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�آفاق برتول ال�رشق الأو�سط

يوال البطل ورندة حيدر
ال�سيا�سة ا إل�رسائيلية العامة لقطاع الغاز
مقدمة
�ستقت�صر هذه الورقة على معالجة ال�سيا�سة الإ�سرائيلية في قطاع الغاز تحديداً ،والخالفات
الداخلية والجدل الحاد الذي دار بين الم�ؤ�س�سات الإ�سرائيلية والهيئات المعنية بملف الغاز من
جهة ،وبين ال�شركات الم�ستثمرة من جهة �أُخرى ،قبل التو�صل �إلى �إطار تنظيمي متفق عليه ب�ش�أن
�آلية �إدارة عائدات الثروة الغازية في �إ�سرائيل ،وهو ما يط َلق عليه ''اتفاق ت�سوية الغاز''.
ففي الأعوام الما�ضية �شهدت �إ�سرائيل جد ًال كبيراً ب�ش�أن مو�ضوع الغاز اختلطت فيه الأغرا�ض
ال�سيا�سية ال�شعبوية بالم�صالح المادية االقت�صادية ،ودارت مواجهة �شر�سة بين الم�ؤ�س�سات
الق�ضائية الإ�سرائيلية العليا وهيئات الرقابة الحكومية التي تعتبر نف�سها المدافعة عن الم�صلحة
العامة ،وبين ال�شركات االحتكارية التي دافعت بعنف عن حقوقها اال�ستثمارية البعيدة المدى.
وفي تلك الأثناء وجدت الحكومة الإ�سرائيلية نف�سها متنازعة بين طرفين� :ضغط الر�أي العام
الإ�سرائيلي والأحزاب ال�سيا�سية وهيئات الرقابة الحكومة من جهة ،و�ضغط ال�شركات الم�ستثمرة
والدول الم�ستفيدة ،وال �سيما الواليات المتحدة الأميركية من جهة �أُخرى.
وقد اتخذ هذا التجاذب �أوجه ًا متنوعة ،فعلى �صعيد الداخل الإ�سرائيلي برزت الحمالت
الدعائية الموجهة �إلى الر�أي العام الإ�سرائيلي من �أجل تحري�ضه �ضد المخططات الحكومية وح ّثه
على الدفاع عن ثرواته الطبيعية وعن حقوقه فيها ،كما وقع نزاع على ال�صالحيات بين مختلف
هيئات الرقابة الحكومية المولجة معالجة مو�ضوع الغاز ،وبين اللجان المخت�صة الخبيرة التي
�شكلتها الحكومة لدرا�سة المو�ضوع ،وكذلك المواجهة القانونية بين الم�ؤ�س�سات الق�ضائية
والت�شريعية الإ�سرائيلية ،وبين الأجهزة الحقوقية لل�شركات الم�ستثمرة ،والتي حاول كل طرف
فيها الدفاع عن موقفه من خالل التم�سك بت�شريعات تحفظ حقوقه على المدى البعيد.
لدى الحديث عن �إدارة مو�ضوع عائدات الغاز في �إ�سرائيل ف�إننا ال نتحدث عن دولة عادية
* يوال البطل :متخ�ص�صة بال�ش�ؤون الإ�سرائيلية ،وحائزة ماج�ستير في االقت�صاد من الجامعة الي�سوعية
رندة حيدر :باحثة لبنانية ،ومحررة ن�شرة ''مختارات من ال�صحف العبرية'' التي ت�صدر عن م�ؤ�س�سة الدرا�سات
الفل�سطينية.
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تبحث عن �أف�ضل ال�سبل لال�ستفادة االقت�صادية من �إحدى ثرواتها الطبيعية ،و�إنما عن دولة تعتبر
نف�سها عر�ضة على الدوام لخطر يتهدد وجودها ،وت�ضع مواردها الطبيعية في خدمة م�شروعها
ال�صهيوني الرامي �إلى تعزيز مكانة دولة �إ�سرائيل كدولة يهودية بح�سب الر�ؤيا اليمينية المتطرفة التي
تتحكم في �إ�سرائيل اليوم ،ومن �أجل تحقيق اال�ستراتيجيا الإ�سرائيلية التي تهدف �إلى تحقيق الهيمنة
االقت�صادية وال�سيا�سية على دول المنطقة.
هذا ما قاله رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية بنيامين نتنياهو في  2015/12/17عندما و ّقع ''اتفاق
ت�سوية الغاز'' في منطقة ال�صناعات الكيماوية ''رمات حوفاف'' في �صحراء النقب'' :ر�ؤيتي الأولى هي
�إ�سرائيل التي ي�سكنها ع�شرة ماليين ن�سمة  ،ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي منها  500مليار دوالر في
قدر متو�سط الدخل ال�سنوي للفرد � 50ألف دوالر .هذا هو الذي �سي�ضمن م�ستقبلناّ � .أما
وي ّ
العام الواحدُ ،
ر�ؤيتي الثانية فتتج�سد �أمام �أعيننا :بعد  12عام ًا بئر ال�سبع �ستكون مدينة من � 500ألف ن�سمة ،وهذا
التطور �سيبدل م�شهد النقب ،ويتطلب تحفيز القطاع الخا�ص ،و�سيجعل �إ�سرائيل تزدهر1''.
وفي الواقع ،ف�إن �إ�سرائيل تعتبر ت�صدير الغاز فر�صة لتعزيز مكانتها الجيو�سيا�سية (من خالل
ت�صدير الغاز وم�شاريع الغاز الم�شتركة) 2،ومن �أجل تمتين العالقات مع دول تربطها بها معاهدات
�سالم (الأردن وم�صر)� 3أو مع دول الجوار مثل تركيا من جهة� ،أو قبر�ص واليونان من جهة ثانية4.
وتع ّلق �إ�سرائيل �أهمية وجودية على �ضمان �أمن من�ش�آت الغاز الطبيعي في البحر ،وتعتبره من
�أولويات الأمن القومي ،وذلك بح�سب قول نتنياهو �أمام الكني�ست في �'' :2015/12/8إذا ت�ضررت
�إمدادات الغاز التي �أ�صبحت الم�صدر الرئي�سي لإنتاج الطاقة ،ف�إن �أمننا القومي �سيت�ضرر [� ]....إن
�ضمان �سالمة �إمدادات الغاز لي�س حيوي ًا فقط ل�سير عمل الدولة ،بل لوجودها �أي�ض ًا5''.
لكن على الرغم من خ�صو�صية الحالة الإ�سرائيلية والأهمية اال�ستراتيجية لمو�ضوع الغاز ،ف�إن
ال�سيا�سة الإ�سرائيلية في هذا ال�ش�أن افتقرت �إلى النظرة ال�شاملة و�إلى التن�سيق بين الهيئات المعنية،
وعرف �أدا�ؤها عيوب ًا كثيرة .وا�ستناداً �إلى ما جاء في تقرير مراقب الدولة الإ�سرائيلية في تموز/يوليو
 2015ب�ش�أن كيفية تعامل الحكومة مع ملف الغاز الطبيعي ،يقول القا�ضي يو�سف �شابيرا'' :لم يكن
لدى الحكومة الإ�سرائيلية �سيا�سة �شاملة لقطاع الغاز'' و''كان �أدا�ؤها م�شوب ًا بعيوب كثيرة'' بينها ''عدم
التن�سيق بين الهيئات المعنية المتعددة'' ،الأمر الذي �ساهم في ن�شوء االحتكار في هذا القطاع6.
ال عن الحكومة
وفي الواقع ،ف�إن هناك عدداً من الهيئات العامة المعنية مبا�شرة بهذا الملف ،ف�ض ً
والمجل�س الوزاري الم�صغر والكني�ست ،و�أ�سا�س ًا لجنة االقت�صاد والمحكمة العليا ،وهي التالية7:
ـــ �سلطة الغاز الطبيعي ومفو�ض النفط (�ألك�سندر فار�شف�سكي) ومديرية الموارد الطبيعية (�سلطة
الو�صاية التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية)؛ �سلطة مكافحة االحتكار (�سلطة الو�صاية (التابعة
لوزارة االقت�صاد)؛ مديرية بدائل الوقود ،والمجل�س االقت�صادي الوطني (تابعان لديوان رئا�سة
الحكومة)؛
ـــ مديرية ال�ضرائب التابعة لوزارة المالية؛ اللجان المكلفة در�س جوانب محددة من ال�سيا�سة العامة
ت�سيمح ،ولجنة �شي�شين�سكي ،وفريق عمل ( )task forceالمجل�س االقت�صادي
لقطاع الغاز الطبيعي (لجنة
َ
الوطني برئا�سة يودجين ِكندال)؛ ومع �أن المعهد الإ�سرائيلي للتخطيط االقت�صادي لي�س هيئة عامة ،فقد
كان له دور في �صوغ الأحكام الناظمة لقطاع الغاز (وخ�صو�ص ًا يو�سي هوالندر ودرور �ستروم ،وهما
م�س�ؤوالن �سابقان في �سلطة مكافحة االحتكار).
ويمكن القول �إن تو�صيات اللجان المخت�صة التي ت�شكلت هي التي كان لها الف�ضل في و�ضع
الجوانب المتعددة لل�سيا�سة العامة في قطاع الغاز ،وهي التي كانت ال�سبب في �إثارة الخالفات والجدل

السياسة اإلسرائيلية العامة لقطاع الغاز

امللف

اللذين �سبقت الإ�شارة �إليهما .و�سنعر�ض فيما يلي تو�صيات هذه اللجان والجدل الذي �أثارته
والتغيرات التي �أُدخلت عليها.

