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�آفاق برتول �رشق املتو�سط

وليد

خدوري*

�آفاق ال�صناعة البرتولية ا إل�رسائيلية وحدودها

تحاول

�إ�سرائيل منذ بداية الألفية الثانية اكت�شاف البترول في مياه �شرق المتو�سط،
وذلك بعد االكت�شافات الغازية التي حققتها م�صر في مياهها �شمالي
الإ�سكندرية وبور �سعيد ،وال�سلطة الفل�سطينية في بحر غزة باكت�شاف حقل ''غزة مارين''.
تغيرت �أهداف �إ�سرائيل البترولية بالتدريج .فالهدف الأول كان �أمني ًا ،وهو تحقيق االكتفاء
الطاقوي الذاتي ،ولهذا تركزت الأبحاث اال�ستك�شافية البحرية خالل �أول �أعوام الألفية على المياه
تبين �أن االحتياط المكت�شف
الجنوبية المحاذية لمياه بحر غزة الفل�سطينية .لكن بعد فترة وجيزة ّ
ال عن �إمكان
ف�ض
،
ا
محلي
في المياه الجنوبية �ضحل ولن يكون كافي ًا لتلبية الطلب على الطاقة
ً
ً
الت�صدير.
في �إثر ذلكُ ،حولت االهتمامات اال�ستك�شافية خالل نهاية العقد الأول من الألفية �إلى المياه
ال�شمالية للعثور على اكت�شافات جديدة ،وتحديداً في المناطق المحاذية للمياه اللبنانية
والقبر�صية .وتزامنت االكت�شافات ا إل�سرائيلية في المياه ال�شمالية مع ن�شر تقرير �إدارة الم�سح
الجيولوجي الأميركية في �آذار/مار�س  2010ب�ش�أن االحتياط النفطي والغازي في حو�ض
ليفانت (الذي ي�شمل معظمه المناطق البحرية لقطاع غزة و�إ�سرائيل وقبر�ص ولبنان و�سورية).
تبع هذه المرحلة من االكت�شافات الإ�سرائيلية في المياه ال�شمالية عملية تطوير الحقول
ال�ضخمة ،وخ�صو�ص ًا حق َلي ''تامار'' و''لفيتان'' ،ولم يج ِر تطوير �أي من الحقول ال�صغيرة ال�شمالية
حتى الآن.
بناء على االحتياط المكت�شف في المناطق البحرية ،والذي بلغ  39تريليون قدم مكعبة
تقريب ًا ،بد�أت �إ�سرائيل بتغيبر الأ�س�س المعتمدة ل�سيا�ستها الطاقوية ،و�شرعت تخطط لتحويل
تغذية معظم محطات الكهرباء المحلية من االعتماد على المنتوجات البترولية �أو الفحم �إلى
ا�ستعمال الغاز الطبيعي .كما با�شرت تخطط لت�شييد منظومة �أنابيب متكاملة و�شاملة لإي�صال
الغاز �إلى مختلف �أنحاء البلد .و�ش ّكل الهدف من هذا التغيير بعداً ا�ستراتيجي ًا في المقام الأول،
هو االعتماد على وقود محلي بد ًال من ا�ستيراد وقود �أجنبي ،فاالعتماد الكامل على الغاز
الطبيعي فقط� ،أثار المخاوف ب�سبب �إمكان �ضرب ال�شبكة� ،أو قطع الإمدادات من الحقول ال�ضخمة،
�أو لعطل �صناعي.
* خبير نفطي ورئي�س التحرير ال�سابق لن�شرة ''مي�س'' النفطية.
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من الجدير بالذكر� ،أن المخطط الإ�سرائيلي اعتمد على تحويل جميع محطات الكهرباء لتغذيتها
بالغاز الطبيعي ،با�ستثناء محطة واحدة ذات طاقة كبيرة تعتمد على وقود مختلف لالعتماد عليها في
�أثناء انقطاع �إمدادات الغاز.
هدف التحول �إلى الغاز �أي�ض ًا �إلى تح�سين البيئة وتقلي�ص ظاهرة االنبعاث الحراري ،و�أخيراً ،بد�أ
التخطيط لت�صدير الغاز.
بادرت �إ�سرائيل �إلى اتخاذ خطوات ا�ستك�شافية �سريعة ن�سبي ًا ،مقارنة بالدول المجاورة ،وتمكنت
من بدء الإنتاج من حقل ''تامار'' لتغذية ال�سوق المحلية في ربيع �سنة  ،2013وتوقيع اتفاقات ت�صدير
خالل منت�صف العقد لت�سليم غاز حقل ''لفيتان'' مع نهاية العقد الراهن.

برامج تطوير احلقول الغازية
حاولت �إ�سرائيل جاهدة منذ ت�أ�سي�سها في �سنة  1948اكت�شاف البترول في المناطق البرية ،لكن
من دون �أي نجاح ُيذكر� ،إذ تم االعتماد على �شركات قليلة الخبرة� ،أكانت محلية �أم �أجنبية �صغيرة.
ولم ت�شارك �أي من ال�شركات النفطية الدولية في اال�ستك�شاف في �إ�سرائيل طوال القرن الع�شرين خوف ًا
من المقاطعة العربية ،وال�صعوبات التي يمكن �أن تواجهها في الدول النفطية العربية .لكن مع تحقيق
االكت�شافات في كل من المياه الم�صرية وبحر غزة تغيرت هذه ال�صورة ،كما تغيرت مع توقيع معاهدة
كامب ديفيد ومعاهدات ال�سالم مع دول عربية مجاورة.
