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وليد خدوري*

�صفقات الغاز الإ�رسائيلية ــ العربية:

األسباب والنتائج

 في المنطقة ا�ستطاعت 
ّ

اإ�سرائيل خالل هذا العقد اأن تم�سي قدمًا في اكت�ساف احتياط غازي

والم�ستقبل  الحالية  الفترة  في  الداخلي  ا�ستهالكها  يفوق  الخال�سة  االقت�سادية 

ع على التفكير في ت�سدير الغاز في مرحلة مبكرة من تطوير ال�سناعة.
ّ
المنظور، االأمر الذي �سج

الغازية  لل�سناعة  اإ�سرائيل مركزاً  بروز  اإمكان  فترة مبكرة  االإ�سرائيليون منذ  الم�سوؤولون  كما طرح 

ال�سرق االأو�سطية. ودفعهم اإلى هذا: االحتياط ال�سخم الذي اكُت�سف في حقَلي لفيتان وتامار؛ دعم �سيا�سة 

الحكومة االأميركية كي توؤدي اإ�سرائيل الدور المحوري لل�سناعة الغازية في �سرق المتو�سط، وبالذات مع 

الدول العربية الموّقعة اتفاقات �سالم مع تل اأبيب، وذلك لتمتين ودعم هذه االتفاقات ماديًا لمدى طويل 

يمتد عقوداً من الزمن، ولزيادة التعامل االقت�سادي ما بين اإ�سرائيل والدول العربية واالعتماد على الغاز 

االإ�سرائيلي؛ الزيادة ال�سريعة والعالية ال�ستهالك الغاز الطبيعي بداًل من المنتوجات البترولية في الدول 

الدول  المزمنة ما بين  الخالفات  الدول؛  الغازي في بع�ض  العجز  ا�ستغالل  اإ�سرائيل  العربية، ومحاولة 

العربية التي تمنع اأو تعرقل تجارة الغاز االإقليمية.

تركزت الخطط االإ�سرائيلية في بادىء االأمر على اإمكان ت�سدير الغاز اإلى اأوروبا، نظراً اإلى تبّني الدول 

االأوروبية �سيا�سة اإحالل الغاز محل المنتوجات البترولية الأ�سباب بيئية، ومحاولة دول ال�سوق االأوروبية 

تقلي�ض االعتماد الوا�سع على ا�ستيراد الغاز الرو�سي، وذلك من خالل اال�ستيراد من دول منتجة متعددة.

لكن، �سركات نوبل اإنرجي االأميركية ومجموعة ديليك االإ�سرائيلية العاملة في الحقَلين االإ�سرائيليين 

م�سكلة  ومنها  اأوروبا،  اإلى  للت�سدير  التخطيط  لدى  كبرى  تحديات  واجهت  ولفيتان،  تامار  ال�سخمين 

اإلى عمق المناطق البحرية التي �سيمر بها. ولتفادي مد اأنبوب بحري طويل  م�سيرة خط االأنابيب نظراً 

وباهظ التكاليف اإلى اأوروبا، جرت مفاو�سات بين تل اأبيب واأنقرة لمد اأنبوب بحري ق�سير عبر الجزء 

ال�سمالي المحتل لقبر�ض، ثم اإلى تركيا، ومنها عبر دول �سرق اأوروبا اإلى و�سط القارة حيث يتم ربطه 

ب�سبب  مرات  عدة  المفاو�سات  وتوقفت  اأخفقت  العملية  لكن  الم�ستركة.  االأوروبية  الغاز  اأنابيب  ب�سبكة 

وافقت   2017 �سنة  نهاية  وفي  اأخيراً،  الفل�سطينية.  الق�سية  ب�ساأن  البلدين  بين  والخالفات  الت�سنجات 

اأنابيب بحري عبر قبر�ض واليونان فاإيطاليا حيث يرتبط  الم�ساركة في درا�سة لمّد خط  اإ�سرائيل على 
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هناك ب�سبكة اأنابيب الغاز االأوروبية، وتعهدت ال�سوق االأوروبية الم�ستركة بتمويل الدرا�سة.