و�ضع النظام املايل لقطاع الغاز الطبيعي
 1ــ تو�صيات جلنة �شي�شين�سكي
في

�إثر اكت�شاف مكامن هيدروكربونية مهمة :حقل ''تامار'' ( 10تريليون قدم )3في �سنة ،2009

ال عن الحقول المكت�شفة عامذاك والأ�صغر
ثم حقل (''لفيتان'') ( 22تريليون قدم )3في �سنة ( 2010ف�ض ً

َ
م�صدرة كامنة للغاز
�ش�أن ًا'' :تانين'' و''كاري�ش'' و''�شم�شمون'')� 8،أ�صبحت �إ�سرائيل في نظر خبرائها
ّ
ال بالمقايي�س العالمية) ،ودخلت طور �إعداد الإطار
الطبيعي (حتى لو كان االحتياط الإ�سرائيلي �ضئي ً
الم�ؤ�س�ساتي لإدارة العائدات التي �ستجنيها الدولة من هذه الأن�شطة .وقد �شكلت الحكومة الإ�سرائيلية
لجنة �أولى الختيار النظام المالي المالئم لإ�سرائيل ،والذي ير�سم �إطار تقا�سم الثروة الهيدروكربونية
بين الدولة والم�ستثمرين (�شركات الطاقة) ،ولجنة ثانية لتقدير حجم االحتياط الم�ؤكد من الغاز
الطبيعي وحجم الطلب المحلي على الغاز وتقديم مقترحات ب�ش�أن كوتا الت�صدير.
عين وزير المالية الإ�سرائيلي (يوفال �شتاينت�س) ،لجنة من الخبراء مكلفة ﺑ
في ّ 2010/4/12
''درا�سة ال�سيا�سة ال�ضريبية المطبقة على موارد النفط والغاز في �إ�سرائيل'' ،برئا�سة البروف�سور �إيتان
ومهماتها� :أو ًال'' ،مراجعة جميع
�شي�شين�سكي المخت�ص بالمالية العامة (''لجنة �شي�شين�سكي'')،9،
ّ
مكونات النظام ال�ضريبي المعمول به بالن�سبة �إلى موارد الغاز والنفط ،ومقارنته بالنظام ال�ضريبي
في الدول الم�شابهة لإ�سرائيل''؛ ثاني ًا'' ،اقتراح �سيا�سة �ضريبية محدثة''؛ ثالث ًا'' ،در�س تداعيات
االكت�شافات الحالية والم�ستقبلية على االقت�صاد الإ�سرائيلي10''.
11
وبعد مراجعة قانون قطاع الغاز الطبيعي ل�سنة 2002م (5762عبرية) ،والتعديالت التي �أُدخلت
عليه في �سنة  ،2008وقانون [�ضرائب] النفط ل�سنة 1952م ( 5712عبرية) ،و�سائر القوانين
والأحكام ذات ال�صلة ،ومقارنتها بالأنظمة ال�ضريبية في الدول الأُخرى ،وبعد اال�ستماع �إلى مختلف
الآراء االقت�صادية والقانونية ،و�إلى مدراء �شركات الغاز والم�ستثمرين ،وممثلين عن المجتمع المدني،
�أ�صدرت لجنة �شي�شين�سكي تقريرها ال ّأولي في .2010/11/15
وجاء في مقدمة تقرير اللجنة التقويم التالي�'' :إن القيمة االقت�صادية للإعفاءات ال�ضريبية التي
ي�شتمل عليها النظام ال�ضريبي الحالي تقود اللجنة �إلى اال�ستنتاج �أنه ال يعك�س كما يجب تملّك جمهور
ال عن �أنه نظام تنازلي عملي ًا (فبقدر ما ي�صبح الم�شروع
المواطنين لموارده الطبيعية ،ف�ض ً
اال�ستثماري مربح ًا ،تت�ضاءل ح�صة الدولة من الأرباح)12''.
وجاءت تو�صيات لجنة �شي�شين�سكي على ال�شكل التالي� :أو ًال� ،إلغاء الإعفاءات ال�ضريبية ،وثاني ًا،
ا�ستبدال �ضريبة ال�شركات ب�ضريبة ت�صاعدية على الأرباح الزائدة ( ،)excess profitsتتراوح ما بين
 %20و( %60بعد ح�سم مجمل نفقات اال�ستك�شاف والتطوير)13.
لكن في التقرير النهائي للجنة ( ،)2011/1/3وبعد عقد جل�سات ا�ستماع لآراء المعنيين ''�سعي ًا
لفهم حاجات الم�ستثمرين التمويلية''� ،أو�صت اللجنة ب�إخ�ضاع عائدات النفط والغاز ل�ضريبة ت�صاعدية
حد �أق�صى يبلغ %50
بحد �أدنى يبلغ  ،%20و�صو ًال �إلى ّ
( )progressive levyعلى الأرباح الزائدة ،تبد�أ ّ
( %60في التقرير ال ّأولي) .وبما �أن ال�ضريبة هي ''بمثابة ريع اقت�صادي ( )economic rentللموارد
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الطبيعية من غاز ونفط''� ،أو�صت اللجنة ب�أن ُتجبى ال�ضريبة بعد �سداد نفقات اال�ستك�شاف والتطوير،
على �أن يبد�أ تطبيقها عندما تبلغ ن�سبة العائدات �إلى النفقات � ،%150أي بعد �سداد مجمل اال�ستثمارات
زائد  ،%50و�أن يطبق الحد الأق�صى ال�ضريبي عندما تبلغ ن�سبة العائدات �إلى النفقات 14.%230
ّ
ُ ّ
وت�ضمن التقرير النهائي عر�ض ًا للأ�سباب الموجبة لت�شريعات �ضريبية جديدة� ،أولها �أن ''ح�صة
ّ
جمهور المواطنين في دولة �إ�سرائيل من �أرباح النفط والغاز الإجمالية [ ]%30هي الأدنى في
العالم'' 15،وثانيها �أن ''موارد الغاز والنفط هي �أمالك عامة ( ،)publicly owned assetو�إذا لم يح�صل
جمهور المواطنين على تعوي�ض الئق عن بيع موارد الغاز ،فك�أنه يقوم بتبديد موارده هباء 16''.وفي
أقرها الكني�ست في  ،2011/3/30في �إطار
التو�صيات النهائية التي تب ّنتها الحكومة الإ�سرائيلية ،و� ّ
م�صادقته على قانون �أرباح النفط والغاز الجديد ل�سنة 2011م ( 5771عبرية) ،طالبت اللجنة ب�إلغاء
''الإعفاء ال�ضريبي اال�ستثنائي والتاريخي'' الخا�ص بن�ضوب الموارد ( ،)depletion deductionلأنه
مبرر على الإطالق كون الموجودات الم�ستنفدة هي �أمالك عامة 17''.وبررت اللجنة عدم زيادة
''غير ّ
معدل حقوق الملكية (الإتاوة) ( ،)royaltiesو�إبقاءه على ن�سبته البالغة ( %12,5بموجب قانون �سنة
 ،)1952بالقول �إن ''الن�سبة المعتدلة ت�شكل �أداة لتحقيق التوازن ،وت�ضمن حداً �أدنى من المداخيل للدولة
في �أولى مراحل الإنتاج 18''.و�أخيراً� ،أعربت اللجنة عن يقينها ب�أن النظام الجديد �سيرفع ح�صة الدولة
( )government takeوعموم المواطنين من �أرباح النفط والغاز ،من � %30إلى ما بين  %52و19.%62
ورف�ضت المحكمة العليا في �إ�سرائيل في � 16آب�/أغ�سط�س  2012جميع طعون و�شكاوى �شركات
التنقيب عن الغاز �ضد ما �أ�صبح يعرف ﺑ ''قانون �شي�شين�سكي'' ،واعتبرت هيئة ق�ضاة المحكمة �أن
تخولهم توليد �أرباح
''حقول الغاز هي �أمالك عامة ،وحقوق الم�ستثمرين هي مجرد تراخي�ص من الدولة ّ
من موارد طبيعية تعود ملكيتها �إلى الدولة20''.

