.  
اس���ُتهّلت المس���وحات الحديث���ة لجبل 
إراتوس���تينس ف���ي 1966 م���ن بريطاني���ا، 
وتلته���ا أمي���ركا )1977-2003(  وروس���يا 
)1994( وبلغاريا )2003(. ووضعت إسرائيل 
ما يزيد على 20 ورقة بحثية عن جيولوجيا 
ه���ذه المنطق���ة نش���رت بي���ن عام���ي 1980 

و1997.
وف���ي عام 1997، ج���رى تطوير منصات 
حفر ش���به غاطس���ة قادرة عل���ى العمل على 
أعم���اق تصل إلى ألف متر، بفضل ش���ركتي 
وعمل���ت  بترولي���وم«.  »بريت���ش  و  »ش���ل« 
المنّصات قبالة سواحل البرازيل وفي خليج 

المكسيك األميركي.
وتشّكل فريق مشترك )من جامعتي حيفا 
اإلسرائيلية وكولومبيا في نيويورك( إلجراء 
مس���ح منهجي أول من نوعه ف���ي قعر جبل 
اراتوستينس. وأجرى الفريق مسحًا مماثاًل 
لمنطقة شمال البحر األحمر، حيث عثر على 

أشياء تقتضي مقاالت منفصلة!

الدلتا بكامريا إسرائيل
بي���ن عام���ي 1997 و1998، أج���رى هذا 
الفريق البحثي المشترك ثالث عمليات حفر 
أول���ي على عمق 800 متر تح���ت قاع البحر 
في الس���فح الش���مالي لجبل إراتوستينس. 
وُنِش���رت نتائج هذه العملي���ات في دوريات 

الجيولوجيا واألحياء البحرية.
في ع���ام 1999 أعط���ت »الهيئ���ة العامة 
للبت���رول« المصري���ة امتي���از تنقيب بحري 
ضخم ش���مل مس���احة 41.5 أل���ف كيلومتر 
مرب���ع، لتحال���ف ُمكّون بصورة رئيس���ة من 
ش���ركة »رويال داتش - شل في شمال شرقي 
البحر المتوسط« )إسمها المختصر »نيميد« 
NEMED(، بمش���اركة ش���ركات »بترون���اس 
كاريغال���ي« )ماليزي���ا( و»الش���ركة المصرية 
القابض���ة للغاز الطبيع���ي«. ويمتد االمتياز 
ش���مال الدلتا حتى الس���فح الجنوبي لجبل 

إراتوستينس. 
وف���ي 2003، قامت س���فينة »نوتيليس« 
األميركية المزّودة ب����3 غواصات روبوتية، 
مصحوب���ة بس���فينتي أبح���اث بلغاريتين، 
والش���رقية  الش���مالية  الجوان���ب  بمس���ح 

والغربية من الجبل.
ونش���رت خريطة دقيقة له. وفي الس���نة 
عينه���ا، وّقع�����ت مص���ر اتفاقي���ة »مبهمة« 
لترس���يم الح���دود م���ع قب���رص )أنظ���ر في 
الصفحة »تخّبط مصري وإسرائيل »تخترق« 

الدلتا(.
وفي 2004، أعلنت ش���ركة »شل- مصر« 
اكتش���اف احتياط للغاز الطبيعي في بئرين 
عل���ى عم���ق كبير في ش���مال ش���رقي البحر 
األبيض المتوس���ط. وأوضحت الشركة أنها 
في ص���دد مواصلة عملها لمدة 4 س���نوات، 
به���دف تحوي���ل المش���اريع المكتش���فة إلى 
حقول منتجة. وأش���ارت الشركة إلى الحفار 
العمالق »سِتنا تاي«، الذي ُاعّد للعمل خمس 
س���نوات في المياه العميقة. يش���ار إلى أن 
عم���ل »س���ِتنا تاي« ف���ي البرازي���ل أدى الى 