منحت االكت�شافات في المياه الم�صرية وغزة� ،إ�سرائيل فر�صة لتحقيق هدفها اال�ستراتيجي بتحقيق
توازن جيو ــ ا�ستراتيجي �إ�ضافي مع الدول العربية المجاورة ،عبر اكت�شاف البترول ،للم�ساهمة في
تحقيق االكتفاء الذاتي ،وعدم االعتماد على اال�ستيراد من الدول العربية المجاورة �أو عبر الأرا�ضي
العربية .بل حتى في �أح�سن الأحوال� ،إمكان الت�صدير وا�ستغالل ال�صادرات في تعديل ميزان القوى مع
الدول العربية لم�صلحتها .كما ف�سحت اتفاقيات ال�سالم المجال �أمام ال�شركات النفطية الدولية
ال عن �ضع�ضعة النظام الإقليمي العربي.
لال�ستفادة من الوهن الذي لحق بقوانين المقاطعة العربية ،ف�ض ً
انتهزت ال�سلطات الإ�سرائيلية هذه الفر�ص ،ف�أعطت برامج اال�ستك�شاف البترولية الأولوية .وب�سرعة،
�شكل ا إلنتاج من حقل ''ماري ب'' في المياه الجنوبية بدءاً من �سنة � 2004أول �إنتاج تجاري من
قدر احتياط ''ماري ب'' بـ  1.5تريليون قدم مكعبة ،الأمر الذي يدل على �صغر
وي ّ
المناطق البحريةُ .
حجم الحقل .لكن على الرغم من �ض�آلة االحتياط ،ف�إن ''ماري ب'' ا�س ُتغل للم�ساهمة في تلبية الطلب
عما كانت ت�ستورده
المحلي ،وبلغ �إنتاجه  600مليون قدم مكعبة يومي ًا تقريب ًا من �ستة �آبار ،ف�ض ً
ال ّ
�إ�سرائيل من الغاز الم�صري عبر خط الأنابيب الممتد من العري�ش �إلى ع�سقالن.
كما جرى اكت�شاف عدد محدود جداً من الحقول الغازية الأُخرى ال�صغيرة الحجم في المياه
الجنوبية ،لكن لم يتم ا�ستغاللها حتى الآن نظراً �إلى �ض�آلة احتياطها وعدم جدواه االقت�صادية.
اتجهت �إ�سرائيل خالل العقد الأول من الألفية الثالثة ،بعد خيبة الأمل في المياه الجنوبية وحقولها
ال�صغيرة� ،إلى اال�ستك�شاف في المياه ال�شمالية ،وا�ستطاع كون�سورتيوم بقيادة �شركة ''نوبل �إينرجي''
الأميركية و�شريكها �شركة ''ديليك'' الإ�سرائيلية حتى �سنة  ،2010اكت�شاف الحقول الغازية في المياه
ال�شمالية في مقابل �شاطىء حيفا ،والمحاذية للمياه اللبنانية والقبر�صية .احتوت معظم هذه الحقول
على احتياط محدود الحجم ،يتراوح ما بين  3 - 1.5تريليونات قدم مكعبة للحقل الواحد ،وذلك
با�ستثناء الحقلين ال�ضخمين� :أو ًال'' ،تامار'' الذي يبلغ احتياطه نحو  10تريليونات قدم مكعبة ،وقد بد�أ
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الإنتاج التجاري منه في ربيع �سنة  ،2013وتتزود منه �شركة الكهرباء الإ�سرائيلية الحكومية بـ 2.7
بليون متر مكعبة من الغاز �سنوي ًا من خالل عقد لـ  15عام ًا .وتبلغ قيمة ال�صفقة  10مليارات دوالر
تقريب ًا ،على مدى فترة العقد ،وتزود �إمداداته ال�سوق الداخلية .وقد و ّفر هذا العقد ال�ضمان الالزم
للكون�سورتيوم الم�س�ؤول عن تطوير ''تامار'' القترا�ض الأموال من الم�صارف الدولية ال�ستكمال تطوير
الحقل .وعلى غرار ما هو معتاد في هذه الحاالت ،لم يتم ن�شر �سعر الغاز ر�سمي ًا ،لكن �صحيفة ''بالت�س
�أويل غرام'' المتخ�ص�صة ك�شفت �أن ال�سعر يتراوح ما بين  5و 6دوالرات لكل مليون وحدة حرارية
بريطانية .وتوقعت ال�شركة الم�س�ؤولة عن ''تامار'' �أن يكون احتياط الحقل ،عالوة على حقل ''داليت''
المجاور ،وافي ًا لت�أمين حاجة اال�ستهالك الإ�سرائيلي لعقدين من الزمن .الحقل الثاني هو حقل ''لفيتان''
قدر احتياطه بـ  20 - 17.5تريليون قدم مكعبة.
الذي ُي ّ
ونظراً �إلى التكاليف العالية لتطوير الحقول في مياه �شرق المتو�سط العميقة (� 20ألف قدم ،تقريب ًا،
وغ�ض النظر عن
تحت �سطح البحر) ،قرر الكون�سورتيوم �إعطاء تطوير حق َلي ''تامار'' و''لفيتان'' �أولوية،
ّ
تطوير الحقول ال�صغيرة مرحلي ًا.

نزاع ال�سلطات الإ�رسائيلية مع الكون�سورتيوم
واجه الكون�سورتيوم ،بعد االكت�شافات التي حققها ،اعترا�ضات من طرف �سلطة مكافحة االحتكار
ال عن اتهامات للكون�سورتيوم بو�ضع احتكاري ،الأمر الذي
ب�ش�أن �إمكان تعديل بنود عقود التطوير ،ف�ض ً
قد ي�ؤدي �إلى الإ�ضرار بم�صالح االقت�صاد والم�ستهلك الإ�سرائيليين.