ال�سيا�سة احلكومية لإدارة قطاع الغاز الطبيعي
ت�سيمح
 2ــ جلنة
َ

عين رئي�س الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير
بعد مرور �أكثر من عام على ت�شكيل اللجنة الأولىّ ،
الطاقة والبنى التحتية �سيلفان �شالوم في  2ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2011لجنة مكونة من عدة
ت�سيمح'') مهمتها
ت�سيمح (''لجنة
وزارات ،برئا�سة المدير العام لوزارة الطاقة والبنى التحتية� ،شا�ؤول
َ
َ
21
در�س ال�سيا�سة الحكومية حيال تطوير و�إدارة قطاع الغاز الطبيعي في �إ�سرائيل.
وكلفت هذه اللجنة:
ُ
�أو ًال ،تقويم حجم احتياط الغاز الطبيعي القابل لال�سترداد ب�أعلى م�ستوى من اليقين؛ ثاني ًا ،تقدير حجم
ال؛ ثالثا ،اقتراح ما هي الن�سبة من الإنتاج التي
طلب االقت�صاد الإ�سرائيلي على الغاز الطبيعي م�ستقب ً
�سي�ؤذن لل�شركات بت�صديرها (''كوتا الت�صدير'').
ُ
عر�ضت اللجنة م�سودة �أولى عن تو�صياتها في  5ني�سان�/أبريل � ،2012أعقبها جل�سات ا�ستماع مع
الجهات المعنية .ون�شرت اللجنة في � 29آب�/أغ�سط�س  ،2012تو�صياتها النهائية المبنية على
مقارنات وا�ست�شارات دولية ،وجاء في مقدمتها ما يلي'' :معظم الدول اختارت ،على الأقل بحكم
تقيد ب�شكل ملحوظ قدرة �أ�صحاب االمتيازات على ت�صدير الغاز الطبيعي ...بينما الدول
القانون� ،أ ّال ّ
التي اختارت �سيا�سة تقييد ال�صادرات� ،أو تدخلت في �أ�سعار الغاز الطبيعي المحلية ،تت�سم ب�صورة عامة
بقطاع غاز طبيعي �أقل تطوراً ،ال بل تعاني ركوداً ووقف �أعمال التنقيب22''.
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ت�سيمح هي  25عام ًا .ووفق ًا لت�شخي�ص واقع الحال
�إن الفترة الزمنية لال�ستثمار التي حددتها لجنة
َ
الذي ن ّفذته ،ف�إن كميات الغاز التي يمكن ا�ستخراجها من المنطقة االقت�صادية الخال�صة لإ�سرائيل
بدرجات متفاوتة من اليقين ،تبلغ  1480مليار (بليون) متر 3تقريب ًا .وي�شمل هذا المعطى االحتياط
الم�ؤكد ،والموارد الم�شروطة� ،أي حقول الغاز التي تحتوي على مخزون من الغاز قابل لال�سترداد
بدرجة عالية من اليقين ،والموارد المحتملة �أي حقول الغاز التي ُيعتقد �أنها تحتوي على الغاز الطبيعي
بدرجة �أقل من اليقين (لم تج ِر فيها �أعمال الحفر والتنقيب ،و�إنما مجرد تقييمات �أولية) .ومع ذلك،
اعتمدت اللجنة تقديرات متحفظة ،ف�أبقت على هام�ش �ضامن من خالل اعتبار �أن المخزون القابل
لال�سترداد هو  950مليار متر 3فقط (انظر الجدول رقم .)1

اجلدول رقم 1
تقدير احتياط الغاز الطبيعي من �أجل تحديد ال�سيا�سة الحكومية
االحتياط الم�ؤكد والموارد الم�شروطة )(reserves and contingent resources

(متوفرة بدرجة عالية من اليقين في الحقول التي جرت فيها �أعمال تنقيب

بليون

متر3

800

الموارد المحتملة المعروفة حتى اليوم )(prospective resources

680

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

()150

المجموع الإجمالي لمخزون الغاز الطبيعي

1480

مجموع �إمدادات الغاز الطبيعي لغر�ض تحديد ال�سيا�سة الحكومية

950

�إجمالي الطلب المحلي على الغاز الطبيعي خالل  25عام ًا

450

الحد الأق�صى لكميات الغاز الم�سموح بت�صديرها

500

الم�صدر :مديرية الموارد الطبيعية :وزارة الطاقة والبنى التحتية والموارد المائية البيانات:
المجل�س االقت�صادي القومي23.

ت�سيمح وت�صاعد اجلدل الداخلي
�صدور تو�صيات جلنة
َ

در�ست اللجنة بع�ض �سيناريوهات اال�ستهالك خالل الفترة المذكورة ،فجاءت تو�صياتها تلبية
لحاجات اال�ستهالك المحلي المتراكم حتى �سنة ،2040
والمقدرة بنحو  450بليون متر .3لكن غداة
ّ
3
ت�سيمح مت�ضمن ًا التو�صية بال�سماح بت�صدير  500بليون متر من الغاز على مدى
�صدور تقرير لجنة
َ
 25عام ًا ،جرى ت�سريب تقرير �أعدته �شركة ''باريتو غروب'' لأحد م�ست�شاري المدير العام لوزارة الطاقة،
ت�سيمح'' للطلب المحلي على الغاز الطبيعي
والذي ير�سم �صورة مغايرة كلي ًا ،ويزعم �أن تقديرات ''لجنة
َ
حتى �سنة  2040مبنية على ح�سابات مغلوط فيها ،وال ت�أخذ بعين االعتبار ا�ستخدامات الغاز المتعددة
التي قد توفر على �إ�سرائيل مليارات الدوالرات (�إنتاج الغازولين من الغاز الطبيعي ،و�إنتاج الميثانول
والغاز الم�ضغوط كوقود لو�سائل النقل وال �سيما ال�شاحنات والبا�صات ،وا�ستخدام الغاز لزيادة �إنتاج
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معامل تحلية مياه البحر لأنها عملية مكلفة ت�ستهلك كثيراً من الوقود) ،الأمر الذي ي�ستدعي بح�سب
معدي التقرير �إ�ضافة  190بليون متر� 3إلى تقديرات الطلب المحلي24.
ُ ّ
ت�سيمح'' النتقادات حادة من �أحزاب معار�ضة ،ومنظمات غير حكومية ،وخبراء من
وتعر�ضت ''لجنة
َ
''المعهد الإ�سرائيلي للتخطيط االقت�صادي'' الذين اعتبروا �أن اللجنة بالغت من جهة ،في تقدير حجم
االحتياط الإ�سرائيلي من الغاز الطبيعي ،وقللت من جهة ثانية ،من تقديرات الطلب المحلي على الغاز
الطبيعي .وقال �أفي�شاي بريفرمان ،رئي�س لجنة االقت�صاد البرلمانية( ،من حزب العمل) في �إطار
المخولة اتخاذ القرار النهائي
نقا�شات اللجنة التي ُعقدت في � ،2013/5/13إن الكني�ست هو الجهة
ّ
ب�ش�أن م�ستقبل التو�صيات ،وخ�صو�ص ًا ن�سبة ( )ratioكميات الغاز المخ�ص�صة لال�ستهالك المحلي �إلى
كميات الغاز الم�سموح بت�صديرها25.
وطرح المعهد الإ�سرائيلي للتخطيط االقت�صادي في �آذار/مار�س � 2013أمام م�ؤتمر هيرت�سليا
(الثالث ع�شر) ورقة عمل عن ا�ستخدامات الغاز الطبيعي الممكنة في
قطاعي ال�صناعة والنقل� 26،أتبعها
َ
ت�سيمح بالن�سبة �إلى توقعات الطلب المحلي
ومعمقة تف ّند الثغرات في تقرير لجنة
بن�شر درا�سة �شاملة
َ
ّ
27
على الغاز الطبيعي خالل فترة ( .2040-2013انظر الجدول رقم .)2

