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حتديات الغاز يف املنطقة

وليد خدوري*
الغاز الطبيعي في إسرائيل:
تطور االكتشافات ومجاالت التصدير

بدأت

االكتشافات األوىل للغاز الطبيعي يف املناطق البحرية اإلسرائيلية خالل
العقد األخير من القرن العشرين ،بعد تأكد شركات النفط الدولية من توفر
أما يف اليابسة،
احتياط
ّ
غازي يف املياه املصرية شمايل اإلسكندرية وبور سعيدّ .
فكانت شركة البترول العراقية (اململوكة من الشركات األجنبية) قد اكتشفت يف سنة
ال نفطي ًا صغيراً يف شمال النقب.
 1947حق ً
وتركزت جميع االكتشافات األوىل يف املياه اجلنوبية احملاذية للمياه الفلسطينية،
وكان عدد احلقول يف املرحلة األوىل حمدوداً جداً 1،ومل يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
ال ،على الرغم
ال ،بحيث إن بعضه تم استنفاده فع ً
كما أن االحتياط املكتشف كان ضئي ً
من حمدودية اإلنتاج ،وخصوص ًا حقل "ماري ـ ب" ،وهو أول حقل للغاز يبدأ اإلنتاج
فيه وكان ذلك يف سنة  ،2004والذي جرى بيع إنتاجه إىل شركة الكهرباء اإلسرائيلية
التي كانت أيض ًا تستورد الغاز من احلقول املصرية خالل الفترة  2008ـ .2012
لقد واجهت إسرائيل عقبات عدة يف اكتشاف حقول نفطية جتارية يف بادىء األمر،
جراء املقاطعة العربية ،واعتمادها
وذلك إلخفاقها يف استقطاب شركات عاملية مهمة ّ
ال من
بد
البرية
املناطق
على
وتركيزها
الكلي على شركاتها احمللية القليلة اخلبرة،
ً
البحرية .ومل تتغير هذه الصورة إ ّ
ال مع نهاية القرن املاضي ،حين حاول بعض
الشركات العاملية االستثمار يف الساحل الشرقي للبحر األبيض املتوسط ،وخصوص ًا
بعد االكتشافات املشجعة يف املياه املصرية املتوسطية ،وبعد تضعضع املقاطعة
العربية نتيجة اتفاقية كامب ديفيد ،األمر الذي سمح لبعض الشركات بالعمل يف كل
من مصر وإسرائيل من دون رادع من قوانين املقاطعة العربية.
وبينما خ ّيبت االكتشافات األوىل اآلمال اإلسرائيلية بتحقيق االكتفاء الذاتي من
ال عن انعدام إمكان التصدير ،فإن هذا اإلخفاق يف اجلنوب قاد
الغاز الطبيعي ،فض ً
* رئيس التحرير السابق لنشرة "ميس" النفطية.

امللف

خريطة ُتظهر حقول الغاز يف املياه الشمالية إلسرائيل

الشركات إىل املياه الشمالية حيث اك ُتشفت اخملزونات املهمة بعد عقد من الزمن .فقد تم يف
املرحلة الثانية هذه ( 2009ـ  )2013اكتشاف عدة حقول يف مياه عميقة ،بينها احلقالن
املهمان "تامار" و"ليفايثان" ،ثم أخيراً حقل "كاريش" الذي يبعد نحو  10أميال بحرية فقط
عن مياه املنطقة اللبنانية اخلالصة ،وهو األقرب إىل احلدود املائية اللبنانية.

