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اآفاق برتول ال�رشق الأو�سط

يوال البطل ورندة حيدر

ال�سيا�سة االإ�رسائيلية العامة لقطاع الغاز

مقدمة

�ستقت�سر هذه الورقة على معالجة ال�سيا�سة الإ�سرائيلية في قطاع الغاز تحديداً، والخالفات 

الداخلية والجدل الحاد الذي دار بين الموؤ�س�سات الإ�سرائيلية والهيئات المعنية بملف الغاز من 

جهة، وبين ال�سركات الم�ستثمرة من جهة اأُخرى، قبل التو�سل اإلى اإطار تنظيمي متفق عليه ب�ساأن 

اآلية اإدارة عائدات الثروة الغازية في اإ�سرائيل، وهو ما يطَلق عليه ''اتفاق ت�سوية الغاز''.

ففي الأعوام الما�سية �سهدت اإ�سرائيل جدًل كبيراً ب�ساأن مو�سوع الغاز اختلطت فيه الأغرا�ض 

الموؤ�س�سات  بين  �سر�سة  مواجهة  ودارت  القت�سادية،  المادية  بالم�سالح  ال�سعبوية  ال�سيا�سية 

الق�سائية الإ�سرائيلية العليا وهيئات الرقابة الحكومية التي تعتبر نف�سها المدافعة عن الم�سلحة 

العامة، وبين ال�سركات الحتكارية التي دافعت بعنف عن حقوقها ال�ستثمارية البعيدة المدى. 

العام  الراأي  �سغط  طرفين:  بين  متنازعة  نف�سها  الإ�سرائيلية  الحكومة  وجدت  الأثناء  تلك  وفي 

الإ�سرائيلي والأحزاب ال�سيا�سية وهيئات الرقابة الحكومة من جهة، و�سغط ال�سركات الم�ستثمرة 

والدول الم�ستفيدة، ول �سيما الوليات المتحدة الأميركية من جهة اأُخرى.

الحمالت  برزت  الإ�سرائيلي  الداخل  �سعيد  فعلى  متنوعة،  اأوجهًا  التجاذب  هذا  اتخذ  وقد 

الدعائية الموجهة اإلى الراأي العام الإ�سرائيلي من اأجل تحري�سه �سد المخططات الحكومية وحّثه 

على الدفاع عن ثرواته الطبيعية وعن حقوقه فيها، كما وقع نزاع على ال�سالحيات بين مختلف 

هيئات الرقابة الحكومية المولجة معالجة مو�سوع الغاز، وبين اللجان المخت�سة الخبيرة التي 

الق�سائية  الموؤ�س�سات  بين  القانونية  المواجهة  وكذلك  المو�سوع،  لدرا�سة  الحكومة  �سكلتها 

والتي حاول كل طرف  الم�ستثمرة،  لل�سركات  الحقوقية  الأجهزة  وبين  الإ�سرائيلية،  والت�سريعية 

فيها الدفاع عن موقفه من خالل التم�سك بت�سريعات تحفظ حقوقه على المدى البعيد.

لدى الحديث عن اإدارة مو�سوع عائدات الغاز في اإ�سرائيل فاإننا ل نتحدث عن دولة عادية 

 ● الي�سوعية  الجامعة  من  القت�ساد  في  ماج�ستير  وحائزة  الإ�سرائيلية،  بال�سوؤون  متخ�س�سة  البطل:  يول   *
رندة حيدر: باحثة لبنانية، ومحررة ن�سرة ''مختارات من ال�سحف العبرية'' التي ت�سدر عن موؤ�س�سة الدرا�سات 

الفل�سطينية.
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تعتبر  دولة  عن  واإنما  الطبيعية،  ثرواتها  اإحدى  من  القت�سادية  لال�ستفادة  ال�سبل  اأف�سل  عن  تبحث 

م�سروعها  خدمة  في  الطبيعية  مواردها  وت�سع  وجودها،  يتهدد  لخطر  الدوام  على  عر�سة  نف�سها 

ال�سهيوني الرامي اإلى تعزيز مكانة دولة اإ�سرائيل كدولة يهودية بح�سب الروؤيا اليمينية المتطرفة التي 

تتحكم في اإ�سرائيل اليوم، ومن اأجل تحقيق ال�ستراتيجيا الإ�سرائيلية التي تهدف اإلى تحقيق الهيمنة 

القت�سادية وال�سيا�سية على دول المنطقة.

هذا ما قاله رئي�ض الحكومة الإ�سرائيلية بنيامين نتنياهو في 2015/12/17 عندما وّقع ''اتفاق 

ت�سوية الغاز'' في منطقة ال�سناعات الكيماوية ''رمات حوفاف'' في �سحراء النقب: ''روؤيتي الأولى هي 

اإ�سرائيل التي ي�سكنها ع�سرة ماليين ن�سمة ، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي منها 500 مليار دولر في 

ا 
ّ
ر متو�سط الدخل ال�سنوي للفرد 50 األف دولر. هذا هو الذي �سي�سمن م�ستقبلنا. اأم

ّ
قد

ُ
العام الواحد، وي

روؤيتي الثانية فتتج�سد اأمام اأعيننا: بعد 12 عامًا بئر ال�سبع �ستكون مدينة من 500 األف ن�سمة، وهذا 

1
التطور �سيبدل م�سهد النقب، ويتطلب تحفيز القطاع الخا�ض، و�سيجعل اإ�سرائيل تزدهر.''

الجيو�سيا�سية )من خالل  مكانتها  الغاز فر�سة لتعزيز  اإ�سرائيل تعتبر ت�سدير  الواقع، فاإن  وفي 

العالقات مع دول تربطها بها معاهدات  اأجل تمتين   ومن 
2

الم�ستركة(، الغاز  الغاز وم�ساريع  ت�سدير 

4
 اأو مع دول الجوار مثل تركيا من جهة، اأو قبر�ض واليونان من جهة ثانية.

3
�سالم )الأردن وم�سر(

من  وتعتبره  البحر،  في  الطبيعي  الغاز  من�ساآت  اأمن  �سمان  على  وجودية  اأهمية  اإ�سرائيل  وتعّلق 

ت�سررت  ''اإذا   :2015/12/8 في  الكني�ست  اأمام  نتنياهو  قول  بح�سب  وذلك  القومي،  االأمن  اأولويات 

اإن   ]....[ �سيت�سرر  القومي  اأمننا  فاإن  الطاقة،  لإنتاج  الرئي�سي  الم�سدر  اأ�سبحت  التي  الغاز  اإمدادات 

5
�سمان �سالمة اإمدادات الغاز لي�ض حيويًا فقط ل�سير عمل الدولة، بل لوجودها اأي�سًا.''

فاإن  الغاز،  لمو�سوع  ال�ستراتيجية  والأهمية  الإ�سرائيلية  الحالة  خ�سو�سية  من  الرغم  على  لكن 

المعنية،  الهيئات  التن�سيق بين  واإلى  ال�ساملة  النظرة  اإلى  افتقرت  ال�ساأن  الإ�سرائيلية في هذا  ال�سيا�سة 

وعرف اأداوؤها عيوبًا كثيرة. وا�ستناداً اإلى ما جاء في تقرير مراقب الدولة الإ�سرائيلية في تموز/يوليو 

''لم يكن  القا�سي يو�سف �سابيرا:  الغاز الطبيعي، يقول  2015 ب�ساأن كيفية تعامل الحكومة مع ملف 

لدى الحكومة الإ�سرائيلية �سيا�سة �ساملة لقطاع الغاز'' و''كان اأداوؤها م�سوبًا بعيوب كثيرة'' بينها ''عدم 

6
التن�سيق بين الهيئات المعنية المتعددة''، الأمر الذي �ساهم في ن�سوء الحتكار في هذا القطاع.

وفي الواقع، فاإن هناك عدداً من الهيئات العامة المعنية مبا�سرة بهذا الملف، ف�ساًل عن الحكومة 

7
والمجل�ض الوزاري الم�سغر والكني�ست، واأ�سا�سًا لجنة القت�ساد والمحكمة العليا، وهي التالية:

)�سلطة  الطبيعية  الموارد  ومديرية  فار�سف�سكي(  )األك�سندر  النفط  ومفو�ض  الطبيعي  الغاز  �سلطة  ـــ 

)التابعة  الو�ساية  )�سلطة  الحتكار  مكافحة  �سلطة  التحتية(؛  والبنى  الطاقة  لوزارة  التابعة  الو�ساية 

رئا�سة  لديوان  )تابعان  الوطني  القت�سادي  والمجل�ض  الوقود،  بدائل  مديرية  القت�ساد(؛  لوزارة 

الحكومة(؛

ـــ مديرية ال�سرائب التابعة لوزارة المالية؛ اللجان المكلفة در�ض جوانب محددة من ال�سيا�سة العامة 

ح، ولجنة �سي�سين�سكي، وفريق عمل )task force( المجل�ض القت�سادي 
َ
لقطاع الغاز الطبيعي )لجنة ت�سيم

الوطني برئا�سة يودجين ِكندال(؛ ومع اأن المعهد الإ�سرائيلي للتخطيط القت�سادي لي�ض هيئة عامة، فقد 

كان له دور في �سوغ الأحكام الناظمة لقطاع الغاز )وخ�سو�سًا يو�سي هولندر ودرور �ستروم، وهما 

م�سوؤولن �سابقان في �سلطة مكافحة الحتكار(.

