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 حملل اقتصادي -  أهرون لبيدوت
  8/3/2013، األسبوعي "يسرائيل هيوم"ملحق 

  
  لسالح البحر اإلسرائيليقواعد اشتباك جديدة 

 عن حقول الغاز البحرية دفاعاً 
 

 الكثير من األخبار السارة لدولة إسرائيل، يف 2009سنة يناير  /حمل شهر كانون الثاين ،
  .اإلعالن عن اكتشاف احتياطي كبير من الغاز الطبيعي قبالة سواحلها الشماليةأعقاب 

  وتكتسب هذه االكتشافات يف املياه االقتصادية إلسرائيل أهمية قصوى من الناحية
اإلحتياطي اإلجمايل  ، حيث تقدّر قيمة"ليفْيَتان"و" تمار"االقتصادية، وال سيما يف حقلي 

  .مليار دوالر وأكثر 200بنحو  من الغاز الطبيعي املكتشف
  وبفضل هذه االكتشافات، أصبح باإلمكان إنتاج التيار الكهربائي يف إسرائيل باستخدام

بعد سنوات % 90بعد عامين، ثم بنسبة ] من مصادر الطاقة% [60الغاز الطبيعي بنسبة 
  . معدودة

  ³مليار م 1480نحو الغاز الطبيعي يف احلقول املكتشفة ب اإلحتياطي اإلجمايل منويقدّر 
يف حقل  ³مليار م 250، ونحو "ليفْيَتان"يف حقل  ³مليار م 470، منها )متر مكعب(
  !إنها كميات وفيرة من الغاز، وأموال كثيرة". تمار"

 إذ تبلغ كلفة حفر بئر واحدة . بيد أن القيمة اإلجمالية لتكاليف تطوير هذه احلقول هائلة
وقد تُقلص حمدودية كميات الغاز املوجودة فيها . الرمليون دو 100نحو ] يف قاع البحر[

وهكذا، تقدر تكاليف . ويكلف كل يوم حفر مبلغ مليون دوالر. من جدواها االقتصادية
بمليارات " تمار"منصة التنقيب العائمة التي ستعمل على استخراج الغاز من حقل 

                                                 
  ترجمته عن العبرية يوال البطل.  



، وعلى رأسهم شركة "رتما"فاالستثمار املطلوب من الشركاء يف تطوير حقل . الدوالرات
ومن شأن "إنها مشاريع ضخمة . مليار دوالر 3,25األميركية، يبلغ نحو " نوبل إنرجي"

كالل "على حد قول يارون زار احمللل يف شركة  ،!"اخملتصين يف هذا القطاع فقط
ومن املتوقع أن يتضاعف الطلب احمللي على الغاز الطبيعي يف . لالستثمار" فينانسيم

مليار  15إىل نحو اجلاري يف العام  ³م اتمليار 5ثة أضعاف تقريباً من نحو إسرائيل ثال
  .2017 سنةيف  ³م

  ،لكن استخراج ثروات الغاز من قاع البحر يصطدم بمشكالت معقدة، مادية وقانونية
مشكالت التمويل  فضالً عن ،ويعيد طرح مسألة ترسيم احلدود البحرية واملعاهدات الدولية

حتديات نقل الغاز بواسطة خط و ،ضرورة احملافظة على البيئةو ،بيواإلخضاع الضري
االختيار بين االستهالك احمللي أو و ،كلم وأبعد 100أنابيب حتت سطح البحر بطول 

واألهم من . معاجلة الغاز وتخزينه يف مرافق على اليابسة أو يف عرض البحر، والتصدير
ئات مليارات الدوالرات هي ظاهرة للعيان، كل ذلك، أن هذه املرافق التي تقدر قيمتها بم

  .ومكشوفة أمام اجلميع ويف عرض البحر
  املنطقة االقتصادية "على املصطلح الدويل " املياه االقتصادية"وتطلق إسرائيل تعبير

ميل بحري اعتباراً من  200، وهي تمتد حتى Exclusive Economic Zone" اخلالصة
ووفق . ميالً بحرياً 12أو اإلقليمية ال تتجاوز " السيادية"خط األساس، يف حين أن املياه 

، للدولة احلق يف التنقيب واستخدام ]1982قانون البحار لعام [املعاهدات الدولية 
املوارد املوجودة يف البحر وقعره وحتته وإقامة ما تراه مناسباً من إنشاءات داخل 