�أدت هذه الخالفات ال�سيا�سية والقانونية بين �إ�سرائيل والكون�سورتيوم �إلى ت�أخير تطوير الحقول
ال�ضخمة في �سنة  ،2015و�سط ت�سا�ؤالت ُطرحت �إزاء حقوق الكون�سورتيوم وملكيته ،الأمر الذي �أدى
�إلى ت�أخير تطوير الحقلين ال�ضخمين (تامار و''لفيتان'') ،و�أي�ض ًا �إلى تردد ال�شركات النفطية الدولية
باال�ستثمار في �صناعة الغاز الإ�سرائيلية ،كذلك ت�أخير توقيع عقود الت�صدير �إلى الدول العربية
المجاورة� ،إلى حين �صدور قرار �إ�سرائيلي ر�سمي يو�ضح ماهية اتفاقات التعاقد ب�ش�أن ملكية الحقول،
وفحوى العقود مع الكون�سورتيوم.
وت�أجلت �أي�ض ًا عمليات اال�ستك�شاف بعد العثور على حق َلي ''تامار'' و''لفيتان'' ،وانح�صر العمل في
تطوير هذين الحقلين فقط ،بحيث ت�أجل تطوير الحقول ال�صغيرة ،وكذلك محاولة ا�ستك�شاف حقول
جديدة .وقد �أدت عدة عوامل دوراً في هذا الت�أخير الذي �أعاق كثيراً تطوير �صناعة الغاز الإ�سرائيلية
و�شح ال�سيولة المالية
خالل الفترة  ،2015 - 2014منها التكاليف الباهظة في المياه العميقة،
ّ
الالزمة عند �شركات الكون�سورتيوم ،والخالف ال�سيا�سي ــ القانوني مع ال�سلطات الحكومية ،واالنهيار
العالمي لأ�سعار النفط والغاز.
لكن بناء على الت�سوية النهائية بين الحكومة الإ�سرائيلية والكون�سورتيوم ،تم بيع ح�صة
الكون�سورتيوم في حق َلي ''كاري�ش'' و''تانين'' القريبين �أحدهما من الآخر في �أواخر �أيلول�/سبتمبر
ويعتبر ''كاري�ش''
وي ّ
قدر االحتياط الغازي في الحقلين بـ  80 - 60مليار متر مكعبة من الغازُ .
ُ .2015
�أقرب حقل �إ�سرائيلي �إلى المياه اللبنانية� ،إذ �إنه يبعد ع�شرة �أميال تقريب ًا ،عن الحدود البحرية اللبنانية.
لقد ا�ضطر الكون�سورتيوم �إلى بيع ح�صته في الحقلين �إلى �شركة ''�إينرجين'' اليونانية الم�سجلة في
قبر�ص بمبلغ قيمته  148.5مليون دوالر تم ت�سديدها �إلى �شركة ديليك .وتعمل �شركة ''�إينرجين'' في
البحر الأدرياتيكي ،و�شرق المتو�سط في كل من اليونان وم�صر ،وقد حاولت التنقيب �سابق ًا في المياه
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الإ�سرائيلية ،لكنها حفرت �آباراً جافة في كل من حق َلي ''�سارة'' و''ميرا'' ال�شماليين.
بد�أت �إ�سرائيل ،غداة اكت�شاف حقل ''لفيتان'' العمالق ،تتطلع ب�سرعة نحو الت�صدير .واقت�صرت
الم�شاريع الأولى على الخطط التالية :خط �أنابيب عبر قبر�ص �إلى تركيا لت�صدير غازات دول �شرق
متو�سطية متعددة ،ثم �إلى دول ال�سوق الأوروبية؛ �أو خط �أنابيب عبر قبر�ص واليونان ،ليرتبط هناك
ب�شبكة الغاز الأوروبية؛ �أو ت�سييل الغاز في م�صنع مقترح للت�سييل بالقرب من مدينة ليما�سول في
جنوب قبر�ص.
القت الم�شاريع الثالثة �صعوبات في اتخاذ قرارات نهائية ب�ش�أن تب ّني �أي منها حتى الآن .فالخط
المقترح �إلى تركيا ،والذي ت�ؤيده الواليات المتحدة ب�شدة لتقلي�ص اعتماد تركيا على الغاز الرو�سي،
ومحاولة ت�صدير �إمدادات غازية �إقليمية م�شتركة تجعل �إ�سرائيل المركز الإقليمي الرئي�سي لتجارة الغاز
في �شرق المتو�سط ،يتطلب ن�صب محطة �ضخ في الجزء ال�شمالي المحتل من جمهورية قبر�ص .وقد
ا�شترطت الحكومة القبر�صية اتفاق ًا مع تركيا لتوحيد الجزيرة و�إنهاء االحتالل قبل الموافقة على م�سار
الخط عبر قبر�ص ون�صب محطة ال�ضخ لتقوية تد ّفق الإمدادات على �أرا�ضيها المحتلة .ويواجه الخط عبر
اليونان �صعوبة اقت�صادية� ،إذ �إن عمق مياه البحر بين قبر�ص واليونان تبلغ في بع�ض المناطق نحو
 2.5كيلومتر تحت �سطح البحر ،الأمر الذي يزيد كثيراً من تكاليف بناء الخط و�صيانته الحق ًا ،وكذلك
جره �إلى �أوروبا ،ثم �صعوبة تناف�سه مع ال�صادرات الغازية الأُخرىّ � .أما
من �سعر الغاز المفتر�ض ّ
غ�ضت قبر�ص النظر عن الم�شروع في �إثر
بالن�سبة �إلى الم�شاركة في م�صنع الت�سييل في قبر�ص ،فقد ّ
الأزمة المالية التي مرت بها خالل �سن َتي  2012و .2013لقد ا�ستمرت المحادثات ب�ش�أن الخطين
التركي واليوناني عدة �أعوام ،ويت�ضح الآن �أن م�شروع الخط اليوناني يواجه �صعوبات جمة دفعت �إلى
غ�ض النظر عنه فعلي ًاّ � ،أما الخط التركي ،فيالقي اهتمام ًا �أكبر ،لكنه يعاني التقلبات في العالقات
ّ
التركية ــ الإ�سرائيلية ،كما �أنه ينتظر تحقيق تقدم ملمو�س في المحادثات لتوحيد الجمهورية
القبر�صية ،والتي هي دائرة فعلي ًا في الوقت الحا�ضر ب�إ�شراف الأمم المتحدة.