و�سع  في  الف�سل  لها  كان  التي  هي  ت�سكلت  التي  المخت�سة  اللجان  تو�سيات  اإن  القول  ويمكن 

الجوانب المتعددة لل�سيا�سة العامة في قطاع الغاز، وهي التي كانت ال�سبب في اإثارة الخالفات والجدل 
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اأثارته الذي  والجدل  اللجان  هذه  تو�سيات  يلي  فيما  و�سنعر�ض  اإليهما.  الإ�سارة  �سبقت   اللذين 

والتغيرات التي اأُدخلت عليها.

و�سع النظام املايل لقطاع الغاز الطبيعي

1 ــ تو�سيات جلنة �سي�سين�سكي

( في �سنة 2009، 
3

اإثر اكت�ساف مكامن هيدروكربونية مهمة: حقل ''تامار'' )10 تريليون قدم في 

ذاك والأ�سغر 
َ
( في �سنة 2010 )ف�ساًل عن الحقول المكت�سفة عام

3
ثم حقل )''لفيتان''( )22 تريليون قدم

للغاز  كامنة  رة 
ّ
م�سد خبرائها  نظر  في  اإ�سرائيل  اأ�سبحت   

8
و''�سم�سمون''(، و''كاري�ض''  ''تانين''  �ساأنًا: 

اإعداد الإطار  الطبيعي )حتى لو كان الحتياط الإ�سرائيلي �سئياًل بالمقايي�ض العالمية(، ودخلت طور 

الموؤ�س�ساتي لإدارة العائدات التي �ستجنيها الدولة من هذه الأن�سطة. وقد �سكلت الحكومة الإ�سرائيلية 

لجنة اأولى لختيار النظام المالي المالئم لإ�سرائيل، والذي ير�سم اإطار تقا�سم الثروة الهيدروكربونية 

الغاز  من  الموؤكد  الحتياط  حجم  لتقدير  ثانية  ولجنة  الطاقة(،  )�سركات  والم�ستثمرين  الدولة  بين 

الطبيعي وحجم الطلب المحلي على الغاز وتقديم مقترحات ب�ساأن كوتا الت�سدير.

ب  مكلفة  الخبراء  من  لجنة  �ستاينت�ض(،  )يوفال  الإ�سرائيلي  المالية  وزير  ن 
ّ
عي  2010/4/12 في 

اإيتان  البروف�سور  اإ�سرائيل''، برئا�سة  النفط والغاز في  المطبقة على موارد  ال�سريبية  ال�سيا�سة  ''درا�سة 

جميع  ''مراجعة  اأوًل،  اتها: 
ّ
ومهم  ،

9
�سي�سين�سكي''(، )''لجنة  العامة  بالمالية  المخت�ض  �سي�سين�سكي 

اإلى موارد الغاز والنفط، ومقارنته بالنظام ال�سريبي  مكونات النظام ال�سريبي المعمول به بالن�سبة 

تداعيات  ''در�ض  ثالثًا،  محدثة''؛  �سريبية  �سيا�سة  ''اقتراح  ثانيًا،  لإ�سرائيل''؛  الم�سابهة  الدول  في 

10
الكت�سافات الحالية والم�ستقبلية على القت�ساد الإ�سرائيلي.''

 والتعديالت التي اأُدخلت 
11

وبعد مراجعة قانون قطاع الغاز الطبيعي ل�سنة 2002م )5762عبرية(،

القوانين  و�سائر  عبرية(،   5712( 1952م  ل�سنة  النفط  ]�سرائب[  وقانون   ،2008 �سنة  في  عليه 

والأحكام ذات ال�سلة، ومقارنتها بالأنظمة ال�سريبية في الدول الأُخرى، وبعد ال�ستماع اإلى مختلف 

الآراء القت�سادية والقانونية، واإلى مدراء �سركات الغاز والم�ستثمرين، وممثلين عن المجتمع المدني، 

لي في 2010/11/15.
ّ
اأ�سدرت لجنة �سي�سين�سكي تقريرها الأو

التي  ال�سريبية  القيمة القت�سادية لالإعفاءات  ''اإن  التالي:  التقويم  اللجنة  وجاء في مقدمة تقرير 

ي�ستمل عليها النظام ال�سريبي الحالي تقود اللجنة اإلى ال�ستنتاج اأنه ل يعك�ض كما يجب تملّك جمهور 

الم�سروع  ي�سبح  ما  )فبقدر  عمليًا  تنازلي  نظام  اأنه  عن  ف�ساًل  الطبيعية،  لموارده  المواطنين 

12
ال�ستثماري مربحًا، تت�ساءل ح�سة الدولة من الأرباح(.''

وثانيًا،  ال�سريبية،  الإعفاءات  اإلغاء  اأوًل،  التالي:  ال�سكل  على  �سي�سين�سكي  لجنة  تو�سيات  وجاءت 

ا�ستبدال �سريبة ال�سركات ب�سريبة ت�ساعدية على الأرباح الزائدة )excess profits(، تتراوح ما بين 

13
20% و60% )بعد ح�سم مجمل نفقات ال�ستك�ساف والتطوير(.

''�سعيًا  المعنيين  ا�ستماع لآراء  للجنة )2011/1/3(، وبعد عقد جل�سات  النهائي  التقرير  لكن في 

لفهم حاجات الم�ستثمرين التمويلية''، اأو�ست اللجنة باإخ�ساع عائدات النفط والغاز ل�سريبة ت�ساعدية 

 اأق�سى يبلغ %50 
ّ
 اأدنى يبلغ 20%، و�سوًل اإلى حد

ّ
)progressive levy( على الأرباح الزائدة، تبداأ بحد

للموارد   )economic rent( اقت�سادي  ''بمثابة ريع  ال�سريبة هي  اأن  لي(. وبما 
ّ
الأو التقرير  )60% في 
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اأو�ست اللجنة باأن ُتجبى ال�سريبة بعد �سداد نفقات ال�ستك�ساف والتطوير،  الطبيعية من غاز ونفط''، 

على اأن يبداأ تطبيقها عندما تبلغ ن�سبة العائدات اإلى النفقات 150%، اأي بعد �سداد مجمل ال�ستثمارات 

14
 الأق�سى ال�سريبي عندما تبلغ ن�سبة العائدات اإلى النفقات %230.

ّ
ق الحد

ّ
طب

ُ
زائد 50%، واأن ي

''ح�سة  اأن  اأولها  جديدة،  �سريبية  لت�سريعات  الموجبة  لالأ�سباب  عر�سًا  النهائي  التقرير  ن 
ّ
وت�سم

في  الأدنى  هي   ]%30[ الإجمالية  والغاز  النفط  اأرباح  من  اإ�سرائيل  دولة  في  المواطنين  جمهور 

 وثانيها اأن ''موارد الغاز والنفط هي اأمالك عامة )publicly owned asset(، واإذا لم يح�سل 
15

العالم''،

 وفي 
16

جمهور المواطنين على تعوي�ض لئق عن بيع موارد الغاز، فكاأنه يقوم بتبديد موارده هباء.''

ها الكني�ست في 2011/3/30، في اإطار 
ّ
التو�سيات النهائية التي تبّنتها الحكومة الإ�سرائيلية، واأقر

م�سادقته على قانون اأرباح النفط والغاز الجديد ل�سنة 2011م )5771 عبرية(، طالبت اللجنة باإلغاء 

لأنه   ،)depletion deduction( الموارد  بن�سوب  الخا�ض  والتاريخي''  ال�ستثنائي  ال�سريبي  ''الإعفاء 

زيادة  اللجنة عدم   وبررت 
17

اأمالك عامة.'' الم�ستنفدة هي  الموجودات  الإطالق كون  ر على 
ّ
''غير مبر

معدل حقوق الملكية )الإتاوة( )royalties(، واإبقاءه على ن�سبته البالغة 12،5% )بموجب قانون �سنة 

1952(، بالقول اإن ''الن�سبة المعتدلة ت�سكل اأداة لتحقيق التوازن، وت�سمن حداً اأدنى من المداخيل للدولة 

 واأخيراً، اأعربت اللجنة عن يقينها باأن النظام الجديد �سيرفع ح�سة الدولة 
18

في اأولى مراحل الإنتاج.''