اجلدول رقم 2
مقارنة بني توقعات الطلب املحلي املرتاكم على الغاز الطبيعي
خالل الفرتة  2040-2013بليون مرت3
�صندوق
�أخ�ضر

�صندوق
�أ�سود

القطاع

توقعات الفترة 2040-2013
توقعات لجنة
ت�سيمح
َ

توقعات حتى �سنة
2050

المعهد
الإ�سرائيلي
للتخطيط
االقت�صادي

المعهد الإ�سرائيلي
للتخطيط االقت�صادي

X

�شركة كهرباء �إ�سرائيل:
ا�ستخدام الغاز بد ًال من
الفيول والفحم

261

422

X

ا�ستخدام الغاز
الطبيعي بد ًال من
الفيول في ال�صناعة
من خالل التحديث
التكنولوجي ()retrofit

77

126

X

ا�ستخدام الغاز لتوليد
الكهرباء في معامل
تحلية مياه البحر

30

51

336
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X

X

�إنتاج الميثانول لزوم
القطاع ال�صناعي

28

X

X

�إنتاج الأمونيا

X

X

�إنتاج مركبات ع�ضوية
(يوريا و�أ�سمدة)

انظر :ا�ستخدامات
�أُخرى في
ال�صناعة

X

X

�إنتاج متعدد الإيثيلين
()PP-PE
ا�ستخدامات �أُخرى
للغاز الطبيعي في
ال�صناعة

X

للتدفئة والتبريد

31
111

X

X

لو�سائل النقل (غير
الميثانول)

40

X

الميثانول لو�سائل
النقل

11

X

معامل تحلية مياه
البحر �إ�ضافية

غير معروفة

X

تزويد �شركة الكهرباء
الأردنية بالغاز

غير معروفة

المجموع

52

42

هذا الرقم مت�ضمن في بند ''ا�ستخدام
الغاز الطبيعي بد ًال من الفيول في
ال�صناعة من خالل التحديث
التكنولوجي''
166

 501بليون متر3

96

276

39

54

133

251

 790بليون متر3

 1317بليون
متر3

الم�صدر :المعهد الإ�سرائيلي للتخطيط االقت�صادي (The Israeli Institute for Economic Planning,
)engiep.theory.org.il

و�أهم النتائج التي خل�صت �إليها هذه الدرا�سة هي التالية:
ــ اال�ستهانة بالطلب الداخلي على الغاز ينطوي على مخاطر مالية ويقل�ص �أمن الطاقة ويلحق
�ضرراً ال يقا�س باقت�صاد الغاز الم�ستقبلي في �إ�سرائيل؛
ــ �إن تجاهل  90بليون متر 3تقريب ًا من الغاز الطبيعي لغر�ض �إنتاج الميثانول كوقود لو�سائل النقل
ت�سيمح ينطوي على مخاطر مالية على م�ستقبل �إ�سرائيل االقت�صادي ،الأمر الذي يعني
من قبل لجنة
َ
�أن �أ�سعار الغازولين �سترتفع وترهق كاهل الم�ستهلكين؛
ــ �إن ال�سيا�سة العامة التي تحدد �أ�سعاراً متنوعة للغاز لقطاعات اقت�صادية متعددة بهدف تعزيز
الدعم االقت�صادي واالجتماعي هي مقاربة م�شروعة في ال�سوق الحرة؛
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ــ الأردن يعتمد بن�سبة  %96على اال�ستيراد لتوليد الطاقة الكهربائية ،وهذه فر�صة لإ�سرائيل
لت�صدير الغاز الطبيعي �إلى الأردن عبر خط الأنابيب ،وهي و�سيلة منخف�ضة التكلفة لإنتاج الغاز
الطبيعي من خالل الت�صدير (زيادة  133بليون متر 3على الطلب على الغاز حتى �سنة 28.)2040
وفي جميع الأحوال ،ا�شتدت حرارة النقا�ش وتفاعلت االنتقادات فخرج بع�ض المناه�ضين لفكرة
ت�صدير الغاز الطبيعي في تظاهرات �أمام منازل الم�س�ؤولين مبا�شرة عن هذا المو�ضوع (وال �سيما �أمام
منزل وزير الطاقة �سيلفان �شالوم) للمطالبة بمنع ت�صدير ولو ن�سبة �ضئيلة من الغاز الم�ستخرج،
وبالمحافظة على هذه الموارد غير المتجددة لحاجات االقت�صاد المحلي ،رافعين �شعارات الدفاع عن
حقوق الم�ستهلك الإ�سرائيلي 29.و�سارعت الحكومة �إلى احتواء االحتجاج قبل �أن يتطور �إلى حركة
�شبيهة بالحراك االجتماعي الوا�سع في �سنة  ،2011فطرح وزير الطاقة في  10حزيران/يونيو فكرة
خف�ض ن�سبة الت�صدير من � %53إلى 30.%40
ت�سميح ،فقد �أعلنت في 23
وفي محاولة من الحكومة الحتواء االنتقادات �ضد تو�صيات لجنة َ
ال من
�ضمت ك ً
حزيران/يونيو  ،2013جوهر ال�سيا�سة الر�سمية لت�صدير الغاز ،واقترحت هيئة وزارية ّ
رئي�س الحكومة بنيامين نتنياهو ،ووزير المالية يائير لبيد ،ووزير الطاقة �سيلفان �شالوم ،وحاكم
م�صرف �إ�سرائيل المركزي �ستانلي في�شر ،ال�سماح بت�صدير  %40من �إنتاج الغاز .و�أ�ضافت الهيئة تدبيراً
احتياطي ًا ين�ص على �إدراج مبيعات الغاز �إلى كل من الأردن وال�سلطة الفل�سطينية في ال�ضفة الغربية،
من �ضمن ح�صة الــ  %60المخ�ص�صة لال�ستخدام المحلي31.

اجلدول رقم 3
ح�صة الت�صدير مبوجب قرار احلكومة الإ�رسائيلية
(مقارنة بتو�صيات جلنة ت�سي َمح)
قرار الحكومة في
حزيران/يونيو 2013

تو�صيات لجنة ت�سي َمح
في �آب�/أغ�سط�س 2012

بليون متر3

%

بليون متر3

%

كميات مر�صودة ال�ستخدام االقت�صاد
الإ�سرائيلي

540

%56.8

450

%47.4

فائ�ض متاح للت�صدير

410

%43.2

500

%52.6

مجموع االحتياط الكامن لغاية تحديد
ال�سيا�سة الحكومية

950

%100

950

%100

الم�صدر32.Strategic Survey for Israel 2013-2014, p. 199. :

بعد �صدور قرار الحكومة ،قدم عدد من �أع�ضاء الكني�ست الذين يعار�ضون ت�صدير الغاز التما�س ًا �إلى
المحكمة العليا في �إ�سرائيل بهدف نقل �صالحية اتخاذ القرار ب�ش�أن ت�صدير الغاز من الحكومة �إلى
وردت المحكمة العليا في �أواخر ت�شرين الأول�/أكتوبر  2013التما�س المعار�ضين في
الكني�ستّ .
الكني�ست و�صادقت على قرار الحكومة ،لكنها رف�ضت �إدراج مبيعات الغاز �إلى الأردن وال�سلطة
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الفل�سطينية �ضمن ح�صة الــ  %60المخ�ص�صة لال�ستهالك المحلي33.

ال�رصاع بني هيئة مكافحة االحتكار وال�رشكات امل�ستثمرة للغاز

تلقت �شركات الغاز العاملة في حق َلي ''تامار'' و''لفيتان'' في � 2012/11/13إ�شعاراً من مفو�ض
مكافحة االحتكار يعلن �أنها ت�شكل احتكاراً ،لكنها ُمنحت �إعفاء في  2015/12/17من �أحكام قانون
34
أقرت الحكومة الإ�سرائيلية الإطار الناظم لقطاع الغاز في
مكافحة االحتكار� ،صالح ًا ل�سنة  .2025و� ّ
حزيران/يونيو � ،2015إ ّال �إنه بقي معلق ًا ب�سبب بنود خالفية ،و�صدر قرار الحكومة رقم  476الخا�ص
ب�إدارة قطاع الغاز ،في  ،2015/8/16بعد مفاو�ضات مطولة بين �شركات الطاقة وممثلي الحكومة.
وبعد �إدخال تعديالت على ن�ص القرار بناء على طلب المحكمة العليا� ،أقر المجل�س الوزاري الم�صغر في
 ،2016/5/22وب�شكل نهائي ،الإطار الناظم (مخطط الت�سوية بين الدولة و�شركات الغاز).