لبيئة البحرية ألية خماطر مضرة، مياهها االقتصادية، بشكل ال يعرض حركة املالحة وا
وتغطي املياه اإلقليمية . وبما ال يتعارض مع حقوق الدول األخرى املقابلة أو اجملاورة

، يف حين تغطي املياه االقتصادية إلسرائيل مساحة ²كلم 4000لدولة إسرائيل مساحة 
  .²كلم 22000، أي أكثر من مساحة دولة إسرائيل البالغة ²كلم 28000

  ويقول رئيس أركان سالح . ترسيم حدود املياه االقتصادية للمعاهدات الدوليةويخضع
لدينا مع قبرص اتفاقية موقعة : "البحرية اإلسرائيلية، العميد يارون ليفي، يف هذا الشأن

لدينا مع الدولة اللبنانية جدالً صغيراً "، مضيفاً أنه "والتي ترسّم احلدود 2010يف العام 
رجات يف الزاوية القائمة بين منطقتنا ومنطقتهم، إىل الشمال الشرقي يتعلق بعدد من الد

، داعياً إىل تفادي أي احتكاك مع اجلانب اللبناين من أجل احلؤول "من احلدود البحرية



أنا أوصي : "وأضاف. يف عرض البحر" مزارع شبعا جديدة] "متالزمة[دون نشوء 
  . تلك املنطقةيف" باالمتناع عن إنشاء نقاط تنقيب على احلدود

  جرى "غال"و" شمشون"وكذلك تفادياً ألي جدل قد ينشأ مع مصر حول استثمار حقلي ،
  ". غال"اإليطالية العاملة يف مصر الستثمرار وتطوير حقل " إديسون"إشراك شركة 

  
  زيارة ميدانية إىل حقل تمار

 التابع لسالح البحرية باجتاه " دفورا"على ظهر زورق  يف زيارة ميداينة إىل حقل تمار
، استعرض رئيس قسم التخطيط والتنظيم يف سالح البحرية، "تمارـ  يام ثيتيس"موقع 

الكولونيل إيالن اليف، خريطة التهديدات اجلديدة التي سيضطر سالح البحرية ملواجهتها، 
أوالً، تضاعفت مساحة عملياتنا : "فقال. مع بدء النشاط الكثيف يف املياه االقتصادية

ثانياً، قد ؛ ويف داخلها أهداف جاذبة وعرضة لألعمال العدائية تثالثة أضعاف، وأصبح
وسفن صدم؛ وصواريخ متنوعة، بعضها متطور جداً مثل صواريخ  خفيفةنواجه قوارب 

ويمكن إصابة املنصة العائمة من حتت سطح ]. الروسية الصنع[ yakhont" ياخونت"
، أو يينقتال نأو عبر إغارة غواصي] املضادة للغواصات[، بواسطة قنابل األعماق البحر

  ".عبر مهاجمتها من اجلو
 فأعلن يف . ولقد أوضح رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو مسوّغ الدفاع عن هذه املوارد

تشكّل أهدافاً استراتيجية ألعداء إسرائيل الذين "حقول الغاز البحرية ، أن 20/1/2011
ليه، أعلنت وع". إسرائيل ستدافع عن مواردها"، متعهداً بأن "حاولون إحلاق األذى بهاسي

وبلغ  ".مصادر الطاقة البحرية االستراتيجية"رصد ميزانية حلماية احلكومة اإلسرائيلية 
السقف الذي وضعته جلنة شيشنسكي ملساهمة احلكومة يف نفقات حماية حقول الغاز 

  %. 50نسبةَ 
  رئيس أركان [ويقول العميد يارون ليفي . مسؤوليات الدفاع على سالح البحريةوأُلقيت

فعلى اجلبهة . أصبحت الساحة البحرية يف غاية التعقيد" ،]اإلسرائيلي سالح البحر
، يتزوَّد )حانيت سفينة احلربيةلدى إصابة ال(الشمالية، مثلما رأينا يف حرب لبنان الثانية 

نشهد استثماراً  كبيراً على  ةويف سوري ؛رية بدعم إيراينحزب الله بقدرات عسكرية بح
وتعزز  ؛'ياخونت'بحر من طراز  - اجلبهة الساحلية، وال سيما عبر التسلح بصواريخ بر