الأولوية للأ�سواق العربية
تغير اهتمام �إ�سرائيل فج�أة ،فبد ًال من �إعطاء الأولوية للت�صدير �إلى الأ�سواق الأوروبية ،اتجه
ّ
االهتمام �إلى �أ�سواق الدول العربية القريبة التي و ّقعت معاهدات �سالم معها .ويكمن ال�سبب لهذا التغيير
في اعتبارات اقت�صادية وجيو�سيا�سية مع ًا.
لقد ا�ضطرت ال�شركات العاملة �إلى االقترا�ض من الم�صارف الدولية ب�سبب الثمن الباهظ لتطوير
قدر تكاليف المرحلة الأولى لتطوير حقل ''لفيتان'' نحو �ستة مليارات
حق َلي ''تامار'' و''لفيتان'' ،و ُت ّ
دوالر .ومن �أجل الح�صول على القرو�ض ،ف�إن على ال�شركات النفطية الح�صول على �ضمان يتمثل في
عقد ''بيع و�شراء'' مع م�ستهلك كبير ،مثل �شركات الكهرباء التي تكون قرو�ضها عادة م�ضمونة من طرف
الدولة.
كما ا�ضطرت ال�شركات النفطية ،على غرار بقية ال�شركات النفطية العالمية� ،إلى تقلي�ص النفقات مع
مد خطوط �أنابيب ق�صيرة الطول �إلى
انهيار �أ�سعار النفط منذ �أوا�سط �سنة  ،2014و�أ�صبح الأجدى لها ّ
عما �سبق
�أ�سواق قريبة ،بد ًال من مد خطوط طويلة وعبر البحار العميقة �إلى الدول الأوروبية .ف�ض ً
ال ّ
ذكره ،ف�إن هناك �أي�ض ًا م�س�ألة التفاو�ض مع الدول الأوروبية العابرة (الترانزيت) ،والتي تتطلب �أ�شهراً
بل �أعوام ًا ربما ،كما تدل على ذلك تجربة مد �أنابيب الغاز من رو�سيا �أو الدول المطلة على بحر قزوين
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�إلى �أوروبا ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى ت�أخر الموافقة النهائية على عقود ''البيع وال�شراء'' ،و�إلى زيادة
النفقات.
ا�ستغلت �إ�سرائيل ظروف ًا معينة في الدول العربية المجاورة المت�صالحة معها ،والتي تواجه ،كغيرها
من الدول العربية الأُخرى ،ا�ستهالك ًا متزايداً للغاز الطبيعي ،ونق�ص ًا مرحلي ًا في �إمدادات الطاقة ،الأمر
الذي �سي�ضطرها �إلى تنويع اال�ستيراد وزيادة بدائل الطاقة.
تب ّنت �إ�سرائيل ،بم�ساندة الواليات المتحدة� ،سيا�سة الت�صدير �أو ًال �إلى الدول العربية المجاورة
المت�صالحة معها .والهدف الجيو ــ ا�ستراتيجي لتب ّني هذه ال�سيا�سة هو تحقيق تطبيع �أكثر �ضمانة
للعالقات مع الدول المعنية ،وللفر�صة التي يتيحها ت�صدير الغاز بالذات للتغلغل في قطاع الطاقة
العربي اال�ستراتيجي ،والنفوذ الذي �ستتيحه هذه الخطوة لإ�سرائيل الحق ًا للم�شاركة في تقرير نمو
ال�صناعة العربية ،من خالل التحكم في �أ�سعار الغاز والكهرباء.

ت�شجيع كربى ال�رشكات النفطية الدولية على اال�ستثمار يف �إ�رسائيل
ظهر تطور جديد مهم خالل �سن َتي  2016و 2017في �سيا�سة الطاقة الإ�سرائيلية ،ربما ي�ؤدي �إلى
تو�سيع الآفاق الم�ستقبلية لهذه ال�سيا�سة .فقد �أعلنت الحكومة ا إل�سرائيلية ت�شكيل الهيئة الناظمة للغاز
الطبيعي ،ووفرت لها �صالحيات وا�سعة� ،أكبر من تلك الممنوحة ل�سلطة مكافحة االحتكار .وقد �أدى
رئي�س الحكومة بنيامين نتنياهو دوراً رئي�سي ًا في �إعطاء �صالحيات �سيادية �أهم للـهيئة الناظمة،
ال عن �إمكان االعتماد على
بحيث باتت قادرة على نق�ض قرارات �سلطة مكافحة االحتكار ،ف�ض ً
الم�صلحة الأمنية القومية في تبرير قراراتها .واتخذت هذه الهيئة قراراً مهم ًا في � 10آب�/أغ�سط�س
 2016فتحت بموجبه ل�شركات النفط الدولية مجال اال�ستك�شاف في �إ�سرائيل .و�أكدت �سلطة مكافحة
االحتكار في البيان الذي �أ�صدرته ''�أن ال�سيا�سة العامة لإ�سرائيل ،هي ت�شجيع كبرى ال�شركات العالمية
غير الإ�سرائيلية الم�ساهمة في �سوق الغاز الإ�سرائيلية الداخلية ''.وتم في الفترة  2017 - 2016تحديد
 24قطعة بحرية لطرحها في مناق�صات عالمية ت�ستطيع ال�شركات من خاللها الح�صول على عقود
لال�ستثمار في المناطق البحرية االقت�صادية الإ�سرائيلية .وبما �أن القطع البحرية التي �سيتم طرحها في
المزاد العلني مجاورة لحق َلي ''تامار'' و''لفيتان'' ،ف�إن �إمكان امتداد الطبقات الجيولوجية الواعدة
�سيكون عالي ًا .وتتوقع وزارة البنى التحتية الإ�سرائيلية ،ا�ستناداً �إلى بحوث خا�صة جرت م�ؤخراً ،العثور
على  6,6مليارات برميل من النفط الخام ،و 2.137مليار متر مكعبة �إ�ضافية من الغاز الطبيعي.