ال�رصاع مع كارتيل الغاز

في �إثر توقف امدادات الغاز الطبيعي من م�صر في ني�سان�/أبريل � ،2011أ�صبحت ال�سوق
مزودي الغاز الإ�سرائيلي ،وعلى ر�أ�سهم �أ�صحاب امتياز ''تامار'' الذين عمدوا
الإ�سرائيلية معتمدة على ّ
35
�إلى رفع �سعر الغاز الطبيعي المزود ل�شركة كهرباء �إ�سرائيل .و�أعدت �سلطة مكافحة االحتكار ،ممثلة
بمفو�ضها ( )antitrust commissionerالبروف�سور ديفيد غيلو ،خطة تهدف �إلى زيادة المناف�سة في
قطاع النفط والغاز و�إلى تغيير الهيكلية االحتكارية لقطاع الغاز الطبيعي لإ�سرائيل .فقد كان كثيرون
في �إ�سرائيل يجدون �أن �صناعة الغاز ترزح تحت وط�أة كارتيل احتكاري للمنتجين يج�سده رجل
الأعمال الملياردير يت�سحاق ت�شوفا (�صاحب مجموعة ''ديليك'') و�شركة ''نوبل �إينرجي'' الأميركية.
وبناء عليه� ،أعلن ديفيد غيلو في � 2012/11/13أن �سلطة مكافحة االحتكار تعتبر �شراكة حقل
تطبق على االحتكار
الغاز ''تامار'' احتكاراً .وجاء في بيان المفو�ض �أن �إجراءات و�أوامر المكافحة التي ّ
بحكم القانون تنطبق �أي�ض ًا على جميع ال�شركاء في امتياز ''تامار'' ،من دون ا�ستثناء ن�شاطهم في
حقول �أُخرى ،مثل ''لفيتان''� ،أو ''�شم�شون'' 36.وب�صورة عامة ،ف�إن قانون مكافحة الممار�سات
االحتكارية ( 37،)Restrictive Trade Practices Law 1988/5748 jewish yearيحظر على ال�شركة
ال
االحتكارية �أو مالكيها ا�ستغالل موقعهم للحد من المناف�سة الحرة �أو الم�سا�س بم�صالح النا�س ،مث ً
من خالل ال�سعر الباهظ� ،أو تحديد �سعر طارد للمناف�سين .وطالب غيلو ال�شركتين (''ديليك'' و''نوبل
�إينرجي'') ببيع جزء من ح�صتهما في ''تامار'' �إلى م�ستثمر ثالث لتجنب و�صمهما بكارتيل احتكاري،
كما دارت محادثات ماراتونية بين المفو�ض وممثلي مجموعة ''ديليك'' و�شركة ''نوبل �إينرجي'' خالل
�سنتي  2013و� ،2014أف�ضت �إلى التو�صل �إلى حل و�سط ي�سمح ل�شركة ''نوبل �إينرجي'' الأميركية
ولمجموعة ''ديليك'' الإ�سرائيلية بموا�صلة ا�ستثمار وتطوير الحق َلين الكبيرين ''تامار'' و''لفيتان'' (في
مقابل بيع حو�ضين �صغيرين هما ''كاري�ش'' و''تانين'').
وفي �آذار/مار�س ُ ،2014منح ال�شركاء في حقل ''لفيتان'' 38ترخي�ص ًا لتطوير هذا الحقل الذي
مقدر من الغاز الطبيعي يبلغ  622بليون متر( 3ما يعادل نحو  22تريليون
يحتوي على احتياط ّ
قدم ،)3وال�ستخراج الغاز الطبيعي منه على مدى  30عام ًا� ،شرط �أن يقدموا خطة لتطوير الحقل في
مد �إ�سرائيل
غ�ضون �ستة �أ�شهر .ويتعهد ال�شركاء بموجب الترخي�ص بتطوير بنية تحتية قادرة على ّ
بــ  9.2باليين متر 3من الغاز على الأقل في العام الواحد.
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قدم ال�شركاء في حقل ''لفيتان'' �إلى وزارة الطاقة والبنى التحتية في ،2014/9/28
وفع ً
الّ ،
المرحلة الأولى من خطة تطوير حقل الغاز البحري ،وت�شمل �إقامة من�ش�أة ''ال�سفينة العائمة لتخزين
الإنتاج وتفريغ الحموالت'' ( )FPSOالتي تبلغ طاقتها اال�ستيعابية  16بليون متر 3من الغاز في العام
الواحد ،بحيث ُتربط بخط �أنابيب مت�صل ب�شبكة نقل الغاز الإ�سرائيلية الداخلية .وبح�سب خطة التطوير،
قدر بنحو  16بليون متر 3من الغاز� ،أي �أكثر
ف�إن الطاقة الإنتاجية الكامنة ال�سنوية لحقل ''لفيتان'' ُت ّ
3
بن�سبة  %60من �إنتاج حقل ''تامار'' الذي يبلغ  10باليين متر من الغاز في العام الواحد .وتق�ضي
الخطة بحفر ثماني �آبار في حقل ''لفيتان'' في مقابل خم�س �آبار في حقل ''تامار'' .و ُقدرت تكلفة تطوير
الحو�ض (وت�شمل تكلفة من�ش�أة ال�سفينة العائمة) بنحو  6,5مليارات دوالر بح�سب التقديرات ،على �أن
يبد�أ ا�ستخراج الغاز منه في مطلع �سنة 39 .2018
لكن في  22كانون الأول/دي�سمبر  ،2014تراجع غيلو فج�أة عن اتفاق الت�سوية مع مالكي الح�صة
الم�سيطرة في حقل ''تامار'' [�شركتا ''ديليك'' و''نوبل �إينرجي''] ،والذي (االتفاق) �سمح لل�شركتين
باالحتفاظ بملكية امتيا َزي ''لفيتان'' و''تامار'' اللذين يحتويان على معظم احتياط الغاز الم�ؤكد في
�إ�سرائيل (في مقابل بيع تراخي�صهما في حق َلي ''كاري�ش'' و''تانين'' اللذين يحتويان على كميات قليلة
من الغاز) 40.وب ّلغ غيلو ال�شركتين قراره �إلغاء �أحد امتيا َزيهما في الحقلين المذكورين ،الأمر الذي
يفر�ض عليهما بيع واحد منهما.
كان لهذا الإعالن ت�أثير ٍ
قا�س في �شركة ''نوبل �إينرجي'' التي �أوقفت جميع �أعمال التطوير في
''لفيتان'' .وجاءت الأزمة في �أ�سو�أ توقيت لأنه على غرار �سائر �شركات النفط والغاز الدولية ،ف�إن
ال�شركة الأميركية ت�أثرت بتراجع �أ�سعار النفط العالمية ،وبد�أت ت�صرف عاملين لديها من الخدمة في
الواليات المتحدة ،الأمر الذي دفع هذه الأخيرة �إلى تهديد الم�س�ؤولين في �إ�سرائيل باللجوء �إلى التحكيم
الدولي ب�سبب خرقهم العقود واالتفاقيات41.
وال�س�ؤال الذي ُيطرح هو :ما الذي دفع المفو�ض غيلو �إلى تبديل ر�أيه؟
يعزو �أكثر من م�صدر ال�سبب �إلى الر�سالة التي كتبها �آفي ليخت ،نائب الم�ست�شار القانوني للحكومة،
في  ،2014/12/16بعنوان'' :يوجد لفيتان [حوت كبير] في الغرفة'' ،والتي جرى ت�سريبها على الفور
تقريب ًا �إلى و�سائل الإعالم 42،وجاء فيها�'' :إن قوة ال�سوق التي تمثلها هذه المجموعة تثير قلق ًا ب�ش�أن
م�ستوى التناف�س القطاعي وانعكا�سه على ال�سعر للم�ستهلك .لكن الم�شكلة �أو�سع كثيراَ� ،إذ يجب �أن
ن�ضيف �إليها القلق �إزاء تمركز القوة على نطاق االقت�صاد بمجمله .وهذا القلق يتجاوز م�سائل ال�سعر