اكتشافات شرق البحر األبيض املتوسط:
األهمية االستراتيجية واملشكالت
تكمن أهمية االكتشافات البحرية يف أنها حدثت يف دول شرق البحر األبيض املتوسط
التي مل تشهد اكتشافات هيدروكربونية مهمة خالل القرن العشرين ،لكن يف الوقت نفسه،
فإن وجود هذه احلقول يف مياه املناطق االقتصادية اخلالصة املتالصقة واملترابطة
بعضها ببعض ،وحدوث االكتشافات قبل توقيع اتفاقات حلدود هذه املناطق أو رسمها
نهائي ًا من دون خالفات ،يزيدان يف تعقيد النزاعات السياسية العديدة بين الدول املعنية،
األمر الذي يفسح اجملال جلبهات اشتباكات جديدة فيما بينها.
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ال نسبي ًا (نحو
وجتب اإلشارة أيض ًا إىل أن االحتياط املكتشف حتى اآلن ُيعتبر ضئي ً
الغازي الضخم ،مثل
 40تريليون قدم مكعب) يف حال مقارنته بالدول ذات االحتياط
ّ
إيران ( 1187تريليون قدم مكعب) ،أو قطر ( 885تريليون قدم مكعب) ،أو حتى االحتياط
املكتشف يف الدول اجملاورة املط ّلة على البحر األبيض املتوسط ،مثل مصر ( 72تريليون
قدم مكعب) .لكن ،يف الوقت نفسه ،فإن عمليات االكتشاف تستمر أعوام ًا ،بل عقوداً عديدة،
الغازي املكتشف حتى الوقت احلاضر ال يشكل صورة نهائية
وبالتايل فإن حجم االحتياط
ّ
ملا هو متوفر يف باطن األرض.
أما فيما يتعلق بالنفط اخلام ،فإنه مل يتم حتى اآلن اكتشاف كميات جتارية يف مياه
ّ
شرق البحر األبيض املتوسط ،إن يف فلسطين ،أو إسرائيل ،أو قبرص ،وهي املناطق الثالث
التي تم فيها احلفر حتى الوقت احلاضر ،مع العلم بأن تقديرات إدارة املسح اجليولوجي
األميركية كانت قد ق ّدرت يف آذار  /مارس  2010متوسط االحتياط النفطي يف حوض
ليفانت (احلوض البترويل لشرق البحر األبيض املتوسط) بـ  1,7مليار برميل من النفط
اخلام القابل لالسترداد 2.وجممل هذا االحتياط ،يف حال استخراجه ،يوازي ما هو متوفر
يف اليمن ،فاإلنتاج يتراوح ما بين  100,000و 200,000برميل يومي ًا ،األمر الذي يعني
أن احتياط النفط اخلام املتوقع اكتشافه ضئيل نسبي ًا ،قياس ًا بمعدالت االستهالك احلالية
واملستقبلية يف دول املنطقة.

خريطة ُتظهر عمليات االستكشاف اإلسرائيلية يف البر
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امللف

ومن اجلدير بالذكر ،أن هناك حماوالت إسرائيلية إلنتاج النفط اخلام من اليابسة ،إذ
تنتج شركة إسرائيلية كميات حمدودة من النفط اخلام من حقل "جمد  "5يف الضفة الغربية
بالقرب من رام الله .كما أن هناك شركات إسرائيلية حتت التأسيس إلنتاج النفط الصخري.