19
)government take( وعموم المواطنين من اأرباح النفط والغاز، من 30% اإلى ما بين 52% و%62.

اإ�سرائيل في 16 اآب/اأغ�سط�ض 2012 جميع طعون و�سكاوى �سركات  ورف�ست المحكمة العليا في 

اأن  المحكمة  ق�ساة  هيئة  واعتبرت  �سي�سين�سكي''،  ''قانون  ب  يعرف  اأ�سبح  ما  �سد  الغاز  عن  التنقيب 

لهم توليد اأرباح 
ّ
''حقول الغاز هي اأمالك عامة، وحقوق الم�ستثمرين هي مجرد تراخي�ض من الدولة تخو

20
من موارد طبيعية تعود ملكيتها اإلى الدولة.''

ال�سيا�سة احلكومية الإدارة قطاع الغاز الطبيعي

2 ــ جلنة ت�سيَمح

ن رئي�ض الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير 
ّ
اأكثر من عام على ت�سكيل اللجنة الأولى، عي بعد مرور 

عدة  من  مكونة  لجنة   ،2011 الأول/اأكتوبر  ت�سرين   2 في  �سالوم  �سيلفان  التحتية  والبنى  الطاقة 

ح''( مهمتها 
َ
ح )''لجنة ت�سيم

َ
وزارات، برئا�سة المدير العام لوزارة الطاقة والبنى التحتية، �ساوؤول ت�سيم

 وُكلفت هذه اللجنة: 
21

در�ض ال�سيا�سة الحكومية حيال تطوير واإدارة قطاع الغاز الطبيعي في اإ�سرائيل.

اأوًل، تقويم حجم احتياط الغاز الطبيعي القابل لال�سترداد باأعلى م�ستوى من اليقين؛ ثانيًا، تقدير حجم 

طلب القت�ساد الإ�سرائيلي على الغاز الطبيعي م�ستقباًل؛ ثالثا، اقتراح ما هي الن�سبة من الإنتاج التي 

وؤذن لل�سركات بت�سديرها )''كوتا الت�سدير''(.
ُ
�سي

عر�ست اللجنة م�سودة اأولى عن تو�سياتها في 5 ني�سان/اأبريل 2012، اأعقبها جل�سات ا�ستماع مع 

على  المبنية  النهائية  تو�سياتها   ،2012 اآب/اأغ�سط�ض   29 في  اللجنة  ون�سرت  المعنية.  الجهات 

بحكم  الأقل  على  اختارت،  الدول  ''معظم  يلي:  ما  مقدمتها  في  وجاء  دولية،  وا�ست�سارات  مقارنات 

الدول  بينما  الطبيعي...  الغاز  المتيازات على ت�سدير  اأ�سحاب  ب�سكل ملحوظ قدرة  د 
ّ
تقي اأّل  القانون، 

التي اختارت �سيا�سة تقييد ال�سادرات، اأو تدخلت في اأ�سعار الغاز الطبيعي المحلية، تت�سم ب�سورة عامة 

22
بقطاع غاز طبيعي اأقل تطوراً، ل بل تعاني ركوداً ووقف اأعمال التنقيب.''
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ح هي 25 عامًا. ووفقًا لت�سخي�ض واقع الحال 
َ
اإن الفترة الزمنية لال�ستثمار التي حددتها لجنة ت�سيم

لإ�سرائيل  الخال�سة  القت�سادية  المنطقة  من  ا�ستخراجها  يمكن  التي  الغاز  كميات  فاإن  نّفذته،  الذي 

 تقريبًا. وي�سمل هذا المعطى الحتياط 
3

بدرجات متفاوتة من اليقين، تبلغ 1480 مليار )بليون( متر

لال�سترداد  قابل  الغاز  من  مخزون  على  تحتوي  التي  الغاز  حقول  اأي  الم�سروطة،  والموارد  الموؤكد، 

عتقد اأنها تحتوي على الغاز الطبيعي 
ُ
بدرجة عالية من اليقين، والموارد المحتملة اأي حقول الغاز التي ي

اأولية(. ومع ذلك،  واإنما مجرد تقييمات  الحفر والتنقيب،  اأعمال  )لم تجِر فيها  اليقين  اأقل من  بدرجة 

القابل  المخزون  اأن  اعتبار  خالل  من  �سامن  هام�ض  على  فاأبقت  متحفظة،  تقديرات  اللجنة  اعتمدت 

 فقط )انظر الجدول رقم 1(.
3

لال�سترداد هو 950 مليار متر

اجلدول رقم 1

بليون متر3تقدير احتياط الغاز الطبيعي من اأجل تحديد ال�سيا�سة الحكومية

 (reserves and contingent resources) الحتياط الموؤكد والموارد الم�سروطة

)متوفرة بدرجة عالية من اليقين في الحقول التي جرت فيها اأعمال تنقيب 
800

(prospective resources) 680الموارد المحتملة المعروفة حتى اليوم

)150(موارد محتملة بدرجة عالية من اليقين )اأعلى من ن�سبة %90(

1480المجموع الإجمالي لمخزون الغاز الطبيعي

950مجموع اإمدادات الغاز الطبيعي لغر�ض تحديد ال�سيا�سة الحكومية

450اإجمالي الطلب المحلي على الغاز الطبيعي خالل 25 عامًا

500الحد الأق�سى لكميات الغاز الم�سموح بت�سديرها

البيانات:  المائية  والموارد  التحتية  والبنى  الطاقة  وزارة  الطبيعية:  الموارد  مديرية  الم�سدر: 

23
المجل�ض القت�سادي القومي.

�سدور تو�سيات جلنة ت�سيَمح وت�ساعد اجلدل الداخلي

تلبية  تو�سياتها  فجاءت  المذكورة،  الفترة  خالل  ال�ستهالك  �سيناريوهات  بع�ض  اللجنة  در�ست 

. لكن غداة 
3

رة بنحو 450 بليون متر
ّ
لحاجات ال�ستهالك المحلي المتراكم حتى �سنة 2040، والمقد

 من الغاز على مدى 
3

ح مت�سمنًا التو�سية بال�سماح بت�سدير 500 بليون متر
َ
�سدور تقرير لجنة ت�سيم

25 عامًا، جرى ت�سريب تقرير اأعدته �سركة ''باريتو غروب'' لأحد م�ست�ساري المدير العام لوزارة الطاقة، 

ح'' للطلب المحلي على الغاز الطبيعي 
َ
والذي ير�سم �سورة مغايرة كليًا، ويزعم اأن تقديرات ''لجنة ت�سيم

حتى �سنة 2040 مبنية على ح�سابات مغلوط فيها، ول تاأخذ بعين العتبار ا�ستخدامات الغاز المتعددة 

التي قد توفر على اإ�سرائيل مليارات الدولرات )اإنتاج الغازولين من الغاز الطبيعي، واإنتاج الميثانول 

والغاز الم�سغوط كوقود لو�سائل النقل ول �سيما ال�ساحنات والبا�سات، وا�ستخدام الغاز لزيادة اإنتاج 
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ي�ستدعي بح�سب  الذي  الأمر  الوقود(،  من  ت�ستهلك كثيراً  البحر لأنها عملية مكلفة  معامل تحلية مياه 

24
 اإلى تقديرات الطلب المحلي.

3
ي التقرير اإ�سافة 190 بليون متر

ّ
عد

ُ
م

ح'' لنتقادات حادة من اأحزاب معار�سة، ومنظمات غير حكومية، وخبراء من 
َ
وتعر�ست ''لجنة ت�سيم

تقدير حجم  بالغت من جهة، في  اللجنة  اأن  اعتبروا  الذين  القت�سادي''  للتخطيط  الإ�سرائيلي  ''المعهد 

الحتياط الإ�سرائيلي من الغاز الطبيعي، وقللت من جهة ثانية، من تقديرات الطلب المحلي على الغاز 

اإطار  في  العمل(  حزب  )من  البرلمانية،  القت�ساد  لجنة  رئي�ض  بريفرمان،  اأفي�ساي  وقال  الطبيعي. 

لة اتخاذ القرار النهائي 
ّ
قدت في 2013/5/13، اإن الكني�ست هو الجهة المخو

ُ
نقا�سات اللجنة التي ع

ب�ساأن م�ستقبل التو�سيات، وخ�سو�سًا ن�سبة )ratio( كميات الغاز المخ�س�سة لال�ستهالك المحلي اإلى 

25
كميات الغاز الم�سموح بت�سديرها.

هيرت�سليا  موؤتمر  اأمام   2013 اآذار/مار�ض  في  القت�سادي  للتخطيط  الإ�سرائيلي  المعهد  وطرح 

 اأتبعها 
26

ي ال�سناعة والنقل،
َ
)الثالث ع�سر( ورقة عمل عن ا�ستخدامات الغاز الطبيعي الممكنة في قطاع

ح بالن�سبة اإلى توقعات الطلب المحلي 
َ
قة تفّند الثغرات في تقرير لجنة ت�سيم

ّ
بن�سر درا�سة �ساملة ومعم

 )انظر الجدول رقم 2(.
27

على الغاز الطبيعي خالل فترة 2040-2013. 