والمناف�سة لي�صل �إلى مجاالت �أُخرى تتعلق بالقدرة على الت�أثير في عملية �صنع القرار في
االقت�صاد43''.
كان رئي�س الحكومة نتنياهو وم�س�ؤولون عديدون قلقين من �أن ت�ؤدي مطالب غيلو �إلى ت�أخير
المفو�ض والبلبلة التي �أثارها ،نتنياهو �إلى تكليف البروف�سور
تطوير حقل ''لفيتان'' .ودفع �إعالن
ّ
يودجين ِكندال ،رئي�س المجل�س االقت�صادي الوطني ،بت�شكيل هيئة عامة لمناق�شة هذه الم�س�ألة،
بم�شاركة �سائر الهيئات الناظمة وال�شركات المعنية في النقا�شات .وجرى التطرق �إلى جميع الم�سائل:
كيف يجب معالجة االحتكار النا�شئ في مجال �إمدادات الغاز؛ ربط �أ�سعار الغاز بالم�ؤ�شر ولي�س ب�أ�سعار
النفط (بموجب االتفاق الذي جرى التو�صل �إليه �آنذاك مع �شركة كهرباء �إ�سرائيل ،عندما كانت �أ�سعار
النفط مرتفعة)؛ هل يجب فر�ض رقابة ر�سمية على الأ�سعار؛ م�شكلة المناف�سة؛ حقوق امتياز التنقيب44.
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التقى فريق العمل ( )task forceالذي �شكله يودجين ِكندال عدة مرات بممثلي �شركات الغاز في
الأ�شهر الأولى من �سنة  ،2015و�سافر ق�سم من فريق العمل �إلى هولندا لتعلم �أ�صول تنظيم قطاع الغاز
وقوانينه و�أحكامه .وكان النق�ص في الخبرة التفاو�ضية والتنظيمية والمهنية ظاهراً في عمل الهيئات
الناظمة الإ�سرائيلية في كل ما يتعلق بم�سائل الغاز الطبيعي ،مقارنة بخبرة ومهنية المدراء التنفيذيين
الذين يمثلون �شركات الغاز في المحادثات45.
وفي مطلع حزيران/يونيو � 2015أطلع نتنياهو الحكومة على وجود مخطط في قيد الإعداد لت�سوية
ال من حاجات �شركات الغاز والهيئات الناظمة مع �ضمان �أ�سعار من�صفة.
قطاع الغاز ،و�أنه يراعي ك ً
وك ّلف نتنياهو �شركات الغاز بعر�ض مخطط الت�سوية بحلول نهاية تموز/يوليو  ،2015على �أن
يجتمع المجل�س الوزاري الم�ص ّغر لمناق�شة �سبل االلتفاف على �سلطات مكافحة االحتكارات لديفيد
غيلو 46الذي �أعلن �أنه �سيغادر من�صبه في �آب�/أغ�سط�س ،احتجاج ًا على معار�ضة الحكومة خطته
لزيادة المناف�سة في قطاع الغاز 47.وهكذا ،تقرر �أن يطرح فريق يودجين ِكندال على المجل�س الوزاري
الم�صغر مخطط الت�سوية ،ويطلب من �أع�ضائه �إي�ضاح ما �إذا كان ت�أجيل تطوير حقول الغاز يهدد
م�صالح �أمنية ــ �سيا�سية لدولة �إ�سرائيل (بفعل ت�أخير تطوير حقل ''لفيتان'' ،وعدم الوفاء بعقود ت�صدير
الغاز �إلى م�صر والأردن) ،علم ًا ب�أن قرار المجل�س الوزاري الم�صغر �ضروري من �أجل تفعيل بند الإعفاء
رقم  52من قانون مكافحة االحتكار ( 48)Exemption Under the Antitrust Lawالذي يجيز لوزير
االقت�صاد� ،أرييه درعي ،العتبارات �أمنية و�سيا�سية� ،أن يعفي مجموعة ''ديليك'' و�شركة ''نوبل �إينرجي''
من تهمة ت�شكيل كارتيل (على �أن ينا َق�ش مخطط الت�سوية في جل�سة ا�ستماع عامة داخل لجنة االقت�صاد
في الكني�ست لأن القانون يفر�ض على الوزير الت�شاور معها)49.
وع�شية ن�شر مخطط الت�سوية لقطاع الغازُ ،ك�شف النقاب عن تراجع الفريق الحكومي المكلف
بالتفاو�ض مع �شركات الغاز (المجل�س االقت�صادي الوطني التابع لديوان رئا�سة الحكومة ،وممثلو
وزار َتي الطاقة والمالية) �أمام �شرك َتي ''ديليك'' و''نوبل �إينرجي'' اللتين �أ�صرتا على رف�ض �أي �إمالء
بالن�سبة �إلى خف�ض �سقف �سعر الغاز الطبيعي في االقت�صاد .وبينما طالب الم�ست�شار االقت�صادي ل�شركة
مقدرة �آنذاك بــ  4.4دوالرات لكل مليون
كهرباء �إ�سرائيل بتحديد �سعر للغاز قيا�س ًا �إلى �سلة وقود دولية ّ
وحدة حرارية بريطانية ،جرى االتفاق في النهاية على �سعر و�سطي يبلغ  5.6دوالرات لكل مليون
وحدة حرارية50.
كما ُك�شف النقاب عن تقديم �ضمانة ت�شكل �سابقة منحتها الحكومة ل�شرك َتي ''ديليك'' و''نوبل �إينرجي''،
وهذه المرة بالن�سبة �إلى حقل ''لفيتان'' .فقد وافق الفريق الحكومي على منح ال�شركاء في هذا الحقل
العمالق ح�صانة لمدة  15عام ًا �ضـد فـر�ض التنافـ�س فيما بينهما وبين �شركـات �أُخرى على ت�سويق الغاز.
�ستقر �إعفاء ثابت ًا من تهمة ت�شكيل تكتل احتكاري ،عبر االلتفاف على
ومغزى الكالم �أن الحكومة
ّ
�صالحيات مفو�ض مكافحة االحتكارات .و�سيجيز هذا الإعفاء لل�شركاء في الحقل'' :ديليك'' (،)%45
ي�سوقوا الغاز مع ًا حتى �سنة  ،2030حتى لو �أ�صبح حقل
و''نوبل �إينرجي'' ( ،)%40و''را�شيو'' (� ،)%15أن ّ
''لفيتان'' في هذه الفترة الزمنية الالعب الوحيد في قطاع الغاز الإ�سرائيلي51.
وفي � ،2015/6/25أقر المجل�س الوزاري الم�صغر بالإجماع مخطط الت�سوية على الرغم من رف�ض
وزير االقت�صاد� ،أرييه درعي ،تفعيل البند  52من قانون مكافحة االحتكار الذي يجيز له توقيع االتفاق
بد ًال من مفو�ض مكافحة االحتكار .كما قرر المجل�س الوزاري الم�صغر بالإجماع �أن الت�سوية مع
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�شركات الغاز م�س�ألة �سيا�سية ــ �أمنية ب�سبب عقود ت�صدير الغاز �إلى م�صر والأردن ودول �أُخرى في
المنطقة .ون�شر ديوان رئا�سة الحكومة في نهاية الجل�سة بيان ًا جاء فيه �أن ''اللجنة الوزارية ل�ش�ؤون
الأمن القومي قررت بالإجماع �أن هناك �أهمية حا�سمة في الوقت الحالي لت�سريع تطوير وتو�سيع حقول
الغاز الطبيعي المكت�شفة قبالة �سواحل �إ�سرائيل العتبارات �أمن الدولة وعالقات دولة �إ�سرائيل
الخارجية ''.وتب ّنى المجل�س الوزاري الم�صغر اقتراح درعي تحويل �صالحية تفعيل البند � 52إلى
الحكومة الإ�سرائيلية بكامل �أع�ضائها 52.وعقد الكني�ست بكامل هيئته في  2015/6/29جل�سة
لمناق�شة نقل �صالحيات مفو�ض مكافحة االحتكار �إلى الحكومة53.