خمططات إسرائيل الستهالك الغاز وتصديره
تسعى إسرائيل من خالل االكتشافات البحرية الشمالية لرسم سياسة توفر احتياط
غاز كافي ًا للعقود املقبلة ،وهذا جزء من سياستها األمنية التقليدية التي حتاول حتقيق
االكتفاء الذاتي لتقليص االعتماد ،بجميع الوسائل املمكنة ،على استيراد الطاقة من أو من
ال تأهيل حمطاتها الكهربائية من
خالل الدول العربية اجملاورة .وقد باشرت إسرائيل فع ً
ال من الفحم احلجري ،كما بادرت احلكومة اإلسرائيلية إىل
أجل استعمال الغاز الطبيعي بد ً
تشكيل جلنة لدراسة احلاجات من الطاقة ،وبعد كثير من النقاش واجلدل العلني القتراحات
الغازي من حقل معين من دون احلاجة
اللجنة ،تم إقرار تصدير نحو  %40من االحتياط
ّ
إىل احلصول على موافقة الكنيست لتصدير كميات أكثر .والهدف الرئيسي من هذه السياسة
هو توفير إمدادات مستقبلية كافية ،وفك االعتماد على الغاز املستورد .وعارضت هذا القرار
الشركات العاملة ألنه يقلص هامش أرباحها ،ذلك بأن معظم أرباح الشركات يتحقق من
خالل التصدير ومشاريع التصدير ،وليس من املبيعات يف السوق احمللية فقط ،نظراً إىل
انخفاض األسعار احمللية مقارنة باألسعار العاملية.
إن فرضية إسرائيل يف اتخاذ قرارها هذا ينطلق من أن احتياط الغاز الذي تم اكتشافه
سيكون كافي ًا لتوليد  %70من طاقة البلد الكهربائية ،مقارنة بقدرة الفحم احلجري حالي ًا
على توليد  %35فقط من الطاقة الكهربائية ،يف مقابل  %45يجري توليدها عبر استخدام
الغاز .لكن استخدام الغاز لن يتوقف فقط عند توليد الكهرباء ،ألن الشركات الصناعية
ال عن املطالبة باستعمال الغاز يف وسائل
تطالب بتزويد نحو  400مصنع بالغاز ،فض ً
ال إىل إمدادات
املواصالت وإيصاله مباشرة إىل املنازل ،األمر الذي يعني احلاجة مستقب ً
غاز أكثر.
عما تقدم ،فقد دعت بعض اجلهات احلكومية إىل تأسيس صندوق سيادي يعتمد
وفض ً
ال ّ
ويق ّدر بـ  75مليار دوالر بحلول سنة  ،2037وكذلك رفد امليزانيات
على الريع
ّ
الغازيُ ،
العامة بنحو  55مليار دوالر خالل الفترة نفسها .وبالتايل ،فإن من الواضح أن هذه
الطموحات ال تتالءم مع ما تم تخصيصه للتصدير من حجم الغاز الذي اك ُتشف حتى اآلن.