من نافل القول �أن �أرقام هذه الوزارة �أولية وطموحة جداً ،وتحديداً لأنها مبنية على عمليات الم�سح
ال�سيزمي [الزلزالي ) ](seismicولي�س حفر الآبار اال�ستك�شافية في القطع الجديدة .وما يلفت النظر
�أي�ض ًا �أن الوزارة بد�أت تتوقع اكت�شافات نفطية تجارية ،على الرغم من عدم اكت�شاف حقول نفط تجارية
في المياه الإ�سرائيلية حتى الآن ،و�إنما غازية فقط.
من الوا�ضح �أي�ض ًا� ،أن تحديد هذا العدد الكبير من القطع البحرية للمزاد الدولي الذي �ست�شارك فيه
�شركات نفط عالمية ،هو ردة فعل على المالب�سات والخالفات التي طر�أت على �صناعة الغاز الإ�سرائيلية
ب�سبب النزاع الذي ن�شب مع الكون�سورتيوم بقيادة نوبل �إينرجي ،الأمر الذي ترك �آثاراً �سلبية في مدى
التزام ال�سلطات الإ�سرائيلية بالعقود مع ال�شركات الدولية بعد توقيعها ،بل حتى بعد اال�ستك�شاف
والتطوير .وما هذه الخطوة �إ ّال التفافة �سريعة من جانب ال�سلطات الإ�سرائيلية على النزاع الذي طر�أ
خالل الفترة .2016 - 2015
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تحولت �أهداف �إ�سرائيل البترولية ،مع االكت�شافات التي تحققت� ،إلى محاولة ا�ستقطاب �شركات
نفطية غربية كبرى لال�ستفادة من خبرة هذه ال�شركات في اال�ستك�شاف الم�ستقبلي ،وتحديداً المياه
العميقة للعثور على حقول نفطية تجارية ،الأمر الذي لم يتحقق لها حتى الآن ،وفي التمويل ،والتقنية
العالية ،والخبرة والإمكانات في ت�سويق الغاز .وفي حال حققت �إ�سرائيل هذا الهدف ،تكون قد نجحت
في ك�سر طوق المقاطعة العربية التي تواجهها منذ �سنة .1948

اال�ستك�شاف والإنتاج يف الأرا�ضي املحتلة منذ �سنة 1967
تو�سعت �آفاق ال�سيا�سة البترولية ا إل�سرائيلية في الأعوام الأخيرة ،لت�شمل عدة برامج ال�ستغالل
الثروة النفطية والطاقات الم�ستديمة في ال�ضفة الغربية وه�ضبة الجوالن .وتو�سعت عمليات اال�ستغالل
في ظل تدهور الأو�ضاع ال�سيا�سية العربية والفل�سطينية ،علم ًا ب�أن ق�ضم الثروة النفطية في المناطق
المحتلة يتبع نهج خطوات �سلطة االحتالل في و�ضع اليد على م�صادر المياه منذ خم�سينيات القرن
الما�ضي.
بادرت ال�شركات الإ�سرائيلية منذ �سنة � 1992إلى التنقيب عن النفط في المناطق الفل�سطينية
المحتلة منذ �سنة  ،1967واكت�شفت �شركة ''غفعوت عوالم'' حقل مجد في �أرا�ضي قرية رنتي�س
قدر بـ  1.8مليار برميل ،واحتياط غازي بـ  182مليار
الم�صادرة قبل عدة �أعوام ،باحتياط نفطي ُي ّ
قدم مكعبة .وتمنع �إ�سرائيل الفل�سطينيين من تطوير الموارد الطبيعية في �أرا�ضيهم ،وذلك من خالل
�إ�صدار القوانين والأوامر المجحفة.