مصر قدراتها بسفن غربية، وبغواصات أملانية منشأها أحواض السفن التي تصنع 
ولقد وجدنا على سفينة  ،نوحتى قطاع غزة، ال يستكي ؛لصالح إسرائيل 'دولفين'غواصات 

صواريخ مضادة للسفن من  2011مارس /التي اعترضناها يف آذار Victoriaالشحن  
  ".مزودة بالرادار، كان مقصدها قطاع غزة C-704طراز 

 الدفاع الشامل، التي تقضي بتضافر عمل  اومن هنا، إختار سالح البحرية استراتيجي
الردّ االنتقامي، يف  ـ االستخبارات، والرصد، والرقابة والتحكم، والتواجد امليداين، وبالطبع

أن تأثير أي عمل إرهابي ناجح بذلك . "سبيل تأمين حماية شاملة للمنطقة بمجملها
بب جسامة األضرار ليس فقط بس"، بحسب قول الكولونيل إيالن اليف، "سيكون خطيراً

وإنما ألن هذا من شأنه رفع . املادية وتكاليفها، واخلسارة الناجمة عن توقف العمل أليام
فيتراجع كثيراً دافع الشركات . أقساط التأمين إىل مستويات تهدد جدوى أعمال التنقيب

  ".األجنبية للقدوم إىل هنا
 فقري ملنظومة الدفاع عن ويسعى سالح البحرية للتسلح بأربع سفن ستشكل العمود ال

يقوم سالح البحرية بتوسيع مالءته "وبحسب قول رئيس األركان، . املياه االقتصادية
 Offshore Patrolاجلديدة هي من طراز  فالسفن األربع ،الدفاعية الضيقة منذ اليوم

Vesselويبلغ . لكنها مزوّدة بقدرات قتالية أقل ،، وهي بمستوى سفن الصواريخ احلالية
وسيمر وقت طويل قبل أن تصبح يف حيازة سالح . مليارات دوالر 3ن هذه السفن ثم

لكن يف النهاية سيكون لدينا . البحرية، ألن صنع كل سفينة يستغرق أربع سنوات ونصف
أسطول ممتاز، مسلّح بمنظومة القبة احلديدية التي هي من صنعنا، ومنظومة صواريخ 

ضادة للسفن، من إنتاج الصناعات اجلوية املعترضة للصواريخ امل[ Barakباراك 
نظام (طراز فولكان من ، ومدفع ]اإلسرائيلية وشركة رفائيل لتطوير الوسائل القتالية

وسوف ننفذ . ، ومروحيات وغيرها من الوسائل القتاليةVulcan Phalanx) فاالنكس
  ".املهمة بجدارة

  لعنكوبتية ملنصّتَيْ التنقيب دقيقة على إبحارنا، الحت يف األفق الهياكل ا 45بعد مضي
وعندما أجلنا . احلديثة والكبيرة" تمار"الصغيرة،  ومنصة " يام ثيتيس"منصة : العائمتين

النظر من حولنا، رأينا بسهولة سواحل عسقالن وغزة، فبدا لنا أننا على مسافة واحدة من 
عقدة للدفاع عن وهذا املشهد وحده يعكس اإلشكالية امل. كلتيهما، وهي مسافة قريبة جداً

 1500فاملنصتان اللتان ال تتجاوز املسافة بينهما . منشآت الغاز يف املياه االقتصادية



وقد شرح لنا . متر، سيتم الربط بينهما، ثم وصلهما بمرفق وحيد ملعاجلة الغاز الطبيعي
يام ' بئرلقد نضب : "الوضع رئيس قسم التخطيط والتنظيم، الكولونيل إيالن اليف، فقال

فهي منصة تنقيب مربوطة بأطول خط أنابيب غاز يف العامل،  'تمار'؛ أما تقريباً 'ثيتيس
، وصوالً إىل بئر حتت سطح البحر يف الطرف الشمايل من مساحة ’تمار’الذي يبدأ ببئر 

باستخراج الغاز ومعاجلته من الشوائب، ثم بتخفيض  'تمار'وسوف تقوم منصة . احلقل
وسيتم حتويل . وصوالً إىل اليابسة 'يام ثيتيس'ــضغطه، فتضخه يف األنابيب مروراً ب

  ". الناضب لتخزينها 'يام ثيتيس'كميات الغاز الفائضة إىل بئر 
 إن " ،زار ويقول احمللل يارون. وسيبدأ العمل بهذه املنظومة املتكاملة يف الشهر القادم