االستهالك الداخلي
يتوقع أن يبلغ استهالك إسرائيل من الغاز الطبيعي نحو  10مليارات متر مكعب يف سنة
 ،2015ونحو  14مليار متر مكعب يف نهاية هذا العقد ،تستهلك حمطات الكهرباء الكمية
األكبر منها .وال يزال الفحم احلجري ،حتى اآلن ،يشكل املصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء،
ثم املازوت الذي يشكل املصدر الثاين للوقود ،وأخيراً الغاز الذي ُيستعمل يف ثالث حمطات
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كهربائية :ريدينغ (شمايل تل أبيب)؛ أشكول (قرب أسدود)؛ حيفا.
ويف سياق هذا التوجه ،وقّعت شركة الكهرباء اإلسرائيلية احلكومية عقداً لـ  15عام ًا
(وفق مبدأ االستالم أو الدفع امللزم) لشراء  78مليار متر مكعب من الغاز من حقل "تامار"،
مع حق زيادة الكمية إىل  99مليار متر مكعب .كما وقّعت الشركة عقوداً ُأخرى لشراء نحو
 145مليار متر مكعب من حقول ُأخرى ،مع حق شراء  23مليار متر مكعب إضافية.
وتخطط إسرائيل كذلك لتحويل حمطة أوروت رابين (قرب اخلضيرة) من الفحم احلجري
إىل الغاز الطبيعي ،لكنها س ُتبقي حمطة كبيرة واحدة تستخدم الفحم احلجري ،وهي حمطة
روتنبرغ القريبة من عسقالن .والهدف من االستمرار يف استعمال الفحم احلجري يف هذه
احملطة الضخمة هو تنويع مصادر الطاقة املستخدمة يف توليد الكهرباء ،كي ال تعتمد
جميع حمطات الكهرباء على إمدادات الغاز الطبيعي ،تالفي ًا حلدوث أزمة يف البلد يف حال
3
انقطاع إمدادات الغاز ألسباب أمنية أو صناعية.
ورأى وزير البنى التحتية السابق عوزي النداو يف كلمة ألقاها أمام مؤتمر يف تل أبيب
يف  2شباط  /فبراير  2012أنه يجب االحتفاظ "باحتياط للغاز يكفي  25عام ًا لالستهالك
احمللي ،ثم تصدير بقيته إىل األسواق اخلارجية" ،األمر الذي مثّل يف حينه تغيراً مهم ًا يف
تقديراته ،إذ كان يدعو سابق ًا إىل االحتفاظ باحتياط يكفي  50عام ًا للتأكد من تلبية الطلب
الداخلي املستقبلي.
والسبب الرئيسي لهذا التغيير هو ضغوط الشركات ملنحها كميات أكبر للتصدير من
أجل حتقيق أرباح أكثر لها .وقال النداو يف هذا الصدد" :إن الصادرات مهمة كي يتم حتقيق
اكتشافات أكبر يف املياه اإلسرائيلية خالل األعوام املقبلة" ،وذلك بهدف توفير حوافز أكثر
يصرون على توفير
للشركات من أجل استكشاف احتياط جديد .وأكد الوزير أن املستثمرين
ّ
إمدادات أكثر للتصدير كشرط لالستمرار يف عمليات االستكشاف والتطوير الباهظة الثمن.
وأضاف" :يجب أن يعرف كل مستثمر أنه يف حال عدم توفر الفرصة لتسويق الغاز يف
ال،
السوق احمللية ،فهناك فرصة بديلة له يف تصدير الغاز إىل األسواق الدولية ".وتابع قائ ً