كما ح�صلت �شركة ''�أفيك'' ا إل�سرائيلية على حقوق االكت�شاف وا إلنتاج على النفط ال�صخري في
جنوبي ه�ضبة الجوالن في قطعة م�ساحتها  395كم ،2وبد�أ الحفر في �أوائل �سنة  2014حين جرى
حفر ثالث �آبار ا�ستك�شافية على عمق  3000متر .وتكلفة الإنتاج مرتفعة لأنها ت�ستوجب �ضغط
ال�صخور وتك�سيرها بالو�سائل الهيدروليكية .و�أعلنت �شركة ''�أفيك'' اكت�شاف كميات تجارية للنفط
الخام في ه�ضبة الجوالن المحتلة .والجدير بالذكر �أن رئي�س ال�شركة هو البريغادير جنرال احتياط
�آيفي �أيتام ،الذي �شغل �سابق ًا منا�صب وزير البنى التحتية والتعمير والإ�سكان .وقد �أثارت ''�أفيك''
معار�ضة قوية في �إ�سرائيل خوف ًا من الآثار البيئية ال�ضارة ،لأن ال�شركة تحاول �إنتاج النفط ال�صخري،
�أي تك�سير ال�صخور بالمياه الممزوجة بالكيماويات ،الأمر الذي يتطلب �ضخ كميات كبيرة جداً من
المياه الممزوجة بالمواد الكيماوية التي تت�سرب �إلى �أحوا�ض المياه الجوفية الم�ستعملة لل�شرب
والزراعة .وقد حاولت ال�شركة اتباع �أ�ساليب �شعبوية لك�سب الر�أي العام باالدعاء �أن في �إمكانها تحقيق
اال�ستقالل الطاقوي لإ�سرائيل وتح�سين اقت�صادها ،وجعلها ''قوة نفطية'' في ال�شرق الأو�سط .لكن تبقى
هناك �أ�سئلة غام�ضة ب�ش�أن �شركة ''�أفيك'' من دون �أجوبة وا�ضحة :منها على �سبيل المثال ،حجم
�ستلبي مجمل اال�ستهالك النفطي ا إل�سرائيلي لعقدين من الزمن،
اكت�شافها في الجوالن� ،إذ ادعت �أنها
ّ
�أي بمقدار � 270ألف برميل يومي ًا ،لكن التجارب تدل حتى الآن على �أن الطاقة الإنتاجية هي �أقل من
ذلك كثيراً ،وال تكاد تكون كافية لتلبية  %2تقريب ًا من ا�ستهالك �إ�سرائيل النفطي.
واتخذت �إ�سرائيل خطوة ثانية في ا�ستغالل الجوالن ،بمنحها امتيازاً ل�شركة كينيت �إينرجي على
قطعة �أر�ض م�ساحتها  400دونم لت�شييد مزرعة لتوليد طاقة الرياح ،وقد ا�ستوطنت نحو  1600عائلة
في الجوالن في �إثر البدء بم�شاريع الطاقة هذه.
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الت�صدير �إىل الدول العربية
توفرت عدة عوامل �ساعدت على ت�صدير الغاز الإ�سرائيلي �إلى دول عربية ،فقد ارتفع الطلب عربي ًا
على الغاز ب�شكل ملحوظ ،بحيث �أخذ ي�شكل ن�سبة تقارب ن�صف �إجمالي ا�ستهالك الطاقة الكلي للمنطقة
قطاعي الكهرباء وال�صناعة من الغاز ،ومن المتوقع �أن يزداد
في �سنة  .2012وازداد االهتمام بتزويد
َ
ا�ستهالكه بمعدل ي�صل �إلى � %2.5سنوي ًا خالل الفترة  2040 - 2012ليرتفع الطلب من 2026.65
ترليون قدم مكعبة �سنوي ًا في �سنة � ،2012إلى  2068.88ترليون قدم مكعبة �سنوي ًا في �سنة ،2040
وذلك بح�سب تقديرات �إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
و�أدى ازدياد ا�ستهالك الغاز عربي ًا �إلى ا�ضطرار بع�ض الدول العربية ذات م�صادر الطاقة المحدودة
�إلى تنويع م�صادر الطاقة ،ثم ا�ستيراد الغاز .ومن المالحظ �أنه في ظل الت�شرذم ال�سيا�سي العربي
الراهن ،ف�إن ثمة غياب ًا فا�ضح ًا لتجارة الغاز العربية ،با�ستثناء م�شروع غاز ''دولفين'' لت�صدير الغاز
القطري �إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة و�سلطنة ُعمان ،وت�صدير �شركة ''�سونطراك''
الجزائرية غاز الترانزيت �إلى كل من تون�س والمغرب ،عبر خطوطها الت�صديرية �إلى �إيطاليا و�إ�سبانيا،
وت�صدير الغاز القطري الم�سال والغاز الم�صري �إلى الأردن.
وت�سعى �إ�سرائيل ،بدعم قوي من الواليات المتحدة ،لأن ت�صبح محوراً ل�صناعة الغاز في �شرق
المتو�سط ،فالواليات المتحدة تدعم �إ�سرائيل في ا�ستغالل ت�صدير الغاز كو�سيلة لتر�سيخ التطبيع المادي
على المدى البعيد مع الدول العربية المت�صالحة معها� .إ ّال �إن فر�ضيات ال�سيا�ستين الإ�سرائيلية
والأميركية ق�صيرة النظر لأنها تت�صور �أن العالقات البترولية �ستزيد التطبيع والعالقات الح�سنة ،من
دون �أي مخاطر م�ستقبلية ،ذلك ب�أن ال�سيا�سات البترولية � ّأدت في بع�ض الأحيان �إلى خالفات نتج منها
�صراعات ونزاعات ع�سكرية ،وخ�صو�ص ًا في حال عدم توفر قواعد متينة تخدم الأمن القومي والم�صالح
المتبادلة للأطراف المعنية ،كما �أن من المحتمل �أن ي�ؤدي التعاون الإ�سرائيلي ــ العربي البترولي �إلى
ن�شوب حروب م�ستقبلية ،بد ًال من �أن يكون و�سيلة لبناء الثقة وتمتين العالقات المرجوة.