و»كامبوس«  »س���انتوس«  اكتشاف حوضي 
على عمق ألفي مت���ر، اللذين يدّران للبرازيل 
قراب���ة 50 ملي���ار دوالر س���نويًا. وفي مطلع 
2004، حفر »سِتنا تاي« ثالثة آبار في مصر 
بعم���ق 2448 مترًا. وفج���أة، انقطعت أخبار 
حفري���ات الغ���از في ش���مال ش���رقي البحر 
المتوس���ط. هل يقدم البرلمان المصري على 
طل���ب كش���ف المعلوم���ات ع���ن الحفري���ات 

وأسباب توّقفها بطريقة غير مفهومة؟  

»إسرتاتيجية البوارج«
ف���ي 2008، أعلن���ت إس���رائيل ع���ن بدء 
نش���رها مجس���ات متنّوع���ة في ق���اع البحر 
المتوسط، بدعوى كشف أعمال تخريبية أو 

هجوم قادم من إيران.
في 2009 أعلنت إسرائيل وشركة »نوبل 
إنرجي« عن اكتش���اف حقل »تمار« للغاز في 
الحوض المش���رقي »المتداخل« مع الحدود 
البحري���ة االقتصادية للبن���ان، قبالة مدينة 
ص���ور. ويعود الخالف بين الدولتين الى أن 
إس���رائيل تزعم أن الحدود البحرية يجب أن 
تك���ون عمودي���ة عل���ى المي���ل الع���ام للخط 
الس���احلي اللبنان���ي )وه���ي النقط���ة 1 في 
ترس���يم الحدود اللبناني���ة القبرصية(. في 
المقابل، يوجد في لبنان رأيان: األول هو أن 
الحدود البحرية ترس���م خط���ًا متعامدًا على 
الخط الس���احلي عند رأس الناقورة )النقطة 
23 في ترسيم الحدود اللبنانية- القبرصية(، 
والرأي الثاني هو أن الحدود البحرية تكون 
امتدادًا للحدود البرية، ما يضاعف مساحة 

النزاع. 
وف���ي 2010، أعلن���ت ش���ركات »أفني���ر« 
و»دلك« )إس���رائيليتان( و»نوبل إنرجي«، عن 
اكتش���اف حقل »لفياثان« العمالق للغاز، في 
جبل إراتوستينس، باحتياطي 16 تريليون 
قدم مكعبة. وتعترف إس���رائيل بأن الحقلين 
موج���ودان في مناطق بحرية متنازع عليها، 
على خ���الف الوضع م���ع حقلي »س���ارة« و 
»مي���را«. وف���ي ح���ال اس���تغالل الحقلي���ن 
الجديدين، تس���تغني إس���رائيل ع���ن الغاز 
الطبيعي المصري الذي يش���كل حاضرًا 43 
ف���ي المئ���ة م���ن االس���تهالك الداخل���ي في 

اسرائيل. 
وفي 2010، اس���تعارت إسرائيل سفينة 
االستكش���اف األميركي���ة »نوتيل���س«، ألخذ 
عينات من إراتوس���تينس، بغرض استخدام 
سونار )أداة لكشف األعماق تعمل بالموجات 
الصوتية( كبير لمس���ح أعماق في إسرائيل، 
والنف���ط.  الغ���از  ع���ن  البح���ث  وضمنه���ا 
الس���فح  مس���ح  »نوتيل���س«  واس���تكملت 
الجنوب���ي من إراتوس���تينس. ثم مس���حت 
المنطقة الممتدة جنوبًا حتى سواحل مصر، 
ب���ل دخل���ت دلت���ا الني���ل، وص���ورت مياهه 
وحقول���ه أيض���ًا )أنظ���ر »تخّب���ط مصر في 

الغاز«(. 
وفي كان���ون الثاني )يناير( 2011، خرج 
الرئيس القبرصي على ش���عبه مبّش���رًا بأن 

بالدهم اكتشفت أحد أكبر احتياطيات الغاز 
عالميًا، إذ تق���در مبدئيًا بقرابة 27 تريليون 
ق���دم مكعبة، بقيمة 120 ملي���ار دوالر في ما 
يس���مى »بلوك-12« من امتي���ازات التنقيب 
القبرصية، والمعطاة لش���ركة نوبل إنرجي. 
وق���رر الرئيس تس���ميته حق���ل »أفروديت«. 
ويق���ع »بل���وك-12« ف���ي الس���فح الجنوبي 