 اجلدول رقم 2

 مقارنة بني توقعات الطلب املحلي املرتاكم على الغاز الطبيعي

خالل الفرتة 2013-2040 بليون مرت3

�سندوق 

اأخ�سر

�سندوق 

اأ�سود

توقعات حتى �سنة توقعات الفترة 2013-2040القطاع

2050

توقعات لجنة 

ح
َ
ت�سيم

المعهد 

الإ�سرائيلي 

للتخطيط 

القت�سادي

المعهد الإ�سرائيلي 

للتخطيط القت�سادي

X
�سركة كهرباء اإ�سرائيل: 

ا�ستخدام الغاز بدًل من 

الفيول والفحم

336

261422

X

ا�ستخدام الغاز 

الطبيعي بدًل من 

الفيول في ال�سناعة 

من خالل التحديث 

)retrofit( التكنولوجي

77126

X
ا�ستخدام الغاز لتوليد 

الكهرباء في معامل 

تحلية مياه البحر

3051
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XX اإنتاج الميثانول لزوم

القطاع ال�سناعي

28

5296

XXانظر: ا�ستخدامات اإنتاج الأمونيا

اأُخرى في 

ال�سناعة XX اإنتاج مركبات ع�سوية

)يوريا واأ�سمدة(

XX اإنتاج متعدد الإيثيلين

)PP-PE(

X
ا�ستخدامات اأُخرى 

للغاز الطبيعي في 

ال�سناعة

111

3142

X
هذا الرقم مت�سمن في بند ''ا�ستخدام للتدفئة والتبريد

الغاز الطبيعي بدًل من الفيول في 

ال�سناعة من خالل التحديث 

التكنولوجي''

X لو�سائل النقل )غير

الميثانول(

40

166
276

X الميثانول لو�سائل

النقل

11

X معامل تحلية مياه

البحر اإ�سافية

غير معروفة
3954

X تزويد �سركة الكهرباء

الأردنية بالغاز

غير معروفة
133251

المجموع
3

501 بليون متر
3

790 بليون متر
1317 بليون 

3
متر

 The Israeli Institute for Economic Planning,( الم�سدر: المعهد الإ�سرائيلي للتخطيط القت�سادي

)engiep.theory.org.il

واأهم النتائج التي خل�ست اإليها هذه الدرا�سة هي التالية:

ويلحق  الطاقة  اأمن  ويقل�ض  مالية  مخاطر  على  ينطوي  الغاز  على  الداخلي  بالطلب  ال�ستهانة  ــ 

�سرراً ل يقا�ض باقت�ساد الغاز الم�ستقبلي في اإ�سرائيل؛

 تقريبًا من الغاز الطبيعي لغر�ض اإنتاج الميثانول كوقود لو�سائل النقل 
3

ــ اإن تجاهل 90 بليون متر

ح ينطوي على مخاطر مالية على م�ستقبل اإ�سرائيل القت�سادي، الأمر الذي يعني 
َ
من قبل لجنة ت�سيم

اأن اأ�سعار الغازولين �سترتفع وترهق كاهل الم�ستهلكين؛

اقت�سادية متعددة بهدف تعزيز  للغاز لقطاعات  اأ�سعاراً متنوعة  التي تحدد  العامة  ال�سيا�سة  اإن  ــ 

الدعم القت�سادي والجتماعي هي مقاربة م�سروعة في ال�سوق الحرة؛
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لإ�سرائيل  فر�سة  وهذه  الكهربائية،  الطاقة  لتوليد  ال�ستيراد  على   %96 بن�سبة  يعتمد  الأردن  ــ 

الغاز  لإنتاج  التكلفة  منخف�سة  و�سيلة  وهي  الأنابيب،  خط  عبر  الأردن  اإلى  الطبيعي  الغاز  لت�سدير 

28
 على الطلب على الغاز حتى �سنة 2040(.

3
الطبيعي من خالل الت�سدير )زيادة 133 بليون متر

المناه�سين لفكرة  النقا�ض وتفاعلت النتقادات فخرج بع�ض  ا�ستدت حرارة  وفي جميع الأحوال، 

ت�سدير الغاز الطبيعي في تظاهرات اأمام منازل الم�سوؤولين مبا�سرة عن هذا المو�سوع )ول �سيما اأمام 

الم�ستخرج،  الغاز  من  �سئيلة  ن�سبة  ولو  ت�سدير  بمنع  للمطالبة  �سالوم(  �سيلفان  الطاقة  وزير  منزل 

وبالمحافظة على هذه الموارد غير المتجددة لحاجات القت�ساد المحلي، رافعين �سعارات الدفاع عن 

حركة  اإلى  يتطور  اأن  قبل  الحتجاج  احتواء  اإلى  الحكومة  و�سارعت   
29

الإ�سرائيلي. الم�ستهلك  حقوق 

�سبيهة بالحراك الجتماعي الوا�سع في �سنة 2011، فطرح وزير الطاقة في 10 حزيران/يونيو فكرة 

30
خف�ض ن�سبة الت�سدير من 53% اإلى %40.

 23 في  اأعلنت  فقد  يح، 
َ
ت�سم لجنة  تو�سيات  �سد  النتقادات  لحتواء  الحكومة  من  محاولة  وفي 

ت كاًل من 
ّ
حزيران/يونيو 2013، جوهر ال�سيا�سة الر�سمية لت�سدير الغاز، واقترحت هيئة وزارية �سم

وحاكم  �سالوم،  �سيلفان  الطاقة  ووزير  لبيد،  يائير  المالية  ووزير  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  رئي�ض 

م�سرف اإ�سرائيل المركزي �ستانلي في�سر، ال�سماح بت�سدير 40% من اإنتاج الغاز. واأ�سافت الهيئة تدبيراً 

احتياطيًا ين�ض على اإدراج مبيعات الغاز اإلى كل من الأردن وال�سلطة الفل�سطينية في ال�سفة الغربية، 

31
من �سمن ح�سة الــ 60% المخ�س�سة لال�ستخدام المحلي.

 اجلدول رقم 3

 ح�سة الت�سدير مبوجب قرار احلكومة االإ�رسائيلية

)مقارنة بتو�سيات جلنة ت�سيَمح(

قرار الحكومة في 

حزيران/يونيو 2013

 تو�سيات لجنة ت�سيَمح

 في اآب/اأغ�سط�ض 2012

%بليون متر3%بليون متر3

كميات مر�سودة ل�ستخدام القت�ساد 

الإ�سرائيلي
540%56.8450%47.4

52.6%43.2500%410فائ�ض متاح للت�سدير

مجموع الحتياط الكامن لغاية تحديد 

ال�سيا�سة الحكومية
950%100950%100

32.Strategic Survey for Israel 2013-2014, p. 199. :الم�سدر

بعد �سدور قرار الحكومة، قدم عدد من اأع�ساء الكني�ست الذين يعار�سون ت�سدير الغاز التما�سًا اإلى 

اإلى  الحكومة  من  الغاز  ت�سدير  ب�ساأن  القرار  اتخاذ  نقل �سالحية  بهدف  اإ�سرائيل  في  العليا  المحكمة 

في  المعار�سين  التما�ض   2013 الأول/اأكتوبر  ت�سرين  اأواخر  في  العليا  المحكمة  ت 
ّ
ورد الكني�ست. 

وال�سلطة  الأردن  اإلى  الغاز  مبيعات  اإدراج  رف�ست  لكنها  الحكومة،  قرار  على  و�سادقت  الكني�ست 
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33
الفل�سطينية �سمن ح�سة الــ 60% المخ�س�سة لال�ستهالك المحلي.

ال�رساع بني هيئة مكافحة االحتكار وال�رسكات امل�ستثمرة للغاز

تلقت �سركات الغاز العاملة في حقَلي ''تامار'' و''لفيتان'' في 2012/11/13 اإ�سعاراً من مفو�ض 

نحت اإعفاء في 2015/12/17 من اأحكام قانون 
ُ
مكافحة الحتكار يعلن اأنها ت�سكل احتكاراً، لكنها م

ت الحكومة الإ�سرائيلية الإطار الناظم لقطاع الغاز في 
ّ
 واأقر

34
مكافحة الحتكار، �سالحًا ل�سنة 2025. 

حزيران/يونيو 2015، اإّل اإنه بقي معلقًا ب�سبب بنود خالفية، و�سدر قرار الحكومة رقم 476 الخا�ض 

باإدارة قطاع الغاز، في 2015/8/16، بعد مفاو�سات مطولة بين �سركات الطاقة وممثلي الحكومة. 