إن تصدير الغاز من إسرائيل سيعتمد على منشأتين :إحداهما تملكها احلكومة ،لكن سيتاح
4
للجميع استعمالها ،واألُخرى ،منشأة لتصدير الغاز املسال يملكها القطاع اخلاص.
وإىل حين توفر إنتاج حملي كاف ،فإن شركة الكهرباء اإلسرائيلية ستعتمد على سلة
من مصادر الوقود املتعددة ،منها الغاز أويل ،والفيول أويل ،والفحم احلجري ،وإمدادات
حمدودة من الغاز املستورد (وخصوص ًا من مصر ،علم ًا بأنه تم وقف استيراده كلي ًا يف
سنة  ،)2012ومن الغاز احمللي ،وال سيما الكميات القليلة التي ينتجها حقل "ماري ـ ب"
5
يف املياه اجلنوبية ،أو اإلمدادات األولية من حقل "تامار".

االكتشافات وقدرة اإلنتاج
ُيق ّدر حجم احتياط الغاز املؤكد ،واملكتشف يف املياه الشمالية إلسرائيل بـ  1000مليار
متر مكعب ،وهو رقم قابل للتغيير يف ضوء عمليات االستكشاف املستمرة .وقد اكتشفت
شركة "نوبل إينرجي" األميركية ( )Nobel Energyوشركاؤها من الشركات النفطية اإلسرائيلية
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نحو سبعة حقول يف املياه الشمالية حتى اآلن ،معظمها صغير احلجم وذو احتياط ضئيل
نسبي ًا ،كما أن جميع هذه االكتشافات ،باستثناء احلقلين الضخمين "تامار" و"ليفايثان"،
عميقة جداً يف قاع البحر وبعمق يتراوح ما بين  15و 20ألف قدم ،األمر الذي يجعل تكلفة
تطوير معظم هذه احلقول مرتفعة جداً.
بدأ حقل "تامار" باإلنتاج يف آذار  /مارس ( 2013بعد أربعة أعوام تقريب ًا من اكتشافه)
ويق ّدر احتياط احلقل بـ  9تريليونات
وشرع إنتاجه األويل يل ّبي جزءاً من الطلب احملليُ .
قدم مكعب .ومن الالفت للنظر أنه جرى ربط إنتاج حقل "تامار" بمنصة بحرية يف املياه
ال من إيصال اإلنتاج إىل أقرب منطقة ساحلية ،وهي
اجلنوبية قريبة من حقل "ماري ـ ب" ،بد ً
حيفا يف الشمال ،ثم ربطه بشبكة الغاز الوطنية .وكان العذر الرسمي لنقل الغاز إىل اجلنوب،
هو شكوى قدمتها بلدية الكرمل بشأن اآلثار البيئية السلبية الناجمة عن تشييد املنشآت
وحتمل التكاليف الباهظة،
الالزمة قبالتها .لكن يتضح أن السبب احلقيقي لتغيير مسار اخلط
ّ
هو اخلطر األمني يف حال نشوب حرب مع لبنان ،وإمكان قصف املنشآت بالصواريخ من
األراضي اللبنانية القريبة نسبي ًا من حيفا.
الغازي األهم يف إسرائيل ،ومن املتوقع أن يبدأ
ويعتبر حقل "ليفايثان" االكتشاف
ّ
ُ
ويق ّدر احتياط احلقل بـ  20تريليون قدم مكعب.
و،2018
2017
ي
ت
سن
بين
ما
فيه
اإلنتاج
َ
ُ
واحلقل اكتشفته شركة "نوبل إينرجي" وتملك احلصة األكبر فيه ،كما أنها مسؤولة عن
إدارته ،وتشاركها الشركات اإلسرائيلية :ديليك للحفر ،وأفنير أويل لالستكشافات ،وراشيو
أويل ( )Ratio Oilلالستكشافات.