إلراتوستينس«. 
وف���ي 2011، بدأت ش���ركة »نوبل إنرجي 
الحفر«، لحس���اب الحكوم���ة القبرصية، في 
المنطقة نفسها تقريبًا، التي تسميها قبرص 
»بل���وك - 12«. في 2011، وصل إلى القاهرة 
وزي���ر الخارجية اليونان���ي، لالطمئنان الى 
الت���زام مص���ر باتفاقي���ة ترس���يم المنطقة 
االقتصادية البحري���ة مع قبرص. وتردد أنه 
تلقى تطمينات كافية. ل��كن ب���عض الصحف 
اليونانية أبدت تش���كيكها ف���ي بقاء اتفاقية 
المصري���ة  القبرصي���ة-  الح���دود  ترس���يم 
الموقع���ة ف���ي 2003، ف���ي ضوء الترس���يم 
الالح���ق لح���دود إس���رائيل م���ع قبرص في 
2010، ال���ذي يجع���ل المي���اه اإلس���رائيلية 
حاج���زًا بي���ن مص���ر وقبرص ف���ي المنطقة 

شمال دمياط. 
في 2011، قامت البوارج التركية بقصف 
الش���ريط الضي���ق )كيلومت���ران( بين حقلي 
»أفروديت« القبرصي و»لفياثان« اإلسرائيلي، 
عل���ى بع���د 190 كيلومت���رًا ش���مال دمياط. 
وتقّدمت قبرص بشكوى لألمم المتحدة عما 
وصفته ب���� »ديبلوماس���ية الب���وارج«. وفي 
أواخر العام نفس���ه، ألغت إس���رائيل صفقة 
قيمتها 90 مليون دوالر لتزويد س���الح الجو 

التركي بنظام استطالع ورؤية متقدمين.

* خبي���ر اّتص���االت مص���ري مقيم ف���ي نيويورك. 
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ضمن منطقة بكر تضم االحتياط األضخم 

»إراتوستينس«: جبل اسكندري غارق يربط آبار الغاز 
يف لبنان ومصر وإسرائيل وقربص وتركيا واليونان

> يشهد ش���رق البحر المتوسط، فترة تحّول 
تاريخية وتنقلب فيه موازين القوى، بطريقة تشبه 
م���ا حدث في الخليج العربي في القرن العش���رين 
خ���الل االنتق���ال إل���ى حقبة النف���ط. ب���دأت هذه 
التغّيرات تتسارع مع ظهور تقنيات تنقيب وحفر 
بحري حديثة في مطلع القرن الحادي والعشرين. 
وبات ممكنًا الحفر تح���ت مياه عمقها يفوق ألفي 
متر. وللسبب ذاته تشهد البرازيل طفرة اقتصادية 

مماثلة. 
في ه���ذا الص���دد، أعلنت إس���رائيل أخيرًا أن 
حقلي الغاز المتالصقين، لفياثان )الذي اكتشفته 
إس���رائيل في 2010( وأفروديت )الذي اكتش���فته 
قبرص في 2011(، يزخ���ران باحتياطيات قيمتها 
قراب���ة 200 بلي���ون دوالر. ويمت���دان إل���ى المياه 
اإلقليمية المصرية، على بعد 190 كيلومترًا شمال 
دمي���اط، بينما يبع���دان 235 كيلومت���رًا من حيفا 

و180 كيلومترًا من ميناء ليماسول القبرصي.
ويق���ع البئ���ران في الس���فح الجنوب���ي لجبل 
إراتوس���تينس المختفي تحت البحر، لكن هويته 
المصري���ة مثبت���ة م���ن 200 قبل المي���الد. وبدأت 
إس���رائيل في مسلسل إعالن اس���تخراج الغاز من 
أراض عربية في 2009، حين أعلنت عن اكتش���اف 
حق���ل »تم���ار« المقابل لمدين���ة ص���ور اللبنانية. 
وفي 2003، رس���مت مصر حدوده���ا البحرية مع 