وبعد اإدخال تعديالت على ن�ض القرار بناء على طلب المحكمة العليا، اأقر المجل�ض الوزاري الم�سغر في 

2016/5/22، وب�سكل نهائي، الإطار الناظم )مخطط الت�سوية بين الدولة و�سركات الغاز(.

ال�رساع مع كارتيل الغاز

ال�سوق  اأ�سبحت   ،2011 ني�سان/اأبريل  في  م�سر  من  الطبيعي  الغاز  امدادات  توقف  اإثر  في 

دي الغاز الإ�سرائيلي، وعلى راأ�سهم اأ�سحاب امتياز ''تامار'' الذين عمدوا 
ّ
الإ�سرائيلية معتمدة على مزو

 واأعدت �سلطة مكافحة الحتكار، ممثلة 
35

اإلى رفع �سعر الغاز الطبيعي المزود ل�سركة كهرباء اإ�سرائيل.

المناف�سة في  اإلى زيادة  البروف�سور ديفيد غيلو، خطة تهدف   )antitrust commissioner( بمفو�سها 

قطاع النفط والغاز واإلى تغيير الهيكلية الحتكارية لقطاع الغاز الطبيعي لإ�سرائيل. فقد كان كثيرون 

رجل  يج�سده  للمنتجين  احتكاري  كارتيل  وطاأة  تحت  ترزح  الغاز  �سناعة  اأن  يجدون  اإ�سرائيل  في 

الأعمال الملياردير يت�سحاق ت�سوفا )�ساحب مجموعة ''ديليك''( و�سركة ''نوبل اإينرجي'' الأميركية.

وبناء عليه، اأعلن ديفيد غيلو في 2012/11/13 اأن �سلطة مكافحة الحتكار تعتبر �سراكة حقل 

ق على الحتكار 
ّ
الغاز ''تامار'' احتكاراً. وجاء في بيان المفو�ض اأن اإجراءات واأوامر المكافحة التي تطب

في  ن�ساطهم  ا�ستثناء  دون  من  ''تامار''،  امتياز  في  ال�سركاء  جميع  على  اأي�سًا  تنطبق  القانون  بحكم 

الممار�سات  مكافحة  قانون  فاإن  عامة،  وب�سورة   
36

''�سم�سون''. اأو  ''لفيتان''،  مثل  اأُخرى،  حقول 

 يحظر على ال�سركة 
37

،)Restrictive Trade Practices Law 1988/5748 jewish year( الحتكارية

اأو الم�سا�ض بم�سالح النا�ض، مثاًل  اأو مالكيها ا�ستغالل موقعهم للحد من المناف�سة الحرة  الحتكارية 

و''نوبل  )''ديليك''  ال�سركتين  غيلو  وطالب  للمناف�سين.  طارد  �سعر  تحديد  اأو  الباهظ،  ال�سعر  خالل  من 

اإينرجي''( ببيع جزء من ح�ستهما في ''تامار'' اإلى م�ستثمر ثالث لتجنب و�سمهما بكارتيل احتكاري، 

كما دارت محادثات ماراتونية بين المفو�ض وممثلي مجموعة ''ديليك'' و�سركة ''نوبل اإينرجي'' خالل 

الأميركية  اإينرجي''  ''نوبل  ل�سركة  ي�سمح  و�سط  حل  اإلى  التو�سل  اإلى  اأف�ست  و2014،   2013 �سنتي 

)في  و''لفيتان''  ''تامار''  الكبيرين  الحقَلين  ا�ستثمار وتطوير  الإ�سرائيلية بموا�سلة  ''ديليك''  ولمجموعة 

مقابل بيع حو�سين �سغيرين هما ''كاري�ض'' و''تانين''(.

الذي  الحقل  هذا  لتطوير  ترخي�سًا   
38

''لفيتان'' حقل  في  ال�سركاء  نح 
ُ
م  ،2014 اآذار/مار�ض  وفي 

تريليون   22 نحو  يعادل  )ما   
3

متر بليون   622 يبلغ  الطبيعي  الغاز  من  ر 
ّ
مقد احتياط  على  يحتوي 

اأن يقدموا خطة لتطوير الحقل في  الغاز الطبيعي منه على مدى 30 عامًا، �سرط  (، ول�ستخراج 
3

قدم

اإ�سرائيل  
ّ
مد على  قادرة  تحتية  بنية  بتطوير  الترخي�ض  بموجب  ال�سركاء  ويتعهد  اأ�سهر.  �ستة   غ�سون 

 من الغاز على الأقل في العام الواحد.
3

بــ 9.2 باليين متر
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 ،2014/9/28 في  التحتية  والبنى  الطاقة  وزارة  اإلى  ''لفيتان''  حقل  في  ال�سركاء  م 
ّ
قد وفعاًل، 

لتخزين  العائمة  ''ال�سفينة  من�ساأة  اإقامة  وت�سمل  البحري،  الغاز  الأولى من خطة تطوير حقل  المرحلة 

 من الغاز في العام 
3

الإنتاج وتفريغ الحمولت'' )FPSO( التي تبلغ طاقتها ال�ستيعابية 16 بليون متر

الواحد، بحيث ُتربط بخط اأنابيب مت�سل ب�سبكة نقل الغاز الإ�سرائيلية الداخلية. وبح�سب خطة التطوير، 

 من الغاز، اأي اأكثر 
3

ر بنحو 16 بليون متر
ّ
فاإن الطاقة الإنتاجية الكامنة ال�سنوية لحقل ''لفيتان'' ُتقد

 من الغاز في العام الواحد. وتق�سي 
3

''تامار'' الذي يبلغ 10 باليين متر اإنتاج حقل  بن�سبة 60% من 

الخطة بحفر ثماني اآبار في حقل ''لفيتان'' في مقابل خم�ض اآبار في حقل ''تامار''. وُقدرت تكلفة تطوير 

الحو�ض )وت�سمل تكلفة من�ساأة ال�سفينة العائمة( بنحو 6،5 مليارات دولر بح�سب التقديرات، على اأن 

39
يبداأ ا�ستخراج الغاز منه في مطلع �سنة 2018. 

لكن في 22 كانون الأول/دي�سمبر 2014، تراجع غيلو فجاأة عن اتفاق الت�سوية مع مالكي الح�سة 

لل�سركتين  �سمح  )التفاق(  والذي  اإينرجي''[،  و''نوبل  ''ديليك''  ]�سركتا  ''تامار''  حقل  في  الم�سيطرة 

''لفيتان'' و''تامار'' اللذين يحتويان على معظم احتياط الغاز الموؤكد في  بالحتفاظ بملكية امتياَزي 

اإ�سرائيل )في مقابل بيع تراخي�سهما في حقَلي ''كاري�ض'' و''تانين'' اللذين يحتويان على كميات قليلة 

الذي  الأمر  المذكورين،  الحقلين  في  امتياَزيهما  اأحد  اإلغاء  قراره  ال�سركتين  غيلو  وبّلغ   
40

الغاز(. من 

يفر�ض عليهما بيع واحد منهما.

في  التطوير  اأعمال  جميع  اأوقفت  التي  اإينرجي''  ''نوبل  �سركة  في  قا�ٍض  تاأثير  الإعالن  لهذا  كان 

فاإن  الدولية،  والغاز  النفط  �سركات  �سائر  غرار  على  لأنه  توقيت  اأ�سواأ  في  الأزمة  وجاءت  ''لفيتان''. 

ال�سركة الأميركية تاأثرت بتراجع اأ�سعار النفط العالمية، وبداأت ت�سرف عاملين لديها من الخدمة في 

الوليات المتحدة، الأمر الذي دفع هذه الأخيرة اإلى تهديد الم�سوؤولين في اإ�سرائيل باللجوء اإلى التحكيم 

41
الدولي ب�سبب خرقهم العقود والتفاقيات.

طرح هو: ما الذي دفع المفو�ض غيلو اإلى تبديل راأيه؟
ُ
وال�سوؤال الذي ي

يعزو اأكثر من م�سدر ال�سبب اإلى الر�سالة التي كتبها اآفي ليخت، نائب الم�ست�سار القانوني للحكومة، 

في 2014/12/16، بعنوان: ''يوجد لفيتان ]حوت كبير[ في الغرفة''، والتي جرى ت�سريبها على الفور 

 وجاء فيها: ''اإن قوة ال�سوق التي تمثلها هذه المجموعة تثير قلقًا ب�ساأن 
42

تقريبًا اإلى و�سائل الإعالم،

اأن  يجب  اإذ  كثيراَ،  اأو�سع  الم�سكلة  لكن  للم�ستهلك.  ال�سعر  على  وانعكا�سه  القطاعي  التناف�ض  م�ستوى 

ال�سعر  القلق يتجاوز م�سائل  القوة على نطاق القت�ساد بمجمله. وهذا  اإزاء تمركز  القلق  اإليها  ن�سيف 

في  القرار  �سنع  عملية  في  التاأثير  على  بالقدرة  تتعلق  اأُخرى  مجالت  اإلى  لي�سل  والمناف�سة 

43
القت�ساد.''