والالفت �أي�ض ًا� ،أن ال�شركات العاملة في الحقول البحرية الإ�سرائيلية م�ضطرة �إلى توقيع عقود ''بيع
تقدمه �إلى الم�صارف الدولية لدى االقترا�ض منها ،وهناك
و�شراء'' ب�سرعة ال�ستعمالها ك�ضمان ّ
محادثات جارية لت�صدير الغاز �إلى كل من م�صر وال�سلطة الفل�سطينية .وهنا ،ف�إن ال�ضغوط الإ�سرائيلية
ال في الم�صالح ،لأن حقل ''غزة
في تجميد تطوير حقل ''غزة مارين'' لعقدين من الزمن ،ت�شكل خل ً
مارين'' ،على الرغم من �ض�آلة احتياطه ،يمكن �أن ي�ساهم في تزويد محطة كهرباء غزة ،ومحطة كهرباء
ال عن ال�سماح بت�صدير كميات محدودة �إلى الأردن� .إ ّال
جنين المقرر �إن�شا�ؤها في ال�ضفة الغربية ،ف�ض ً
�إن �إ�سرائيل تخطط لت�صدير الغاز من حقولها البحرية �إلى كل من غزة وجنين والأردن ،الأمر الذي يخلق
تناق�ض ًا في الم�صالح ،قد ينجم عنه عدة نزاعات في الم�ستقبل.
وو ّقعت �شركة الكهرباء الأردنية (�شركة م�ساهمة عامة) عقداً في  26ت�شرين الأول�/أكتوبر 2016
مع �شركة ''نوبل �إينرجي'' الأميركية ل�شراء  45بليون متر مكعبة من غاز حقل ''لفيتان'' على مدى 15
عام ًا (�أي ت�صدير  290مليون قدم مكعبة يومي ًا) .و�سيتم الت�صدير بعد انتهاء المرحلة الأولى لتطوير
حقل ''لفيتان'' وت�شييد خط �أنابيب يمتد من �إ�سرائيل �إلى الأردن (طالب الأردن ب�أن تتحمل �إ�سرائيل
تكاليف ت�شييد الخط) .وت�شير المعلومات الر�سمية الأردنية �إلى �أن ال�صفقة مع �إ�سرائيل �ستزود الأردن
بدءاً من �سنة  ،2019بنحو  %40من ا�ستهالك البلد للطاقة ،وب�أ�سعار �أقل من �أ�سعار البدائل ،مع العلم
ب�أن �إعالن االتفاقية العام لم ُيف�صح عن �سعر الغاز الذي �ست�شتريه الأردن.
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وكانت ال�شركة الأردنية قد و ّقعت في �سنة  2014مذكرة تفاهم مع كون�سورتيوم تقوده ''نوبل
�إينرجي'' ال�ستيراد الغاز ،لكن ُغ�ض النظر عن هذه المذكرة في حينه نظراً �إلى الخالفات الداخلية بين
ال�سلطات الإ�سرائيلية والكون�سورتيوم �إزاء فحوى العقود و�شكل تم ّلك الكون�سورتيوم للأ�سهم في حقل
''لفيتان'' .وتزامن هذا الخالف ب�ش�أن حقوق الكون�سورتيوم مع معار�ضة برلمانية و�شعبية �أردنية ل�شراء
الغاز الإ�سرائيلي ،الأمر الذي �أدى �إلى تجميد مذكرة التفاهم في حينه ،وذلك بعد �أن رف�ضه البرلمان
الأردني.
تواجه اتفاقيات ت�صدير الغاز الإ�سرائيلي �إلى الدول العربية عدة �صعوبات ،منها الرف�ض ال�شعبي
والبرلماني الذي برز في كل من م�صر والأردن والمناطق الفل�سطينية المحتلة ،وكذلك الخالفات
الجيو�سيا�سية الإقليمية ،مثل ،رف�ض تطوير حقل ''غزة مارين'' والخالفات البحرية الحدودية بين لبنان
و�إ�سرائيل ،ف�ض ًال عن النزاعات المزمنة (زيادة عدد الم�ستعمرات ،وق�ضم �أرا�ضي الم�سجد الأق�صى في
القد�س) التي يمكن �أن تتعقد وتت�صاعد في حال تفاقم الخالفات .فهذه النزاعات قد تعرقل مد خطوط
�أنابيب �إ�سرائيلية �إلى دول الجوار� ،أو حتى تقود �إلى ن�سفها ،مع تزايد العمليات الع�سكرية غير النظامية في
المنطقة .وقد �أناطت �إ�سرائيل مهمة حماية حقول الغاز ومن�صات التنقيب �إلى الوحدة '' ''13في �سالحها
البحري ،عالوة على اعتماد منظومة �صواريخ اعترا�ضية م�ضادة لل�صواريخ على متن �سفنها البحرية.
ال ،نجد �أن الأردن ا�ستطاع االتفاق
وتواجه �إ�سرائيل مناف�سة من الدول العربية الم�صدرة للغاز ،وفع ً
مع �شركة �شل العالمية لتزويده بالغاز القطري الم�سال عن طريق من�صة خا�صة في ميناء العقبة تم
تمويلها من طرف ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية .كما تزود م�صر الأردن بالغاز
الطبيعي على الرغم من �أن خالفات عديدة ن�شبت بين الطرفين ب�ش�أن ال�سعر وحجم ا إلمدادات ،الأمر
الذي �أوقف الإمدادات لفترات طويلة خالل الأعوام الأخيرة ،و�ألحق �أ�ضراراً اقت�صادية بالغة بالأردن.
ويمكن للعراق ت�صدير الغاز �إلى الأردن في حال توفر الأو�ضاع ال�سيا�سية المالئمة في بغداد .وهناك
�إمكانات متاحة لت�صدير الغاز القطري �إلى عدة دول خليجية� ،إذ بد�أ الت�صدير �إلى الكويت .وبناء على
حجم االكت�شافات الم�ستقبلية في كل من لبنان و�سورية ،ف�إنه يمكن فتح �أ�سواق عربية قريبة لها.