بنود خمطط الت�سوية
قرار احلكومة رقم  ،476يف 2015/8/16
مو�ضوع القرار :مخطط عام لزيادة كمية الغاز الطبيعي الم�ستخرجة من
حقل الغاز ''تامار'' ،وتطوير �سريع لحقول الغاز الطبيعي ''لفيتان''
و''كاري�ش'' و''تانين'' ،وحقول غاز طبيعي �إ�ضافية54.
�أقرت الحكومة الإ�سرائيلية في � 2015/8/16إطاراً ناظم ًا لقطاع الغاز جرت بلورته مع �شركات الغاز،
وهو عبارة عن �سل�سلة من التعديالت على القرار الحكومي رقم  ،442في  ،2013/6/23والمتعلق
ت�سيمح'') ،وتعديالت
تطوير و�إدارة قطاع الغاز الطبيعي (تو�صيات ''لجنة
بتب ّني ال�سيا�سة الحكومية
َ
َ
على �أحكام �سابقة خا�صة بتنظيم قطاع الغاز في �إ�سرائيل (معظمها يتعلق بقرارات هيئة مكافحة
االحتكار ،وباالمتيازات والتراخي�ص كلها ،وبقانون �ضرائب �أرباح النفط ،والأ�سعار ،والت�سويق
والت�صدير) .والقرار  476الذي �أ�صبح نافذاً في  17كانون الأول/دي�سمبر  ،2015بعدما �أم�سك رئي�س
يبرئ �شركات حق َلي الغاز
الحكومة نتنياهو ب�صالحيات وزير االقت�صاد الم�ستقيل� ،أرييه درعيّ ،
''تامار'' و''لفيتان'' من تهمة ت�شكيل اتحاد احتكاري �شرط تنفيذ التعهدات التالية:
ــ تتعهد مجموعة ''ديليك'' و�شركة ''نوبل �إينرجي'' ببيع حق َلي الغاز ''كاري�ش'' و''تانين'' في غ�ضون
� 14شهراً مع �إمكان تمديد المهلة �أربعة �أ�شهر ،ولي�س � 36شهراً مثلما كانا يطالبان ،على �أن يباع
الحقالن �إلى م�ستثمر ا�ستراتيجي يناف�س ''نوبل �إينرجي'' ،ويتعهد باال�ستثمار من �أجل اكت�شاف حقول
غاز جديدة؛
ــ تتعهد ال�شركات التي يملك يت�سحاق ت�شوفا الح�صة الم�سيطرة فيها� ،أي ''ديليك كيدوحيم'' و''�أفنير''،
ببيع كامل ح�صتها في حقل ''تامار'' ( ،)%31.25والتي تبلغ قيمتها نحو �أربع مليارات �شيكل� ،إلى
م�ستثمر ثالث في غ�ضون �ستة �أعوام؛
ــ تخف�ض �شركة ''نوبل �أينرجي'' ح�صتها في ''تامار'' من � %36إلى  %25في غ�ضون �ستة �أعوام؛
ــ بالن�سبة �إلى حقل ''لفيتان'' ،ف�إنه ال يوجد تغيير هيكلي لأن التناف�س بين ثالث �شركات ي�ؤخر
تطويره ،وهكذا يبقى لفيتان احتكاراً على مدى  15عام ًا ،وي�سمح لنوبل �إينرجي بت�أخير بدء تطويره �إلى
�آب�/أغ�سط�س ( 2019لن يبد�أ تطويره في �آذار/مار�س  2018مثلما هو ملحوظ في العقد الأ�صلي)55.
وتتعهد ال�شركتان با�ستثمار مبلغ  2مليار دوالر �إ�ضافي في �أعمال تو�سيع من�صة تنقيب ''تامار''،
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وا�ستكمال مد خط �أنابيب ل�ضخ الغاز �إلى محطة �إيالت ،والتنقيب عن �آبار غاز جديدة في محيط حو�ض
''تامار'' ،كما تتعهد با�ستثمار مبلغ  7مليارات دوالر من �أجل تطوير حقل''لفيتان''56.

خالف ب�ش�أن بند اال�ستقرار

بعد �أن تك�شفت تف�صيالت الإطار الناظم لقطاع الغاز الذي جرت بلورته باالتفاق مع �شركات الغاز،
تعر�ضت الحكومة النتقادات كثيرة ب�سبب ال�ضمانات التي �أُعطيت لكارتيل الغاز ،وب�سبب عدم تخفي�ض
�سقف �سعر الغاز ،لكن الجدل الأ�سا�سي تركز حول بند اال�ستقرار (انظر الجدول رقم  .)4فبموجب هذا
مو�ضوعي ال�ضرائب ،والت�سويق المنفرد ،وبعدم
البند ،تتعهد الدولة بعدم تعديل الأحكام الناظمة في
َ
�إدخال �أي تغييرات جوهرية �أُخرى في قطاع الغاز الطبيعي حتى �سنة  .2025وجاء في م�سودة مخطط
الت�سوية �أن الحكومة �ستعار�ض م�شاريع قوانين �إذا كان الغر�ض منها �إحداث تغيير في الأحكام
الناظمة المتفق عليها .وي�ستطيع وزير الطاقة ،في ظروف معينة� ،أن يطيل �أمد تعهد الحكومة حتى �سنة
� 57 .2030إذاً ،ف�إن محور االنتقادات هو �أن هذا البند يقيد عملي ًا يدي الحكومات المقبلة.

اجلدول رقم 4
الفقرة الأوىل من بند اال�ستقرار
ي -قيام بيئة ناظمة م�ستقرة ()Stable Regulatory Environment
'' -1الحكومة تدرك �أن تطوير قطاع �إنتاج 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 �أُخرى في
االقت�صاد الإ�سرائيلي ،وهذه اال�ستثمارات اال�ستثنائية تخدم م�صلحة عامة عليا.
 -2الحكومة تدرك �أن البيئة الناظمة والم�ستقرة ت�شجع �شركات دولية ومحلية في قطاع التنقيب عن
الغاز الطبيعي و�إنتاجه ،على اال�ستثمار ،وتخدم م�صلحة عامة عليا .وبناء عليه ،ت�سعى الحكومة لخلق
ظروف ت�ساعد على تحقيق اال�ستثمارات في القطاع المذكور.
[].......
نظراً �إلى كل ما تقدم ،تقرر الحكومة ما يلي:
ب�سبب التغيير الجوهري الذي �أحدثه قانون �ضرائب النفط والأحكام الملحقة به بالن�سبة �إلى الحد الأق�صى
لح�صة الجمهور من �أرباح �أ�صحاب حقوق االمتياز (معدل الــ  ،)Government takeف�إن الحكومة ال ترى
�ضرورة لتغيير �إ�ضافي قد يبدو جوهري ًا في نظر الم�ستثمر ...وعليه ،لن تقترح الحكومة تغييرات كهذه في
هذا المجال ،كما �ستعار�ض م�شاريع قوانين فردية تقترح �إحداث تغييرات كهذه في هذا المجال .و�إذا �أُقر
قانون م�صدره اقتراح قانون فردي ي�شكل تغييراً جوهري ًا كهذا ،على الرغم من معار�ضة الحكومة ،ف�إن
الحكومة عنذئذ �ستطرح على الفور اقتراح مر�سوم حكومي لإلغاء التغيير الجوهري .وفي هذه الحال ،ف�إن
مجرد �إقرار القانون الذي بد�أ كاقتراح قانون فردي من طرف ال�سلطة الت�شريعية ،مناق�ض لموقف
الحكومة ،لن ي�شكل خطوة متعار�ضة مع هذا البند''.
ب].......[ -
الم�صدرwww.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec476.aspx :
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وفي الملحمة الطويلة لإقرار الإطار الناظم ،و�أمام ت�صاعد الحراك المناه�ض التفاق الغاز ،وقبيل
الت�صويت عليه في الكني�ست الإ�سرائيلي� ،صدر ت�صريح دراماتيكي للرئي�س التنفيذي ل�شركة ''نوبل
ال'' :من ال�ضروري �أن تتابع
وجه فيه �إنذاراً �إلى القيادة ال�سيا�سية لإ�سرائيل قائ ً
�إينرجي'' ،ديفيد �ستوفرّ ،
حكومة �إ�سرائيـل هذا الإطـار الـذي �أُقر ،من دون �أي ت�أخير �إ�ضافي .نوبل �إينرجي ال تزال على ا�ستعداد
تام ،وهي في موقع جيد ،التخاذ الإجراءات ال�ضرورية لحماية �أ�صولها58''.
في النهاية �أقر الكني�ست الإ�سرائيلي في � 7أيلول�/سبتمبر  2015الإطار الناظم لقطاع الغاز
ب�أكثرية � 59صوت ًا في مقابل � 51صوت ًا (لكن الت�صويت على نقل �صالحيات وزير االقت�صاد �أرييه
درعي �إلى الحكومة �أُرجئ �إلى جل�سة الحقة) .وعار�ض المخطط كل من كتلة المع�سكر ال�صهيوني
الم�ؤلف من التحالف بين حزب العمل وحزب ت�سيفي ليفني ،والقائمة العربية الم�شتركة ،وحركة
ميريت�س .وامتنع من الإدالء ب�صوته كل من الوزراء الم�شاك�سين في االئتالف الحكومي �أفيغدور
ووزيري حزب ''كلنا'' مو�شيه كحلون ويو�آف
ليبرمان وزير الدفاع الحالي ورئي�س كتلة ''�إ�سرائيل بيتنا''،
َ
غالنت ،ويائير لبيد رئي�س كتلة ''يوجد م�ستقبل'' ،ونفتالي بينت رئي�س كتلة ''البيت اليهودي'' ،ووزراء
الليكود ي�سرائيل وحاييم كات�س ،وع�ضو الكني�ست بيني بيغن59.
بعد ا�ستقالة درعي من وزارة االقت�صاد في  ،2015/11/3وت�س ّلم رئي�س الحكومة حقيبة
االقت�صاد ،و ّقع نتنياهو في  17كانون الأول/دي�سمبر  ،2015تفعيل بند الإعفاء رقم  52من قانون
مكافحة االحتكار ،و�أ�صبح مخطط الغاز نافذاً (من الناحية المبدئية ما لم يطعن في قانونيته)60.
ُ