. فنموذجه االقتصادي واضح املعامل. هو مشروع مُحْكم من كل النواحي 'رتما'مشروع 
وهو املشروع الوحيد يف البلد الذي يتمتع بعائدات . ومستوى اخملاطر فيه منخفض جداً

  ".مضمونة لفترة زمنية طويلة
  

  وتعيين جلنة شيشنسكي" ليفْيَتان"اكتشاف حقل

 األميركية ومقرها تكساس، " نوبل إنرجي"ات الغاز إىل شركة يُعزى النجاح يف اكتشاف
دَّر قيمة موجودات هذه الشركة، قوت. وهي من أكبر وأعرق شركات الطاقة يف العامل

 كانت قدو( مليار دوالر  17العاملة يف التنقيب يف البر والبحر على صعيد العامل، بنحو 
  ).1998 سنةبدأت نشاطها يف إسرائيل 

يف مطلع األلفية الثالثة، من قبل ") نوعا"و" ماري"بئري " (يام ثيتيس"حقل تم اكتشاف 
). لصاحبها يتسحاق تشوفا(اإلسرائيلية " ديليك للحفر"واألميركية " نوبل إنرجي"جمموعة 

لكن ما أن بدأ ضخ الغاز ) ³مليار م 32(من الغاز ضئيالً نسبياً " يام ثيتيس"كان خمزون و
املصري الكميات كانت كافية، باإلضافة إىل الغاز حتى ظهر أن ، 2004منه يف العام 

 ]املنقول عبر خط أنابيب ممتد من العريش يف سيناء إىل حمطة االستقبال يف عسقالن[
  . العام كلذيف  ³م اتمليار 5لتلبية احتياجات إسرائيل املتواضعة من الغاز التي بلغت 

  للحصول على ترخيص للتنقيب عن الغاز  2006 سنةبعد هذا النجاح، سعت اجملموعة يف
كل طالب ترخيص يحصل عليه "وملا كان . يف املنطقة الشمالية من املياه االقتصادية

ديليك على /فقد حصلت جمموعة نوبل" ، ، بحسب قول احمللل يارون زار"يف تلك احلقبة



خاءً يف أصبحت أقل س إن احلكومةأما اليوم ف. حق التنقيب يف معظم املنطقة الشمالية
ومع ذلك، ينبغي االعتراف بأن شركة نوبل أجنزت عمالً ممتازاً، من خالل . منح التراخيص

حقل "، ثم "تمار"اف حقل بمجملها، األمر الذي أفضى إىل اكتش املسح اجليولوجي للمنطقة
 ".لفيتان

  إىل سواحل إسرائيل أوىل منصات التنقيب املالئمة للمياه العميقة" نوبل"ولقد جلبت. 
تم اكتشاف حقل  2009يناير /، ويف كانون الثاين2008 سنةونُفّذت التجربة األوىل يف 

الذي بدّل املشهد، ليس فقط بسبب حجم احتياطي الغاز الكبير الذي عدّل " تمار"الغاز 
فلقد أوشك املزوّدان . موازين قطاع الطاقة يف إسرائيل، وإنما بفضل توقيته املناسب

أوالً، بسبب الثورة اإلسالمية يف مصر؛ : ئيل على التوقف عن العملاحلاليان للغاز إلسرا
  .يوشك على النضوب" يام ثيتيس"وثانياً، ألن حقل 

 فلقد كنت أتابع . توقعت منذ سنتين عدم حصولنا على الغاز من مصر" ،ويقول يارون زار
ى سيتم وسائل اإلعالم املصرية إبان الثورة، واستطعت أن أجزم بفارق أسبوع واحد مت

لكن، بغض النظر عن التعقيدات . نسف خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل
السياسية، هناك مشكلة عملية متمثلة يف عدم توفر كميات كافية من الغاز املصري 

  ".للتصدير
 أعلنت شركة نوبل إينرجي األميركية   2010 سنة] سمبر منيد/كانون األول 29[ ويف

كان احلدث ". ليفْيَتان"عن اكتشافها حقل غاز طبيعي بحري كبير يف منطقة ترخيص 
وبين ليلة وضحاها، حتوّلت إسرائيل إىل . استثنائياً حتى بالنسبة ملسيرة الشركة الطويلة