تاأخير  اإلى  غيلو  مطالب  توؤدي  اأن  من  قلقين  عديدون  وم�سوؤولون  نتنياهو  الحكومة  رئي�ض  كان 

البروف�سور  تكليف  اإلى  نتنياهو  اأثارها،  التي  والبلبلة  �ض 
ّ
المفو اإعالن  ودفع  ''لفيتان''.  حقل  تطوير 

الم�ساألة،  هذه  لمناق�سة  عامة  هيئة  بت�سكيل  الوطني،  القت�سادي  المجل�ض  رئي�ض  ِكندال،  يودجين 

بم�ساركة �سائر الهيئات الناظمة وال�سركات المعنية في النقا�سات. وجرى التطرق اإلى جميع الم�سائل: 

كيف يجب معالجة الحتكار النا�سئ في مجال اإمدادات الغاز؛ ربط اأ�سعار الغاز بالموؤ�سر ولي�ض باأ�سعار 

النفط )بموجب التفاق الذي جرى التو�سل اإليه اآنذاك مع �سركة كهرباء اإ�سرائيل، عندما كانت اأ�سعار 

44
النفط مرتفعة(؛ هل يجب فر�ض رقابة ر�سمية على الأ�سعار؛ م�سكلة المناف�سة؛ حقوق امتياز التنقيب.
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3 ــ فريق يودجني ِكندال

الغاز في  ِكندال عدة مرات بممثلي �سركات  الذي �سكله يودجين   )task force( العمل  التقى فريق 

الأ�سهر الأولى من �سنة 2015، و�سافر ق�سم من فريق العمل اإلى هولندا لتعلم اأ�سول تنظيم قطاع الغاز 

وقوانينه واأحكامه. وكان النق�ض في الخبرة التفاو�سية والتنظيمية والمهنية ظاهراً في عمل الهيئات 

الناظمة الإ�سرائيلية في كل ما يتعلق بم�سائل الغاز الطبيعي، مقارنة بخبرة ومهنية المدراء التنفيذيين 

45
الذين يمثلون �سركات الغاز في المحادثات.

وفي مطلع حزيران/يونيو 2015 اأطلع نتنياهو الحكومة على وجود مخطط في قيد الإعداد لت�سوية 

قطاع الغاز، واأنه يراعي كاًل من حاجات �سركات الغاز والهيئات الناظمة مع �سمان اأ�سعار من�سفة.

اأن  نهاية تموز/يوليو 2015، على  الت�سوية بحلول  الغاز بعر�ض مخطط  �سركات  نتنياهو  وكّلف 

لديفيد  الحتكارات  مكافحة  �سلطات  على  اللتفاف  �سبل  لمناق�سة  الم�سّغر  الوزاري  المجل�ض  يجتمع 

خطته  الحكومة  معار�سة  على  احتجاجًا  اآب/اأغ�سط�ض،  في  من�سبه  �سيغادر  اأنه  اأعلن  الذي   
46

غيلو

 وهكذا، تقرر اأن يطرح فريق يودجين ِكندال على المجل�ض الوزاري 
47

لزيادة المناف�سة في قطاع الغاز.

يهدد  الغاز  حقول  تطوير  تاأجيل  كان  اإذا  ما  اإي�ساح  اأع�سائه  من  ويطلب  الت�سوية،  مخطط  الم�سغر 

م�سالح اأمنية ــ �سيا�سية لدولة اإ�سرائيل )بفعل تاأخير تطوير حقل ''لفيتان''، وعدم الوفاء بعقود ت�سدير 

الغاز اإلى م�سر والأردن(، علمًا باأن قرار المجل�ض الوزاري الم�سغر �سروري من اأجل تفعيل بند الإعفاء 

 الذي يجيز لوزير 
48

)Exemption Under the Antitrust Law( رقم 52 من قانون مكافحة الحتكار

القت�ساد، اأرييه درعي، لعتبارات اأمنية و�سيا�سية، اأن يعفي مجموعة ''ديليك'' و�سركة ''نوبل اإينرجي'' 

من تهمة ت�سكيل كارتيل )على اأن يناَق�ض مخطط الت�سوية في جل�سة ا�ستماع عامة داخل لجنة القت�ساد 

49
في الكني�ست لأن القانون يفر�ض على الوزير الت�ساور معها(.

المكلف  الحكومي  الفريق  تراجع  عن  النقاب  ُك�سف  الغاز،  لقطاع  الت�سوية  مخطط  ن�سر  وع�سية 

وممثلو  الحكومة،  رئا�سة  لديوان  التابع  الوطني  القت�سادي  )المجل�ض  الغاز  �سركات  مع  بالتفاو�ض 

اإمالء  اأي  رف�ض  على  اأ�سرتا  اللتين  اإينرجي''  و''نوبل  ''ديليك''  �سركَتي  اأمام  والمالية(  الطاقة  وزارَتي 

بالن�سبة اإلى خف�ض �سقف �سعر الغاز الطبيعي في القت�ساد. وبينما طالب الم�ست�سار القت�سادي ل�سركة 

رة اآنذاك بــ 4.4 دولرات لكل مليون 
ّ
كهرباء اإ�سرائيل بتحديد �سعر للغاز قيا�سًا اإلى �سلة وقود دولية مقد

مليون  لكل  دولرات   5.6 يبلغ  و�سطي  �سعر  على  النهاية  في  التفاق  بريطانية، جرى  وحدة حرارية 

50
وحدة حرارية.

كما ُك�سف النقاب عن تقديم �سمانة ت�سكل �سابقة منحتها الحكومة ل�سركَتي ''ديليك'' و''نوبل اإينرجي''، 

الحقل  هذا  في  ال�سركاء  منح  على  الحكومي  الفريق  وافق  فقد  ''لفيتان''.  حقل  اإلى  بالن�سبة  المرة  وهذه 

العمالق ح�سانة لمدة 15 عامًا �سـد فـر�ض التنافـ�ض فيما بينهما وبين �سركـات اأُخرى على ت�سويق الغاز.

 اإعفاء ثابتًا من تهمة ت�سكيل تكتل احتكاري، عبر اللتفاف على 
ّ
ومغزى الكالم اأن الحكومة �ستقر

 ،)%45( ''ديليك''  الحقل:  في  لل�سركاء  الإعفاء  هذا  و�سيجيز  الحتكارات.  مكافحة  مفو�ض  �سالحيات 

قوا الغاز معًا حتى �سنة 2030، حتى لو اأ�سبح حقل 
ّ
و''نوبل اإينرجي'' )40%(، و''را�سيو'' )15%(، اأن ي�سو

51
''لفيتان'' في هذه الفترة الزمنية الالعب الوحيد في قطاع الغاز الإ�سرائيلي.

وفي 2015/6/25، اأقر المجل�ض الوزاري الم�سغر بالإجماع مخطط الت�سوية على الرغم من رف�ض 

وزير القت�ساد، اأرييه درعي، تفعيل البند 52 من قانون مكافحة الحتكار الذي يجيز له توقيع التفاق 

مع  الت�سوية  اأن  بالإجماع  الم�سغر  الوزاري  المجل�ض  قرر  كما  الحتكار.  مكافحة  مفو�ض  من  بدًل 
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في  اأُخرى  ودول  والأردن  اإلى م�سر  الغاز  ت�سدير  ب�سبب عقود  اأمنية  ــ  �سيا�سية  م�ساألة  الغاز  �سركات 

ل�سوؤون  الوزارية  ''اللجنة  اأن  بيانًا جاء فيه  الجل�سة  الحكومة في نهاية  المنطقة. ون�سر ديوان رئا�سة 

الأمن القومي قررت بالإجماع اأن هناك اأهمية حا�سمة في الوقت الحالي لت�سريع تطوير وتو�سيع حقول 

اإ�سرائيل  دولة  وعالقات  الدولة  اأمن  لعتبارات  اإ�سرائيل  �سواحل  قبالة  المكت�سفة  الطبيعي  الغاز 

اإلى   52 البند  تفعيل  �سالحية  تحويل  درعي  اقتراح  الم�سغر  الوزاري  المجل�ض  وتبّنى  الخارجية.'' 

جل�سة   2015/6/29 في  هيئته  بكامل  الكني�ست  وعقد   
52

اأع�سائها. بكامل  الإ�سرائيلية  الحكومة 

53
لمناق�سة نقل �سالحيات مفو�ض مكافحة الحتكار اإلى الحكومة.

بنود خمطط الت�سوية

قرار احلكومة رقم 476، يف 2015/8/16

مو�سوع القرار: مخطط عام لزيادة كمية الغاز الطبيعي الم�ستخرجة من 

''لفيتان''  الطبيعي  الغاز  لحقول  �سريع  وتطوير  ''تامار''،  الغاز  حقل 

54
و''كاري�ض'' و''تانين''، وحقول غاز طبيعي اإ�سافية.