التحديات
عالوة على أن صناعة الغاز اإلسرائيلية تواجه حتدي ًا خطراً يف منطقة ذات أزمات
جيوسياسية مستمرة ،فإن التحديات واخملاطر أيض ًا ناشئة عن اجلدوى االقتصادية
للحقول املكتشفة ،وكذلك عن احتكار "نوبل إينرجي" الستكشاف الغاز واستخراجه من
احلقول البحرية الشمالية.
فقد اعتمدت إسرائيل على شركة "نوبل" يف البرنامج االستكشايف يف مياهها الشمالية،
من دون غيرها من الشركات الدولية ،وجنحت "نوبل" يف حتقيق اكتشافات مهمة ،لكن ذات
حتديات متعددة .فمن ناحية ،حتتوي خمسة من االكتشافات السبعة على احتياط ضئيل
نسبي ًا ،وهي ،من ناحية ُأخرى ،موجودة يف مياه عميقة جداً.
وهذا الواقع دفع شركة "نوبل" والشركات اإلسرائيلية املتحالفة معها ،إىل تأجيل تطوير
احلقول الصغيرة الشمالية ("شمشون" و"كاريش" و"داليت" و"تانين" ،على سبيل املثال)،
والتركيز على احلقلين الضخمين" :تامار" و"ليفايثان" ،بهدف االستفادة القصوى من موارد
الشركة يف احلقول املهمة .لكن هذا األمر أدى إىل جتميد تطوير احلقول الصغيرة ،عالوة على
تزايد األعباء املالية لتطوير احلقول الضخمة ،وخصوص ًا أن التكاليف اإلجمالية لتطوير
ال عن تكاليف
املرحلة األوىل حلقل "ليفايثان" فقط ُتق ّدر بـ  6مليارات دوالر ،وهذا فض ً
تسييل الغاز ،ذلك بأن شركة "نوبل" من الشركات النفطية الصغيرة احلجم مقارنة بالشركات
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النفطية العاملية األُخرى ،كما أن موارد حليفاتها من الشركات اإلسرائيلية حمدودة.
بناء على هذه التعقيدات ،سعت "نوبل" وشريكاتها لتب ّني سياسات تطويرية خمتلفة،
منها :توسيع عدد املساهمين بدعوة شركات نفطية عاملية كبرى إىل املساهمة كشركاء
استراتيجيين ،من أجل استقطاب رؤوس أموال إضافية ،والتعاقد يف الوقت نفسه على
تصدير اإلمدادات يف املرحلة األوىل عبر خطوط أنابيب إىل أسواق قريبة (فلسطين؛ األردن؛
مصر؛ تركيا) حيث النفقات أقل كثيراً من تصدير الغاز املسال إىل األسواق العاملية ،األمر
الذي يوفر الضمان الالزم للمصارف وطمأنتها من إمكان سداد الديون.
ولبلوغ هذا الهدف ،حاول الكونسورتيوم بقيادة شركة "نوبل" استقطاب شركات نفطية
دولية من خالل بيع بعض األسهم التي تملكها الشركات املؤسسة ،ثم التفاوض مع
شركة "وودسايد بتروليوم" األسترالية (أكبر شركة نفطية وغاز ّية مسجلة يف سوق األسهم
األسترالية ،والتي بلغت قيمة أسهمها يف الربع األول من سنة  2013نحو  6,9مليارات
دوالر أسترايل) لشراء  %30من أسهم حقل "ليفايثان" .وقد دارت املفاوضات حول استثمار
الشركة األسترالية  2,4مليار دوالر.
لكن "وودسايد بتروليوم" انسحبت من املفاوضات يف ربيع سنة  2014خوف ًا من
ال ،وخصوص ًا أن احلكومة