املحكمة العليا تبطل اتفاق الغاز وتطالب بتعديل بند اال�ستقرار

في  ،2016/3/27ب ّتت المحكمة العليا الإ�سرائيلية بالطعون المرفوعة �إليها من طرف منظمات
غير حكومية و�أحزاب المعار�ضة الرئي�سية ،ف�أبطلت مخطط الت�سوية الذي جرت بلورته بين الحكومة
و�شركات الغاز ب�سبب ''عدم د�ستورية'' بند اال�ستقرار61.
وكتب نائب رئي�س المحكمة العليا ،القا�ضي �إلياكيم روبن�شتاين� ،شارح ًا حكم المحكمة'' :بند
اال�ستقرار في هذا الف�صل من المخطط ،والذي بموجبه تتعهد الحكومة لفترة عقد من الأعوام لي�س فقط
بعدم الت�شريع ،بل بمحاربة �أي ت�شريع معار�ض لأحكام المخطط �أي�ض ًا ،جرى تحديده من دون �صالحية
[ ]without authorityــ وهذا بحد ذاته مرفو�ض ومخالف للمبد�أ العام للقانون الإداري المتعلق بمنع
تكبيل قدرة ال�سلطة [ ]authorityعلى �إ�صدار حكم .الحكومة ال تملك �سلطة [ ]powerاتخاذ قرار ب�أ ّال
تقيد الحكومة المقبلة ''التي قد
تقرر و�أ ّال تت�صرف ''.و�أ�ضاف روبن�شتاين �أن الحكومة ال ت�ستطيع �أن ّ
ال عن �أن ''بند
تكون تركيبتها و�أيديولوجيتها مغايرة لتركيبة و�أيديولوجيا هذه الحكومة'' ،ف�ض ً
اال�ستقرار يقيد قدرة الكني�ست على ا�ستخدام تقديره [62''.]discretion
ّ
اع ُتبر قرار المحكمة �صفعة لمكانة نتنياهو الذي رمى بكل ثقله دعم ًا للم�صادقة على مخطط
ال المحكمة م�س�ؤولية عدم اال�ستقرار
وم ُثل على نحو غير م�سبوق �أمام ق�ضاة المحكمة،
محم ً
الت�سويةَ ،
ّ
االقت�صادي الذي �سينجم عن هذا الحكم ،وبالغ في التهويل من خالل تهديداته ب�أن الغاز الطبيعي
�سيبقى مدفون ًا عميق ًا في باطن الأر�ض63.
لكن بعد مرور �شهرين ُك�شف النقاب عن �صيغة جديدة لبند اال�ستقرار تجري بلورتها بين الفريق
الحكومي وال�شركات ،وهي �صيغة تر�ضي المحكمة العليا من جهة ،وتطمئن الم�ستثمرين من جهة
تغير العنوان �إلى''قيام بيئة ناظمة ت�شجع على اال�ستثمار'' ،بد ًال
ثانية .ف�أو ًال ،على �صعيد مفردات البندّ ،
من ''قيام بيئة ناظمة م�ستقرة''؛ ثاني ًا ،ال�صيغة الجديدة تحترم المبادئ التي حددتها المحكمة العليا
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كي ت�صبح بنود اتفاق الغاز ''د�ستورية وقانونية''� ،أي �أ�ضحى للحكومات المقبلة وال�سلطة الت�شريعية
حرية �إعادة النظر بالنظام ال�ضريبي وبالأحكام الناظمة لقطاع الغاز64.
و�أقر المجل�س الوزاري الم�صغر في  2016/5/22ب�أكثرية كبيرة مخطط الت�سوية الذي يت�ضمن بند
ا�ستقرار �أكثر مرونة وال يلزم حكومات م�ستقبلية .وبموجب ال�صيغة المعدلة ،تتعهد الحكومة بالعمل
على تعزيز ا�ستقرار تنظيمي في قطاع الغاز لفترة � 10أعوام ،لكنها ال ت�ضمن عدم تعديل �أي �شيء على
�صعيد ال�ضرائب ،وامتيازات التنقيب ،وكوتا الت�صدير .وعلى عك�س بند اال�ستقرار ال�سابق ،ف�إن الحكومة
لن تعار�ض تلقائي ًا م�شاريع قوانين يقدمها �أع�ضاء كني�ست �إذا كان الغر�ض منها �إدخال تغييرات
كهذه65.

خال�صة
بعد عر�ض الجدل ب�ش�أن ال�سيا�سة الإ�سرائيلية في �إدارة قطاع عائدات الغاز يمكن ت�سجيل
المالحظات التالية:
ــ النفوذ الكبير الذي يملكه القطاع الخا�ص وال�شركات الكبيرة في عملية �صنع القرار االقت�صادي
في �إ�سرائيل ،وبروز لوبي من رجال الأعمال الإ�سرائيليين قادر على ال�ضغط على �أع�ضاء الكني�ست
والوزراء لحملهم على الوقوف �إلى جانبهم .فعلى �سبيل المثال ا�ست�أجرت �شركة يت�سحاق ت�شوفا
خدمات �سبع �شركات عالقات عامة ومحاماة ذات �صالت قوية بالمجتمع ال�سيا�سي لل�ضغط على
�أع�ضاء كني�ست ووزراء وموظفي وزارات وهيئات حكومية معنية بالمو�ضوع .ويمكن القول �إن اتفاق
ت�سوية الغاز الذي �أُقر هذا العام هو �أبرز نموذج لهذا الت�أثير.
ــ على الرغم من جميع محاوالت الم�ؤ�س�سات الإ�سرائيلية ممار�سة دورها و�صالحياتها في الدفاع
عن م�صلحة المواطن الإ�سرائيلي في اال�ستفادة من عائدات الغاز ،فقد برز التخبط الإ�سرائيلي في �إدارة
ملف عائدات الغاز ،وعدم وجود ر�ؤيا وا�ضحة في هذا ال�صدد ،وظهرت الم�ؤ�س�سات الر�سمية الإ�سرائيلية
المعنية بالمو�ضوع �أقل احترافية وقدرة على �إدارة النزاع القانوني مقارنة بال�شركات الم�ستثمرة.
ــ عك�س الخالف بين ال�سلطات الإ�سرائيلية و�شركة نوبل �إينرجي الأميركية الدور الذي قامت به
الواليات المتحدة في ال�ضغط على الحكومة الإ�سرائيلية من �أجل تقديم تنازالت لم�صلحة ال�شركة
المذكورة.
ــ برز ا�ستغالل رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية بنيامين نتنياهو الأهمية اال�ستراتيجية لمو�ضوع الغاز
من �أجل �إ�سكات الأ�صوات المعار�ضة التفاق ت�سوية الغاز ،وحملهم على الموافقة على ال�صيغة التي
جرى التوافق عليها مع ال�شركات الم�ستثمرة.
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اكت�شافات الغاز في �شرق المتو�سط
ت�سييل الغاز الطبيعي املقرتح ملوقع فا�سيليكو�س
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