اأقرت الحكومة الإ�سرائيلية في 2015/8/16 اإطاراً ناظمًا لقطاع الغاز جرت بلورته مع �سركات الغاز، 

والمتعلق  الحكومي رقم 442، في 2013/6/23،  القرار  التعديالت على  �سل�سلة من  وهو عبارة عن 

وتعديالت  ح''(، 
َ
ت�سيم ''لجنة  )تو�سيات  الطبيعي  الغاز  قطاع  واإدارة   

َ
تطوير الحكومية  ال�سيا�سة  بتبّني 

مكافحة  هيئة  بقرارات  يتعلق  )معظمها  اإ�سرائيل  في  الغاز  قطاع  بتنظيم  خا�سة  �سابقة  اأحكام  على 

والت�سويق  والأ�سعار،  النفط،  اأرباح  �سرائب  وبقانون  كلها،  والتراخي�ض  وبالمتيازات  الحتكار، 

والت�سدير(. والقرار 476 الذي اأ�سبح نافذاً في 17 كانون الأول/دي�سمبر 2015، بعدما اأم�سك رئي�ض 

الغاز  حقَلي  �سركات  ئ 
ّ
يبر درعي،  اأرييه  الم�ستقيل،  القت�ساد  وزير  ب�سالحيات  نتنياهو  الحكومة 

''تامار'' و''لفيتان'' من تهمة ت�سكيل اتحاد احتكاري �سرط تنفيذ التعهدات التالية:

ــ تتعهد مجموعة ''ديليك'' و�سركة ''نوبل اإينرجي'' ببيع حقَلي الغاز ''كاري�ض'' و''تانين'' في غ�سون 

يباع  اأن  على  يطالبان،  كانا  مثلما  �سهراً   36 ولي�ض  اأ�سهر،  اأربعة  المهلة  تمديد  اإمكان  مع  �سهراً   14

الحقالن اإلى م�ستثمر ا�ستراتيجي يناف�ض ''نوبل اإينرجي''، ويتعهد بال�ستثمار من اأجل اكت�ساف حقول 

غاز جديدة؛

ــ تتعهد ال�سركات التي يملك يت�سحاق ت�سوفا الح�سة الم�سيطرة فيها، اأي ''ديليك كيدوحيم'' و''اأفنير''، 

اإلى  �سيكل،  اأربع مليارات  تبلغ قيمتها نحو  والتي  ''تامار'' )%31.25(،  ببيع كامل ح�ستها في حقل 

م�ستثمر ثالث في غ�سون �ستة اأعوام؛

ــ تخف�ض �سركة ''نوبل اأينرجي'' ح�ستها في ''تامار'' من 36% اإلى 25% في غ�سون �ستة اأعوام؛

يوؤخر  �سركات  ثالث  بين  التناف�ض  لأن  هيكلي  تغيير  يوجد  ل  فاإنه  ''لفيتان''،  حقل  اإلى  بالن�سبة  ــ 

تطويره، وهكذا يبقى لفيتان احتكاراً على مدى 15 عامًا، وي�سمح لنوبل اإينرجي بتاأخير بدء تطويره اإلى 

55
اآب/اأغ�سط�ض 2019 )لن يبداأ تطويره في اآذار/مار�ض 2018 مثلما هو ملحوظ في العقد الأ�سلي(.

وتتعهد ال�سركتان با�ستثمار مبلغ 2 مليار دولر اإ�سافي في اأعمال تو�سيع من�سة تنقيب ''تامار''، 
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وا�ستكمال مد خط اأنابيب ل�سخ الغاز اإلى محطة اإيالت، والتنقيب عن اآبار غاز جديدة في محيط حو�ض 

56
''تامار''، كما تتعهد با�ستثمار مبلغ 7 مليارات دولر من اأجل تطوير حقل''لفيتان''.

خالف ب�ساأن بند اال�ستقرار

بعد اأن تك�سفت تف�سيالت الإطار الناظم لقطاع الغاز الذي جرت بلورته بالتفاق مع �سركات الغاز، 

تعر�ست الحكومة لنتقادات كثيرة ب�سبب ال�سمانات التي اأُعطيت لكارتيل الغاز، وب�سبب عدم تخفي�ض 

�سقف �سعر الغاز، لكن الجدل الأ�سا�سي تركز حول بند ال�ستقرار )انظر الجدول رقم 4(. فبموجب هذا 

ي ال�سرائب، والت�سويق المنفرد، وبعدم 
َ
البند، تتعهد الدولة بعدم تعديل الأحكام الناظمة في مو�سوع

اإدخال اأي تغييرات جوهرية اأُخرى في قطاع الغاز الطبيعي حتى �سنة 2025. وجاء في م�سودة مخطط 

الأحكام  في  تغيير  اإحداث  منها  الغر�ض  كان  اإذا  قوانين  م�ساريع  �ستعار�ض  الحكومة  اأن  الت�سوية 

الناظمة المتفق عليها. وي�ستطيع وزير الطاقة، في ظروف معينة، اأن يطيل اأمد تعهد الحكومة حتى �سنة 

 اإذاً، فاإن محور النتقادات هو اأن هذا البند يقيد عمليًا يدي الحكومات المقبلة.
57

 .2030

 اجلدول رقم 4

الفقرة االأوىل من بند اال�ستقرار

)Stable Regulatory Environment( ي- قيام بيئة ناظمة م�ستقرة

1- ''الحكومة تدرك اأن تطوير قطاع اإنتاج الغاز الطبيعي في عمق البحر اليوم له �سمات فريدة وي�ستلزم 

ا�ستثمارات هائلة. والأمر يتعلق با�ستثمارات ا�ستثنائية من حيث الحجم مقارنة با�ستثمارات اأُخرى في 

القت�ساد الإ�سرائيلي، وهذه ال�ستثمارات ال�ستثنائية تخدم م�سلحة عامة عليا.

2- الحكومة تدرك اأن البيئة الناظمة والم�ستقرة ت�سجع �سركات دولية ومحلية في قطاع التنقيب عن 

الغاز الطبيعي واإنتاجه، على ال�ستثمار، وتخدم م�سلحة عامة عليا. وبناء عليه، ت�سعى الحكومة لخلق 

ظروف ت�ساعد على تحقيق ال�ستثمارات في القطاع المذكور.

].......[

نظراً اإلى كل ما تقدم، تقرر الحكومة ما يلي:

ب�سبب التغيير الجوهري الذي اأحدثه قانون �سرائب النفط والأحكام الملحقة به بالن�سبة اإلى الحد الأق�سى 

لح�سة الجمهور من اأرباح اأ�سحاب حقوق المتياز )معدل الــ Government take(، فاإن الحكومة ل ترى 

�سرورة لتغيير اإ�سافي قد يبدو جوهريًا في نظر الم�ستثمر... وعليه، لن تقترح الحكومة تغييرات كهذه في 

هذا المجال، كما �ستعار�ض م�ساريع قوانين فردية تقترح اإحداث تغييرات كهذه في هذا المجال. واإذا اأُقر 

قانون م�سدره اقتراح قانون فردي ي�سكل تغييراً جوهريًا كهذا، على الرغم من معار�سة الحكومة، فاإن 

الحكومة عنذئذ �ستطرح على الفور اقتراح مر�سوم حكومي لإلغاء التغيير الجوهري. وفي هذه الحال، فاإن 

مجرد اإقرار القانون الذي بداأ كاقتراح قانون فردي من طرف ال�سلطة الت�سريعية، مناق�ض لموقف 

الحكومة، لن ي�سكل خطوة متعار�سة مع هذا البند.''

ب- ].......[

www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec476.aspx :الم�سدر
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وفي الملحمة الطويلة لإقرار الإطار الناظم، واأمام ت�ساعد الحراك المناه�ض لتفاق الغاز، وقبيل 

''نوبل  ل�سركة  التنفيذي  للرئي�ض  دراماتيكي  ت�سريح  �سدر  الإ�سرائيلي،  الكني�ست  في  عليه  الت�سويت 

ه فيه اإنذاراً اإلى القيادة ال�سيا�سية لإ�سرائيل قائاًل: ''من ال�سروري اأن تتابع 
ّ

اإينرجي''، ديفيد �ستوفر، وج

حكومة اإ�سرائيـل هذا الإطـار الـذي اأُقر، من دون اأي تاأخير اإ�سافي. نوبل اإينرجي ل تزال على ا�ستعداد 

58
تام، وهي في موقع جيد، لتخاذ الإجراءات ال�سرورية لحماية اأ�سولها.''