في  معار�سة  برزت  اإذ  داخلية،  �سيا�سية  تحديات  الم�سمار  هذا  في  العاملة  ال�سركات  وواجهت 

الداخلي.  لال�ستهالك  المكت�سف  االحتياط  ن�سبة  وزيادة  ال�سادرات،  كمية  من  الحد  اإلى  تدعو  الكني�ست 

االإ�سرائيليين. وكما كان متوقعًا،  المدني  العام والمجتمع  الراأي  لدى  النظر هذه تجاوبًا  والقت وجهة 

وواجهت  اأرباحها.  من  يقل�ض  االأمر  هذا  الأن  ت�سديره  الممكن  الغاز  ن�سبة  تقلي�ض  ال�سركات  عار�ست 

احتكار  باإمكان  اتهمتها  التي  االحتكار  مكافحة  هيئة  طرف  من  اآخر  �سيا�سيًا  تحديًا  اأي�سًا  ال�سركات 

اأ�سعار عالية  ا�ستطاعتها فر�ض  للغاز، وبالتالي �سيكون في  االأكبر  المنتج  ال�سركات هي  االأ�سعار، الأن 

على تزويد محطات الكهرباء والم�سانع المحلية بالغاز، االأمر الذي �سي�سر بالم�ستهلك االإ�سرائيلي.

اأوقفت ال�سركات تطوير الحقول ريثما يتم حل االعترا�سات قانونيًا، وتدّخل رئي�ض الحكومة بنيامين 

نتنياهو �سخ�سيًا لحل الخالفات، وتم التو�سل اإلى حل مر�ٍض لالأطراف في نهاية المطاف.1

رت ال�سركات االإ�سرائيلية، في �سنة 2015، اأهدافها الت�سويقية االأولى في اإعطاء االأولوية للت�سدير 
ّ
غي

تغيير  في  دوراً  و�سيا�سية  اقت�سادية  عوامل  عدة  واأدت  العربية.  باالأ�سواق  االهتمام  وبداأ  اأوروبا،  اإلى 

اأولوية الت�سويق هذه: فقد انهارت اأ�سعار الغاز الطبيعي العالمية في اإثر تدهور اأ�سعار النفط الخام خالل 

الفترة 2014 - 2016، فعلى �سبيل المثال تدهورت اأ�سعار الغاز في اأوروبا من نحو 12 - 14 دوالراً 

اإلى 4 - 6 دوالرات لمليون وحدة حرارية بريطانية. ونظراً اإلى تدهور االأ�سعار ترددت الم�سارف اأمام 

التمويل ال�سخم، اإذ بلغت تكلفة تطوير حقل تامار نحو 6 مليارات دوالر، ولفيتان نحو 12 مليار دوالر. 

كما واجهت ال�سركات �سعوبة اأهم هي عدم ح�سولها على اتفاقيات ''بيع و�سراء'' مع �سركات اأوروبية، 

االأمر الذي يعني عدم وجود �سمان للقرو�ض.

في ظل هذه العوامل الجديدة، بداأت اإ�سرائيل تخطط لت�سدير الغاز اإلى الدول العربية الموّقعة معها 

الخارجية  وزيرة  وبادرت  الطبيعي.  الغاز  اإلى  بحاجة  نف�سه  الوقت  في  هي  والتي  �سالم،  معاهدات 

الحكومات  تبّنتها  التي  ال�سيا�سة  هذه  طرح  اإلى   2011 �سنة  في  كلينتون  هيالري  ال�سابقة  االأميركية 

توطيد  على  �سي�سجع  بالذات،  الدول  هذه  اإلى  الغاز  اإ�سرائيل  ت�سدير  اأن  اعتبرت  اإذ  الالحقة،  االأميركية 

معاهدات ال�سالم وتمتينها بو�سائل مادية ولعقود طويلة. ومن المالحظ اأن االأردن وم�سر كانتا تعانيان 

ا م�سر، فاحتياطها 
ّ
اأم للغاز محدود جداً،  االأردن  الغاز، فاحتياط  اإمدادات  في  الفترة عجزاً  خالل هذه 

عدد  في  العالية  الزيادة  ب�سبب  للغاز  العالي  ال�سنوي  اال�ستهالك  زيادة  في  تكمن  م�سكلتها  لكن  كبير، 

من  مليارات  ت�سديد  وتاأخير  الجديدة،  العقود  ب�ساأن طبيعة  النفط  �سركات  مع  الخالفات  وفي  ال�سكان، 

الدوالرات الم�ستحقة لل�سركات النفطية، االأمر الذي دفع معظم ال�سركات اإلى تاأجيل تطوير الحقول ووقف 

اإ�سرائيل هذه  عمليات اال�ستك�ساف، واأوجد عجزاً كبيراً في ميزان العر�ض والطلب الغازي. وقد انتهزت 

العوامل، ووّقعت اتفاقات لت�سدير الغاز اإلى كل من االأردن وم�سر وال�سلطة الفل�سطينية، اإاّل اإن �سغوطًا 

�سعبية وبرلمانية في هذه الدول، ف�ساًل عن ال�سبابية التي ن�سبت حول ملكية حقول الغاز االإ�سرائيلية 