فرض السلطات اإلسرائيلية سقف ًا على سعر الغاز احمللي مستقب ً
اإلسرائيلية رفضت التعهد باالمتناع من اتخاذ خطوة كهذه .وزاد من خماوف الشركة
األسترالية ،عدم وضوح السياسة التصديرية اإلسرائيلية للغاز ،وخصوص ًا احلجم الذي
سيخصص لالستهالك الداخلي يف مقابل ما سيتم تخصيصه للتصدير (وقد انتظرت
"وودسايد" فترة طويلة كي تعلن احلكومة اإلسرائيلية سياسة كهذه ،لكن هذا اإلعالن تأخر)،
وبالتايل توقفت "وودسايد" عن املفاوضات قبل أن تعلن احلكومة اإلسرائيلية سياستها
6
هذه.
وواجهت الشركات العاملة حتديات ُأخرى ،منها األنظمة التي حاولت السلطات
اإلسرائيلية تنفيذها ،وخصوص ًا تشريع قانون يسمح بتصدير  %40فقط من احتياط حقل
معين ،ويفرض احلفاظ على االحتياط الباقي لالستهالك الداخلي .وقد اعتبرت الشركات
العاملة هذه األنظمة مضرة باستثماراتها ،وال سيما أنها حتتاج إىل األرباح الالزمة
لتعويض األموال الباهظة التي تستثمرها يف احلقول البحرية العميقة.
ال،
فمث
املنطقة.
يف
النزاعات
ومن اخملاطر أيض ًا عدم إمكان عزل السياسة الغاز ّية عن
ً
تطوير حقل "ليفايثان" مهدد بالتأخير أو حتى بالتوقف بسبب التطورات اجليوسياسية،
ال عن أن تطويره يعتمد على توفر سيولة مالية للكونسورتيوم املسؤول عن احلقل.
فض ً
وبما أن هذا الكونسورتيوم أخفق يف االتفاق مع شريك استراتيجي من الشركات النفطية
الكبرى ،وعمد إىل التفاوض مع شركات روسية وصينية وإيطالية الحق ًا ،وأخفق أيض ًا ،فقد
جلأ إىل املصارف للحصول على األموال الالزمة ،وكان الضمان لهذه الديون هو توقيع
الكونسورتيوم اتفاقيات لبيع الغاز للدول اإلقليمية .وجرى يف هذا السياق توقيع مذكرة
تفاهم لبيع الغاز إىل األردن بقيمة  15مليار دوالر ،لكن االعتداءات الصهيونية األخيرة
على املسجد األقصى واألوضاع يف القدس التي أثارت حفيظة األردن ،دفعت اململكة إىل
سحب سفيرها من تل أبيب ،كما أن جلنة الطاقة يف البرملان األردين رفضت املوافقة على
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مذكرة التفاهم قبل أن تغ ّير إسرائيل سياستها .وهناك شكوك أيض ًا يف إمكان توقيع عقد
بين كونسورتيوم "ليفايثان" وشركة "بريتش غاز" ( )B.G.البريطانية التي تدير مصنع ًا
7
لتسييل الغاز يف مصر ،وتص ّدر الغاز املسال إىل أوروبا.
ويجري الكونسوريوم مفاوضات مع الشركة اإلسبانية "يونيون فينوسا" التي لديها
ُ
مصنع لتسييل الغاز يف مصر ،وتص ّدر الغاز املسال إىل أوروبا ،لكن ،مل يتم التوصل بعد إىل
اتفاق لتزويدها بالغاز.
وحتتاج مصر واألردن إىل إمدادات إضافية من الغاز ،ولديهما بدائل عربية وغير عربية
الستيراده وبأسعار جتارية ،فاألوىل تتفاوض مع اجلزائر وقبرص وروسيا ،والثانية مع
قطر.