إىل ] فال شتاينتسيو[ودفع االكتشاف بوزير املال . واحدة من أرباب الغاز الطبيعي
اخلبير يف املالية [برئاسة ] مؤلفة من ستة أشخاص[جلنة  ]13/4/2010يف [تعيين 

إيتان شيشنسكي، مهمتها ] يف اجلامعة العبرية يف القدس[البروفسور ] العامة والضرائب
تقديم اقتراحات لتعديل نظام الضرائب التي يخضع لها قطاع الغاز والنفط، يف سبيل 

  .ملكية الدولة للموارد الطبيعية املكتشفة زيادة عوائد
  والذي تبنّته احلكومة 3/1/2011الذي نُشر يف [ويف التقرير النهائي للجنة شيشنسكي ،

، أوصت اللجنة بإخضاع أرباح النفط والغاز لضريبة تصاعديّة، تبدأ بحدّ ]اإلسرائيلية
عندما تبلغ نسبة [طبيقها يبدأ ت على أن%  50وصوالً إىل حدّ أقصى يبلغ % 20أدنى يبلغ 

نفقات االستكشاف [أي بعد سداد جممل االستثمارات %] 150العائدات إىل النفقات 



الكولونيل إيالن اليف الذي  ، بحسب قول"إنه إجناز كبير للدولة" %.50زائد ] والتطوير
ستجبي الدولة عائدات ملكية وحتقق وفراً بقيمة  2040سنة من اليوم وحتى " ،يضيف
يف الناجت القومي % 5وهذا يحقق زيادة بنسبة . مليار دوالر 140ية مقدرة بنحو إجمال

   .zero investment، بدون أي استثمار GNPاإلجمايل 
  

  حذر وخيبة أمل

  لكن هناك جدل داخلي حول البعد االستراتيجي الكتشافات حقول الغاز البحرية على
يف " الطاقة"مللحق ] عوزي النداو[فلقد صرّح وزير الطاقة واملياه . االقتصاد اإلسرائيلي

 'ليفْيَتان'و 'تمار'إن اكتشافات : "بما يلي 2013فبراير /يف شباط" هآرتس"صحيفة 
". تبشر بضمان أمن الطاقة إلسرائيل ،احملتمل اكتشافهاوإحتياطي احلقول األخرى 

وسيكون إلحالل الغاز الطبيعي حمل مصادر الطاقة األخرى تأثير مباشر على التنافس 
فيما بين منتجي القطاع اخلاص، الذين سيبدأون بإنتاج الطاقة الكهربائية بحلول نهاية 

  . 2015 سنة
ويف  ،الغاز الطبيعي يف جميع القطاعات وستؤثر هذه االكتشافات يف تشجيع استخدام

 ،)حتى لو مل يصل هذا االستخدام إىل املستهلك النهائي(خفض األسعار يف قطاع الطاقة 
" أخضر"و" إنتاجاً نظيفاً"وسيكون، ويف التحول إىل استخدام الغاز يف القطاع الصناعي

بمعارضة املنظمات أن إنشاء حمطات ساحلية ملعاجلة الغاز يواجه من على الرغم (أكثر 
إىل إيقاف مشروع إنشاء حمطة طرفية ملعاجلة الغاز يف هنا وجتدر اإلشارة . البيئية

  ]. قرب  مدينة قيسارية الفلسطينية" [شاطئ دور"كيبوتز 
  ويعتقد اخلبراء يف هذا اجملال أن مكانة إسرائيل اجليوسياسية سوف تتعزز من جراء

، وفق هؤالء "للطاقة أكثر تأثيراً يف احملافل الدوليةالدول املسوّقة " ، إذ أناالكتشافات
 . اخلبراء

 ال شك أن الغاز قد حسّن بشكل ملحوظ : "بيد أن احمللل يارون زار يدعو إىل التروي، فيقول
وحتى أكثر اخلبراء تفاؤالً ال ". ، لكنه مل يغير النظام العاملي]إلسرائيل[الوضع االقتصادي 

اململكة [مساوياً ملا هو عليه يف ] يف إسرائيل[يتوقعون أن يصبح مستوى املعيشة 
أضف إىل ذلك أن أعمال التنقيب قد تؤدي أحياناً إىل نتائج خميبة . سعوديةال] العربية



 180التي قدر خمزونها بأكثر من " ساره"و" ميرا"فعلى سبيل املثال تبين أن آبار . لآلمال
التي أنشأتها هيئة تطوير  PetroMed  لقد أنفقت شركة: "ناضبة تماماًهي  ³ممليار 