اء اتهامات هيئة االحتكار، اأدت اإلى عدم الم�سي قدمًا باالتفاقات في حينه.
ّ
جر

اخلال�صة

ال�سركات  يدفع  الذي  االأمر  الدوالرات،  مليارات  ال�سخمة  البحرية  الغازية  الحقول  تطوير  يتطلب 
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ال�سغيرة الحجم ن�سبيًا، مثل نوبل اإينرجي ومجموعة ديليك، اإلى اللجوء اإلى الم�سارف الدولية للح�سول 

اإمكان ت�سديد الديون، وال�سمانات في قطاع  على قرو�ض، لكن االقترا�ض يتطلب �سمانات للتاأكد من 

الغاز، ت�ستدعي عقود ''بيع و�سراء''، اإاّل اإن اإ�سرائيل اأخفقت في االتفاق مع �سركات اأوروبية ل�سراء الغاز 

فتوقفت القرو�ض. ولجاأت اإ�سرائيل اإلى التعاقد مع �سركات عربية ب�سبب التدخالت االأميركية، وحاجة 

البالد اإلى اإمدادات غازية اإ�سافية، لكن العقود الغازية مع الدول العربية التي عقدت معاهدات �سالم مع 

اإ�سرائيل تاأخذ اأبعاداً �سيا�سية واقت�سادية: فقد دعمت الواليات المتحدة علنًا محاوالت اإ�سرائيل الح�سول 

االقت�سادية،  الناحية  ومن  ال�سالم،  اتفاقات  الطويل  المدى  وعلى  ماديًا  تدعم  كي  العقود  هذه  على 

ا�ستغلت اإ�سرائيل فر�ض حاجات هذه الدول العربية اإلى الغاز، وبالذات عند توقف ال�سادرات الم�سرية 

اإلى االأردن، وتوّقف م�سانع ت�سييل الغاز الم�سرية عن التزود بالغاز الم�سري، ونق�ض م�سر االتفاقيات 

التي كانت قد وقّعتها لت�سدير الغاز. واأدى التوقف عن الت�سدير اأي�سًا اإلى توقف م�سانع ت�سييل الغاز 

الم�سرية في دمياط واإدكو، عالوة على اإغالق خطوط ت�سدير الغاز اإلى كل من االأردن واإ�سرائيل، االأمر 

ب خ�سائر كبيرة لالقت�ساد الم�سري، ف�ساًل عن توّقع طلب ال�سركات الموّقعة مع م�سر، وهو ما 
ّ
الذي �سب

اء االأ�سرار التي لحقت 
ّ
حدث فعاًل في وقت الحق، تعوي�سات باهظة لقاء عدم التزام م�سر بعقودها، وجر

بهذه ال�سركات نتيجة توّقف الت�سدير. وبح�سب اتفاق �سباط/فبراير 2018، فاإن اإ�سرائيل �ست�سّدر الغاز 

اإ�سرائيل  اإلى  خالله  من  الغاز  ت�سّدر  م�سر  كانت  الذي  العري�ض،  ــ  ع�سقالن  اأنابيب  خط  عبر  م�سر  اإلى 

�سابقًا. وت�سير م�سادر بترولية م�سرية اإلى اأن اإ�سرائيل وافقت على غ�ّض النظر عن التعوي�سات ل�سركة 

االأنابيب وللم�ستورد االإ�سرائيلي )�سركة الكهرباء االإ�سرائيلية( لح�سولها على العقد االأخير. ومن الجدير 

اأنه للت�سدير، ولي�ض لال�ستهالك الم�سري  بالذكر اأن الغاز االإ�سرائيلي �سيزود محطات ت�سييل الغاز، اأي 

الداخلي.

اتجهت اإ�سرائيل اإلى االأ�سواق العربية بداًل من االأوروبية لعدم توفر العقود مع ال�سركات االأوروبية في 

الوقت المالئم لتطوير الحقول االإ�سرائيلية، وكانت ح�سيلة توقيع العقود مع الدول العربية اإيجاد �سامن 

االأموال  وفرت  العربية  العقود  �سمانات  اأن  يعني  الذي  االأمر  الدولية،  الم�سارف  من  اقترا�سها  لدى 

الالزمة لتطوير الحقول االإ�سرائيلية.

تجربة العقود الغازية هذه، ت�سكل بداية الدخول في مرحلة جديدة في النزاع العربي ــ االإ�سرائيلي، 

اإذ يتم توقيع عقود بمليارات الدوالرات بين دول عربية واإ�سرائيل، في الوقت الذي ت�ستمر اإ�سرائيل منذ 

�سنة 2000 في منع تطوير حقل غزة مارين في بحر غزة التابع لل�سلطة الفل�سطينية، ومحاولتها �سم 

اأجزاء من القطع البحرية اللبنانية 8 و9 و10.  
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