إسرائيل حتاول تهميش دور شركة "نوبل إينرجي"

لقد أدى اخلوف من احتكار "نوبل" إلمدادات الغاز إىل ارتفاع أسعار الكهرباء يف إسرائيل
نحو  ،%15األمر الذي دفع الهيئة اإلسرائيلية ملكافحة االحتكار إىل اتخاذ قرار جتبر فيه
"كونسورتيوم نوبل" على بيع جزء من حصصه من حقل "ليفايثان" لتحفيز املنافسة ومنع
االحتكار ،األمر الذي أحدث أزمة ،كونه سيؤخر عملية تطوير القطاع ،ويعرقل مشاريع
التزود احمللي بالغاز واملضي قدم ًا بمذكرات التفاهم للتصدير إىل الدول اجملاورة.
ويف هذا السياق ،أكد املسؤول عن مكافحة االحتكار ديفيد جيلو ،أن على "كونسورتيوم
نوبل" التخلي عن عدد من احلقول يف املياه الشمالية اإلسرائيلية ـ علم ًا بأن الكونسورتيوم
هو الذي اكتشف جميع احلقول الغاز ّية يف هذه املياه ـ وذلك للحيلولة دون سيطرته على
سعر الغاز اخملصص حملطات الكهرباء ،وبالتايل حتكّمه يف سعر الكهرباء احمللي.
وتشير جلنة مكافحة االحتكار إىل أن شركة الكهرباء اإلسرائيلية كانت تشتري املليون
وحدة حرارية بريطانية من الغاز من مصر بـ  4,75دوالرات ،ومع احتكار "نوبل" لإلمدادات
فإن ثمن املليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز أصبح  5,70دوالرات.
واقترح جيلو يف البدء أن تتنازل "نوبل" عن جزء من حصتها يف حقل "ليفايثان"
العمالق ،وعن حقل "كاريش" (وهو احلقل األقرب إىل املياه اللبنانية) ،وحقل "تانين"
اجملاور له ،لكن "نوبل" رفضت هذا االقتراح ،وع ّلقت عقودها مع شركة احلفر اإلسرائيلية
"إسرائيلي شيبيارد" ،موقفة بذلك احلفر يف حقل "تامار" ،وكذلك تطوير حقل "ليفايثان"،
وبالتايل وقف تزويد السوق الداخلية بالغاز ،إىل أن يصدر قرار نهائي عن السلطات بشأن
قضية االحتكار .وبينما تبرر إسرائيل موقف جلنة مكافحة االحتكار بأنه أمر طبيعي ،وبأن
اللجان الناظمة موجودة يف معظم الدول الغربية وتقوم باملمارسة نفسها ،جتيب "نوبل"
بأنه كان على هذه اللجنة اإلسرائيلية تقديم رأيها قبل توقيع عقود التنقيب واالستكشاف،
وليس بعد االكتشافات وتطوير احلقول.
وقد ع ّينت شركة "نوبل إينرجي" الرئيس األميركي السابق بيل كلينتون للدفاع عن
مصاحلها ووجهة نظرها يف واشنطن أمام الكونغرس والبيت األبيض ،ذلك بأنها كغيرها
من الشركات النفطية ،وضعت خططها على أساس احلصول على نسبة ربح تبلغ ،%15
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وليس  5أو  ،%10وهي النسبة التي تريدها اللجنة اإلسرائيلية اآلن .وتتخوف "نوبل" من
ال أمام
أن املوافقة على ما تريده جلنة مكافحة االحتكار اإلسرائيلية سيفتح الباب مستقب ً
جلان ُأخرى للتقدم بطلبات ،مثل جلنة حماية املستهلك أو جلان بيئية ،أو الستخدام األمر
من جانب األحزاب السياسية ،األمر الذي سيؤثر سلب ًا يف عملياتها وأرباحها.
ويذكر أن السلطات اإلسرائيلية منحت "كونسورتيوم نوبل" حصراً حق االستكشاف
ُ
والتنقيب يف املياه اإلسرائيلية ،وقد باشر الكونسورتيوم عمليات االستكشاف منذ سنة
وطور حقل "تامار" الذي بدأ اإلنتاج للسوق احمللية يف ربيع سنة  ،2013عالوة
،2000
ّ
على تطوير حقل "ليفايثان" الذي تزيد تكلفة املرحلة األوىل منه عن ستة مليارات دوالر.
وتوصلت الشركة األميركية ،بدعم من واشنطن ،إىل توقيع مذكرات تفاهم ،مع كل من
األردن ومصر ،لتزويدهما بالغاز ،لكن مل يتم التوصل حتى اآلن إىل توقيع اتفاقات نهائية
مع أي من الدولتين.
عما إذا تمكنت احلكومة
تدخل جلنة مكافحة االحتكار هذا،
ّ
وفض ً
ال عن أن ّ
وبغض النظر ّ
اإلسرائيلية من إيجاد حل وسط يف هذه األزمة ،فإن التعقيدات السياسية والقانونية ستع ّلق
العمل يف استخراج الغاز ويف تطوير احلقول ملدة طويلة.
ويف حال تعليق تطوير حق َلي "تامار" و"ليفايثان" ،فإن إسرائيل ستواجه صعوبة يف
توفير إمدادات كافية للسوق احمللية ،وخصوص ًا بعد أن ألغت مصر اتفاقها مع إسرائيل،
األمر الذي سيضطرها إىل استيراد الغاز من دول ُأخرى.
وتبرز أيض ًا خماوف إضافية من أن تتردد الشركات النفطية الدولية األُخرى يف
ال عن اخملاطر
االستثمار يف قطاع البترول اإلسرائيلي تبع ًا لتجربة "نوبل" ،وهذا فض ً
الناجتة من األوضاع السياسية يف املنطقة ،والتي ال حتفّز تلك الشركات على االستثمار.
وكانت "نوبل" قد تفاوضت يف السابق مع شركات روسية وأسترالية وإيطالية لبيعها جزء ًا
من حصصها يف حقل "ليفايثان" ،من أجل حل مشكلة السيولة املالية التي كانت تواجهها،
لكن تلك الشركات رفضت الشراء بسبب تدخالت جلنة مكافحة االحتكار.

املصادر
 1ساهم كل من شركة "بريتش غاز" ( )B.G.و"نوبل إينرجي" يف مرحلة االكتشاف األوىل ،وذلك
باالشتراك مع شركات نفطية إسرائيلية مستقلة.
 2انظر املوقع اإللكتروين لشركة "نوبل إينرجي" يف الرابط التايل:

http://www.nobleenergyinc.com/operations/international/eastern-mediterranean-128.html
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 3سايمون هندرسون" ،تصدير الغاز الطبيعي :خيارات إسرائيل وقبرص ومشاريع التعاون
بينهما" ،نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية" ،خمتارات من الصحف العبرية ـ مالحق
خاصة" ،يف الرابط اإللكتروين التايل:
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/malaheq/gaz.pdf
“Platts Oilgram Price Report”, vol. 90, no. 24, February 3, 2012. 4
Ibid., vol. 90, no. 75, April 17, 2012. 5
Financial Times, 16 November, 2014. 6
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