قب���رص من دون تحديد نقطة البداية من الش���رق 
مع إسرائيل التي حفرت بئرًا في تلك المنطقة في 
2010، قبل أن ترس���م حدودها بحريًا مع قبرص. 
وبقيت حدودها البحرية مع مصر غير معّرفة )وما 

زالت(، ما يفرض ضرورة رسم تلك الحدود.
مع توالي أنباء التنقيب عن الغاز واكتشافاته 
في المنطقة، ازداد االهتمام بقعر شرق المتوسط، 
ونشطت المناورات البحرية والدوريات المتعددة 
الجنس���يات، تارة لمكافحة اإلره���اب وتارة لمنع 

انتشار تكنولوجيا الصواريخ الموجهة.
ثم ظهرت البعثات العلمية لمس���ح قاع البحر، 
وتلته���ا منصات الحفر البح���ري للتنقيب. دخلت 
ش���ركات جدي���دة عل���ى الخ���ط، مقابل انس���حاب 
ش���ركات عريقة منه، على رغم امتالكها امتيازات 

في التنقيب، األمر الذي 
الثالث األخيرة، ارتس���مت مالمح ثروة هائلة 
من احتياطيات الغاز الطبيعي، إذ أعلنت إسرائيل 
وقب���رص عن اكتش���اف غاز طبيع���ي تعدت قيمته 
حت���ى اآلن 240 مليار دوالر. لكنها مجرد نقطة في 
هذه المنطقة البكر التي يرى البعض أنها تحوي 

أحد أكبر احتياطات الغاز عالميًا.
والالف���ت أن موق���ع »غوغل إي���رث« ال يحتوي 
صورًا للقعر البح���ري في هذه المنطقة، على رغم 

توافر صور مُشابهة للبحار كافة!

> ف���ي 2003، وّقعت قبرص ومصر 
اتفاقي���ة ترس���يم المنطق���ة االقتصادية 
بينهم���ا، ارتكازًا على حس���اب يس���مى 
»ح���ّد المنت���صف«. وتضّمَن���ت 8 نقاط 
إحداثي���ة. لك���ن، كي���ف ج���رى التوصل 
لهذا الترس���يم فيم���ا الدولتان لم تكونا 
ق���د رس���م���تا حدودهما مع إس���رائيل 
آنئ���ذ؟ أي���ن بدأ الترس���يم في الش���رق؟ 
وما يرفع حّدة الس������ؤال، أن إس���رائيل 
بدأت في حفر حقل »لفياثان« في منطقة 
إراتوس���ت����ينس، ش���مال دمياط! بقول 
آخ���ر، لم تع���د مص���ر تج���اور قبرص، 
ب���ل تفصلهم���ا مي���اه إس���رائيلية هي 
جبل إراتوس���تينس البح���ري الذي كان 
مصريًا! بقول آخ���ر، جابت »نوتيليس« 
لم���دة  المصري���ة  اإلقليمي���ة  المي���اه 
أس���بوعين، ب���ل تفاخ���رت البعث���ة بأن 
غواصاته���ا الروب���وتي���ة دخلت النيل، 
وصّورت ضفافه من تح���ت الماء! وفي 
2010، نش���ر موقع إس���رائيلي مختص 
باألحي���اء المائي���ة صور ه���ذه المهمة. 
وشكرت مصلحة المس���ح الجيولوجي 
اإلس���رائيلية جه���ات ع���دة، إال أنها لم 

تشكر أي جهة مصرية.
وف���ي 2011 ق���ررت »روي���ال دت���ش 
ش���ل« االنس���حاب من امتي���از التنقيب 
المص���ري ف���ي منطقة ش���مال ش���رقي 
البحر المتوس���ط، التي تتضمن جنوب 
بارتفاع تكاليف  إراتوستينس، متذّرعة 
العم���ل ف���ي أعم���اق المياه. يب���دو هذا 
المبّرر مثيرًا لالس���تغراب ألن الش���ركة 
عينها أعلنت اكتش���اف بئرين على عمق 