الغاز  لقطاع  الناظم  الإطار   2015 اأيلول/�سبتمبر   7 في  الإ�سرائيلي  الكني�ست  اأقر  النهاية  في 

اأرييه  القت�ساد  وزير  نقل �سالحيات  على  الت�سويت  )لكن  مقابل 51 �سوتًا  باأكثرية 59 �سوتًا في 

ال�سهيوني  المع�سكر  كتلة  من  كل  المخطط  وعار�ض  لحقة(.  جل�سة  اإلى  اأُرجئ  الحكومة  اإلى  درعي 

وحركة  الم�ستركة،  العربية  والقائمة  ليفني،  ت�سيفي  وحزب  العمل  حزب  بين  التحالف  من  الموؤلف 

اأفيغدور  الحكومي  الئتالف  في  الم�ساك�سين  الوزراء  من  كل  ب�سوته  الإدلء  من  وامتنع  ميريت�ض. 

ي حزب ''كلنا'' مو�سيه كحلون ويواآف 
َ
ليبرمان وزير الدفاع الحالي ورئي�ض كتلة ''اإ�سرائيل بيتنا''، ووزير

غالنت، ويائير لبيد رئي�ض كتلة ''يوجد م�ستقبل''، ونفتالي بينت رئي�ض كتلة ''البيت اليهودي''، ووزراء 

59
الليكود ي�سرائيل وحاييم كات�ض، وع�سو الكني�ست بيني بيغن.

حقيبة  الحكومة  رئي�ض  وت�سّلم   ،2015/11/3 في  القت�ساد  وزارة  من  درعي  ا�ستقالة  بعد 

القت�ساد، وّقع نتنياهو في 17 كانون الأول/دي�سمبر 2015، تفعيل بند الإعفاء رقم 52 من قانون 

60
طعن في قانونيته(.

ُ
مكافحة الحتكار، واأ�سبح مخطط الغاز نافذاً )من الناحية المبدئية ما لم ي

املحكمة العليا تبطل اتفاق الغاز وتطالب بتعديل بند اال�ستقرار

اإليها من طرف منظمات  في 2016/3/27، بّتت المحكمة العليا الإ�سرائيلية بالطعون المرفوعة 

الذي جرت بلورته بين الحكومة  الت�سوية  الرئي�سية، فاأبطلت مخطط  المعار�سة  غير حكومية واأحزاب 

61
و�سركات الغاز ب�سبب ''عدم د�ستورية'' بند ال�ستقرار.

''بند  المحكمة:  حكم  �سارحًا  روبن�ستاين،  اإلياكيم  القا�سي  العليا،  المحكمة  رئي�ض  نائب  وكتب 

ال�ستقرار في هذا الف�سل من المخطط، والذي بموجبه تتعهد الحكومة لفترة عقد من الأعوام لي�ض فقط 

بعدم الت�سريع، بل بمحاربة اأي ت�سريع معار�ض لأحكام المخطط اأي�سًا، جرى تحديده من دون �سالحية 

]without authority[ ــ وهذا بحد ذاته مرفو�ض ومخالف للمبداأ العام للقانون الإداري المتعلق بمنع 

تكبيل قدرة ال�سلطة ]authority[ على اإ�سدار حكم. الحكومة ل تملك �سلطة ]power[ اتخاذ قرار باأّل 

قد  ''التي  المقبلة  الحكومة  د 
ّ
تقي اأن  ت�ستطيع  ل  الحكومة  اأن  روبن�ستاين  واأ�ساف  تت�سرف.''  واأّل  تقرر 

''بند  اأن  عن  ف�ساًل  الحكومة''،  هذه  واأيديولوجيا  لتركيبة  مغايرة  واأيديولوجيتها  تركيبتها  تكون 

62
''.]discretion[ د قدرة الكني�ست على ا�ستخدام تقديره

ّ
ال�ستقرار يقي

مخطط  على  للم�سادقة  دعمًا  ثقله  بكل  رمى  الذي  نتنياهو  لمكانة  �سفعة  المحكمة  قرار  اعُتبر 

اًل المحكمة م�سوؤولية عدم ال�ستقرار 
ّ
ُثل على نحو غير م�سبوق اأمام ق�ساة المحكمة، محم

َ
الت�سوية، وم

الطبيعي  الغاز  باأن  تهديداته  من خالل  التهويل  في  وبالغ  الحكم،  هذا  عن  �سينجم  الذي  القت�سادي 

63
�سيبقى مدفونًا عميقًا في باطن الأر�ض.

لكن بعد مرور �سهرين ُك�سف النقاب عن �سيغة جديدة لبند ال�ستقرار تجري بلورتها بين الفريق 

جهة  من  الم�ستثمرين  وتطمئن  جهة،  من  العليا  المحكمة  تر�سي  �سيغة  وهي  وال�سركات،  الحكومي 

ر العنوان اإلى''قيام بيئة ناظمة ت�سجع على ال�ستثمار''، بدًل 
ّ
ثانية. فاأوًل، على �سعيد مفردات البند، تغي

من ''قيام بيئة ناظمة م�ستقرة''؛ ثانيًا، ال�سيغة الجديدة تحترم المبادئ التي حددتها المحكمة العليا 
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كي ت�سبح بنود اتفاق الغاز ''د�ستورية وقانونية''، اأي اأ�سحى للحكومات المقبلة وال�سلطة الت�سريعية 

64
حرية اإعادة النظر بالنظام ال�سريبي وبالأحكام الناظمة لقطاع الغاز.

واأقر المجل�ض الوزاري الم�سغر في 2016/5/22 باأكثرية كبيرة مخطط الت�سوية الذي يت�سمن بند 

اأكثر مرونة ول يلزم حكومات م�ستقبلية. وبموجب ال�سيغة المعدلة، تتعهد الحكومة بالعمل  ا�ستقرار 

على تعزيز ا�ستقرار تنظيمي في قطاع الغاز لفترة 10 اأعوام، لكنها ل ت�سمن عدم تعديل اأي �سيء على 

�سعيد ال�سرائب، وامتيازات التنقيب، وكوتا الت�سدير. وعلى عك�ض بند ال�ستقرار ال�سابق، فاإن الحكومة 

تغييرات  اإدخال  منها  الغر�ض  كان  اإذا  كني�ست  اأع�ساء  يقدمها  قوانين  م�ساريع  تلقائيًا  تعار�ض  لن 

65
كهذه.

خال�سة

ت�سجيل  يمكن  الغاز  عائدات  قطاع  اإدارة  في  الإ�سرائيلية  ال�سيا�سة  ب�ساأن  الجدل  عر�ض  بعد 

المالحظات التالية:

ــ النفوذ الكبير الذي يملكه القطاع الخا�ض وال�سركات الكبيرة في عملية �سنع القرار القت�سادي 

الكني�ست  اأع�ساء  على  ال�سغط  على  قادر  الإ�سرائيليين  الأعمال  رجال  من  لوبي  وبروز  اإ�سرائيل،  في 

ت�سوفا  يت�سحاق  �سركة  ا�ستاأجرت  المثال  �سبيل  فعلى  جانبهم.  اإلى  الوقوف  على  لحملهم  والوزراء 

على  لل�سغط  ال�سيا�سي  بالمجتمع  قوية  �سالت  ذات  ومحاماة  عامة  عالقات  �سركات  �سبع  خدمات 

اأع�ساء كني�ست ووزراء وموظفي وزارات وهيئات حكومية معنية بالمو�سوع. ويمكن القول اإن اتفاق 

ت�سوية الغاز الذي اأُقر هذا العام هو اأبرز نموذج لهذا التاأثير.

ــ على الرغم من جميع محاولت الموؤ�س�سات الإ�سرائيلية ممار�سة دورها و�سالحياتها في الدفاع 

عن م�سلحة المواطن الإ�سرائيلي في ال�ستفادة من عائدات الغاز، فقد برز التخبط الإ�سرائيلي في اإدارة 

ملف عائدات الغاز، وعدم وجود روؤيا وا�سحة في هذا ال�سدد، وظهرت الموؤ�س�سات الر�سمية الإ�سرائيلية 

المعنية بالمو�سوع اأقل احترافية وقدرة على اإدارة النزاع القانوني مقارنة بال�سركات الم�ستثمرة.

به  قامت  الذي  الدور  الأميركية  اإينرجي  نوبل  و�سركة  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  بين  الخالف  ــ عك�ض 

ال�سركة  لم�سلحة  تنازلت  تقديم  اأجل  من  الإ�سرائيلية  الحكومة  على  ال�سغط  في  المتحدة  الوليات 

المذكورة.

ــ برز ا�ستغالل رئي�ض الحكومة الإ�سرائيلية بنيامين نتنياهو الأهمية ال�ستراتيجية لمو�سوع الغاز 

التي  ال�سيغة  الموافقة على  الغاز، وحملهم على  ت�سوية  المعار�سة لتفاق  الأ�سوات  اإ�سكات  اأجل  من 

جرى التوافق عليها مع ال�سركات الم�ستثمرة.  
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