�أخيراً ،تقل�صت الأرباح المتوقعة من اال�ستثمارات الغازية في المرحلة الحالية ،نظراً �إلى هبوط
�أ�سعار الغاز الطبيعي �إلى �أقل من ن�صف معدالت �سنة  ،2013بحيث و�صلت الأ�سعار �إلى  6 - 4دوالرات
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ،بد ًال من  14 - 12دوالراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية،
الأمر الذي ي�ؤثر �سلب ًا في اقت�صاديات الم�شاريع الغازية ،وتحديداً في مياه �شرق المتو�سط العميقة ذات
التكاليف الباهظة .ومن غير المتوقع في الم�ستقبل المنظور �أن ترتفع الأ�سعار �إلى الم�ستويات القيا�سية
التي �سجلتها قبل �سنة  ،2014نظراً �إلى التخمة التي �أحدثها �إنتاج النفط ال�صخري الأميركي� ،أي �أن
ال�شركات �ستحاول تر�شيد نفقاتها بقدر الإمكان ولفترة طويلة.

�آفاق ال�سيا�سة البرتولية ا إل�رسائيلية
تطرح هذه الورقة عدة محاور لآفاق ال�سيا�سة البترولية الإ�سرائيلية ،وتتطلب هذه المحاور درا�سات
و�أبحاث ًا مكثفة لمعرفة كيفية التعامل معها من طرف الجانب العربي:
ــ ما مدى حجم تزويد الإمدادات الغازية المتوقعة للدول العربية ،وما هو مدى التغلغل المتوقع في
قطاع الطاقة العربي؟ وهل �ستنجح هذه المحاولة في �ضوء الخالفات الإ�سرائيلية ــ العربية؟ وماذا
�ستكون ردة الفعل ال�شعبية في الدول العربية المعنية؟

آفاق الصناعة البترولية اإلسرائيلية وحدودها

امللف

ــ ما مدى نجاح �إ�سرائيل في ا�ستقطاب ال�شركات النفطية الدولية الكبرى لال�ستثمار في قطاعها
البترولي؟ وما هو ت�أثير هذا اال�ستقطاب في �إعطاء �صناعة البترول الإ�سرائيلية زخم ًا جديداً؟ وهل من
الممكن ،على �سبيل المثال ،تطوير ال�صناعة النفطية ،عالوة على الغازية ،في �إ�سرائيل؟
ــ هل �سيتغير ميزان القوى جذري ًا مع الدول العربية في حال اكت�شاف �إ�سرائيل احتياط نفطي
تجاري ي�سمح ،كما هي الحال مع الغاز ،باالكتفاء الذاتي والت�صدير؟ وهل �ستحاول �إ�سرائيل االن�ضمام
�إلى المنظمات البترولية المتخ�ص�صة؟ وهل �ست�سمح الدول النفطية العربية لها بذلك� ،أم �إن تطوير
�صناعة البترول ا إل�سرائيلية �سي�شكل ن�صراً معنوي ًا إل�سرائيل بعد عقود من الف�شل في اكت�شاف الموارد
الهيدروكربونية؟
ــ ما هي الإمكانات لتطوير �صناعة الغاز الإ�سرائيلية كي تنجح في فر�ض نف�سها كمحور وقاعدة
لهذه ال�صناعة في �شرق المتو�سط؟ وما هو دور الواليات المتحدة؟ وما هي البدائل؟ وهل يمكن لم�صر،
مع اكت�شافاتها الغازية العمالقة م�ؤخراً� ،أن تحل مكان �إ�سرائيل كمحور ل�صناعة الغاز في �شرق
المتو�سط وذلك بعد اكت�شاف حقل ''زهر'' العمالق في �آب�/آغ�سط�س  ،2016ونظراً �إلى توفر البنى
التحتية لم�صر بعد عقود من �إنتاج الغاز وت�صديره ،و�إلى م�شاريع �شركة ''�إيني'' في ت�صدير غاز ''زهر''
وغازات حقول �صغيرة مجاورة عبر خط �أنابيب بحري �إلى �إيطاليا ،ثم �شبكة �أنابيب ال�سوق الأوروبية
الم�شتركة؟ وكيف �ستتمكن م�صر من القيام بالدور المحوري ل�صناعة الغاز في �شرق المتو�سط في �ضوء
اال�ستهالك الداخلي المتزايد للغاز في م�صر؟
ــ كيف �سيتم التعامل مع كل من الخالف اللبناني ــ الإ�سرائيلي البحري الحدودي وم�س�ألة تطوير
حقل غزة مارين؟ وهل �سيتم االعتماد على و�ساطة �أطراف ثالثة للو�صول �إلى حلول تحافظ على
الم�صالح الم�شتركة� ،أم �سيتم اللجوء �إلى النزاعات الع�سكرية لحل هذه الخالفات؟ وماذا عن التعامل
مع الحقول الم�شتركة التي تتجاوز فيها الطبقات الجيولوجية الحدود ال�سيا�سية ما بين �إ�سرائيل ودول
عربية؟ وكيف �ستتجاوب دول عربية مع �شركات �إ�سرائيلية �أو دولية تعمل في حقول قريبة جداً من
حدود دول عربية؟ وهل �ستحتفظ الدول المعنية بحقوقها واللجوء �إلى الق�ضاء الدولي لحل النزاعات،
بعيداً عن المزايدات ال�سيا�سية المحلية؟ وهل �س ُتعتبر مقا�ضاة �إ�سرائيل اعتراف ًا �ضمني ًا بها؟ وفي غياب
هذا البديل ،هل �سيلج�أ الطرف العربي �إلى النزاع الع�سكري؟ و�إلى متى ال�سكوت عن ا�ستغالل الثروات
الطاقوية في الأرا�ضي المحتلة؟ �أال ُيعتبر هذا ال�سكوت نوع ًا من القبول؟ وهل ي�ستوجب هذا اال�ستغالل
االقت�صادي للثروات الطبيعية في الأرا�ضي المحتلة طرح الخالف �أمام المنابر الق�ضائية الدولية؟
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