ألف���ي متر ف���ي 2004! وكذل���ك تحتفظ 
الش���ركة عينها بالرقم القياسي في حفر 
أعم���ق حقل نفط عالميًا، ه���و »برديدو« 
األميركي في خليج المكس���يك، في مياه 
عمقه���ا 2400 مت���ر، وبدأ تش���غيله في 
2007. وكان غريب���ًا أيضًا حرص وزارة 
البترول المصرية على شكر »شل«، كما 
لو أنها لم تكن مخلة بش���روط العقد، أو 
كما لو كان���ت تقوم بالتنقي���ب من باب 

الصدقة على الشعب المصري!
في 2011، زار رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب أردوغان القاهرة. وتردد أنه 
ح���اول دفع مص���ر )ولبنان( إل���ى إلغاء 
االقتصادية  المنطق���ة  ح���دود  ترس���يم 

البحرية مع قبرص.
وإث���ر إعالن قبرص اكتش���اف الغاز 
في حقل »أفروديت« )عام 2011، وتحت 
تس���مية »بل���وك - 12«(، خ���رج عبدالله 
غ���راب، وزير البت���رول المصري، طوعًا 
عن اختصاصه، معلنًا أن »االكتش���افات 
القبرصي���ة الغاز )حق���ل »أفروديت« في 
»إراتوس���تينس«( ال تقع ضمن الحدود 

البحرية المشتركة.
وق���ال وزي���ر البت���رول إن المناطق 
التي تم اكتشاف الغاز فيها في قبرص، 
قريب���ة ج���دًا م���ن المنطقة الت���ى كانت 
تعمل فيها ش���ركة »ش���ل« العالمي���ة في 
المي���اه العميقة في البحر المتوس���ط، 
والمعروفة باس���م حق���ل »نيميد«، بينما 
الخريطة القبرصية تكّذب الوزير غراب 
وتعت���رف ب���أن »أفرودي�����ت« يقع داخل 

امتياز »نيميد«.

> يب���دو أن هن���اك ح���ال اطمئنان في 
إسرائيل لجهة الس���يطرة على حقول غاز 
في المتوس���ط، ألنها منخرط���ة فعليًا في 
عملي���ات بيعه وتصديره. وهي اس���تهلت 
جهودها عبر تطوير حقلين يتوغالن أكثر 

قربًا من سواحل لبنان ومصر.
وف���ي ش���باط )فبراي���ر( 2012، بدأت 
ش���ركة »نوبل إنرجي« للطاقة تطوير حقل 
حقل���ي  بي���ن  ويق���ع  لل����غ���از  »تن���ي���ن« 
»لڤياثان« و»تمار«، في منطقة يطالب بها 

لبنان.
أواخر نيس���ان )إبري���ل( 2012، بدأت 
ش���ركة »إي���ه  ت���ي  پي« األميركي���ة للنفط 
والغ���از تطوير حقل »شمش���ون« البحري، 
الذي ُتقّدر احتياطاته بقرابة 3.5 تريليون 
قدم مكعب. ويقع على عمق ألف متر تحت 
س���طح البحر، جنوب لفياث���ان، ما يجعله 
عل���ى ُبع���د 114 كيلومترًا ش���مال دمياط 

و237 كيلومترًا غرب حيفا. 
في مطلع 2012، وقعت »نوبل إنرجي« 
صفقة أولى لبيع غ���از حقل »تمار« بكمية 
330 ملي���ون متر مكعب س���نويًا لمدة 16 
س���نة )قيمتها 1.2 مليار دوالر( مع شركة 
»زورل���و إنرج���ي« التركي���ة التي تش���غل 

محطتي توليد كهرباء في إسرائيل.
وف���ي ربيع 2012، كش���فت إس���رائيل 
نيتها نش���ر الصاروخ »مق���الع داود« على 
منصات انتاج الغاز في حقلي »لڤياثان« 
و »تمار«. إال أن إسرائيل أرادات أن تضمن 
وس���يلة ثابتة لتصدير هذا الغاز عبر خط 
أنابيب ال تتنازعه دول أجنبية، ما يفّس���ر 
البحري���ة  الح���دود  اهتمامه���ا بترس���يم 

اقتصاديًا، خصوصًا أنها تنوي بيع الغاز 
ألوروبا، عبر قبرص واليونان، وهما غير 
متواصلتي���ن ف���ي الح���دود االقتصادي���ة 

البحرية.
وفي 2012، شّن الكاتب دانيال بايبس 
)م���ن صق���ور المحافظي���ن الج���دّد الذين 
هيمنوا على واليت���ي جورج دبليو بوش( 
هجوم���ًا عل���ى تركيا، بخص���وص جزيرة 
تبل���غ  الت���ي  اليوناني���ة  »كاس���تلوريزو« 
مس���احتها 11 كيلومت���رًا مربع���ا، وتبعد 
1500 مت���ر ع���ن س���احل مدين���ة أنطاليا 

التركية.
وأش���ار إلى أن تركي���ا وافقت على أن 
تك���ون للجزي���رة مياه إقليمي���ة بعمق 10 
كيلومت���رات. لك���ن بايبس أن���ذر بانفجار 
منطقة شرق المتوسط ما لم توافق تركيا 
عل���ى منطقة اقتصادي���ة خالصة للجزيرة 
الضئيلة بعمق 200 مي���ل بحري، بمعنى 
خلق تواصل مع المياه اإلقليمية لليونان 
وقب���رص معًا، ما يجعله���ا نقطة التماس 
الوحي���دة بي���ن اليون���ان وقب���رص، التي 
بدورها متماسة مع إسرائيل. والهدف من 
ذلك إقامة خ���ط أنابيب غاز لتصدير الغاز 
اوروب���ا  إل���ى  والقبرص���ي  اإلس���رائيلي 

مباشرة. 
ويبدو أن تركيا رفضت السماح بمرور 
خط أنابيب عب���ر »كوس���تلوريزو«. وكان 
تشّكل فريق مشترك بين إسرائيل وقبرص 
واليون���ان إلنش���اء خ���ط أنابي���ب غاز من 
حقول ش���رق المتوسط إلى جزيرة كريت، 
األم���ر ال���ذي يجعل���ه يم���ّر ف���ي المنطقة 

البحرية االقتصادية لمصر.

> عل���ى مصر أن تعاود بأقصى س���رعة ممكن���ة عمليات التنقي���ب والحفر في 
امتياز شمال شرقي البحر المتوسط »نيميد«، كما عّرفتها في االمتياز المعطى عام 
1999. وإذا كان���ت هناك ش���ركات ترفض التنقيب ألي س���بب، فمن المؤكد أن هناك 
ش���ركات أخرى تود التعاون، بسبب ضخامة المشاريع. ويفترض بديهيًا أن تعاود 
مصر ترس���يم حدودها بحريًا واقتصاديًا مع قبرص وإس���رائيل. وينطبق الوصف 
عينه على الحدود البحرية مع ليبيا والس���ودان والس���عودية وتركيا واليونان، بل 
بريطانيا التي يجب ترس���يم الحدود االقتصادي���ة معها في منطقتي »أكروتيري« و 

»ذكليا« المالصقتين لمينائي ليماسول وفماغوستا القبرصييين. 
وتبره���ن هذه الوقائع مدى حاجة مص���ر الم��تالك القدرة على تصوير أراضيها 
ومياهها من طريق قمر اصصناعي خاص بها. وال تزيد تكلفة هذا المش���روع على 
100 مل���يون دوالر. وربما ش���ّكل نواة لبن���اء وكالة فضاء مصرية، على غرار وكالة 
»ناس���ا«. وال يجب أن يغيب عن البال، ما يربط هذه األش���ياء ومسألة خط الغاز مع 
إسرائيل وصفقاته التي ربما تظهر تفاصيلها في سياق محاكمات النظام السابق، 

خصوصاً الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه. ولننتظر. ولنر.

»اخرتاق«... الدلتاالثابت واملتحوّل يف شرق املتوسط

اخنراط يف الطاقة البديلة

حنو قاهرة أكثر يقظة

حقل »مششون« يف اخلريطة الوحيدة اليت نشرتها إسرائيل عنه، 
وتظهر حدودها مع لبنان ومصر على رغم عدم موافقة البلدين!

اكتشاف الغاز في شرق المتوسط
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