يف  مليون دوالر من أموال املستثمرين 200نحو  Israel Land Developmentاألراضي 
وذلك ألن التكوين اجليولوجي لقعر البحر هناك غير مالئم . أعمال التنقيب من دون طائل

  ".لتكوّن الغاز الطبيعي
  

  تلبية الطلب احمللي أو التصدير؟

  ُسمح وتطرح عائدات إنتاج الغاز الكبيرة املتوقعة تساؤالً حول كميات الغاز التي سي
لوال جلنة شيشنسكي، ملا سُمح بتصدير " ،يف هذا اخلصوص ،ويقول يارون زار. بتصديرها

الغاز على اإلطالق؛ وفقط بسبب اإليرادات املستقبلية التي وَعَدت بها اللجنة، تعالج 
  ".اليوم املسألة 

  التي يرأسها مدير عام وزارة الطاقة واملياه، شاؤول تسيمح" (تسيمح"وكُلفت جلنة (
بوضع قواعد التصدير، وبإصدار التوصيات حول كميات الغاز التي ستحتفظ دولة 

عاماً فقط؟ ألن احتفاظها  25وملاذا . عاماً 25إسرائيل بها خدمةً القتصادها حتى 
للتنقيب ] األجانب[بكميات كبيرة من الغاز لفترة طويلة سيقلص من استعداد املستثمرين 

  .ي يكبد الدولة خسائر يف اإليراداتوالكتشاف حقول جديدة، األمر الذ
  إىل استثمارات إضافية تتراوح  2016وبحسب التقديرات، سيحتاج االقتصاد يف العام

ومن هنا، فإن فرص جذب مستثمرين جدد تعتمد على أذونات . مليار دوالر 20و 10بين 
أنه إذا مل  أبعد من ذلك عندما أعلنت" ليفْيَتان" consortiumة جمموعولقد ذهبت . التصدير

لغاز، لعدم جدوى ذلك يؤذن لها بالتصدير فهي لن تقوم بتزويد السوق احمللية با
 .اقتصادياً

 أنها تريد كسر " الهيئة املسؤولة عن القيود التجارية"عندما تزعم "، ويقول يارون زار
ألنه . يف سوق الغاز، فهذا قول هراء) واملقصود هو احتكار شركة نوبل إنرجي(االحتكار 

علينا أن نعتاد، سواءً يف إسرائيل، أو يف سائر العامل، على وجود احتكارات يف قطاع 
 ".ط العمل على كبح فلتان األسعاراملطلوب من الهيئات الناظمة فق. الطاقة

  



  :وأمام جلنة تسيمح ثالثة تقييمات أساسية، جميعها متحفظة، وهي التالية

 .غاز ملحوظة إضافيةليس متوقعاً يف املستقبل حصول اكتشافات  .1
 1480أن إحتياطي الغاز الطبيعي يف احلقول املكتشفة يقدر بنحو  من على الرغم .2

 .فقط ³مليار م 950اإلحتياطي املؤكد هو  قول إناللجنة تإال أن ، ³مليار م
من الغاز، وهذه  ³مليار م 450القادمة، سيحتاج السوق احمللي إىل  25 ـال عواميف األ .3

  . على األقل ³مليار م 500وعليه، يمكن تصدير . نبغي االحتفاظ بهاهي الكمية التي ي

  :أغسطس املاضي على النحو التايل/وقد جاءت توصيات اللجنة يف آب

" تمار"وما فوق، مثل  ³مليار م 200يُسمح للحقول التي يبلغ خمزونها من الغاز  .1
 .من إنتاجها% 50، بتصدير حتى "ليفْيَتان"و

بتصدير  ³مليار م 200و 100اخملزون التي حتتوي بين يُسمح للحقول متوسطة  .2
 .من إنتاجها% 60حتى 

% 75بتصدير  ³مليار م 100يُسمح للحقول الصغيرة التي يبلغ خمزونها أقل من  .3
  . من إنتاجها

 َر من قبل احلكومة اإلسرائيلية ولكي تصبح هذه التوصيات سارية املفعول، عليها أن تُق
وقد أعلن رئيس جملس إدارة شركة نوبل إنرجي، تشارلز . اجلديدة التي ستتشكل قريباً

لن تتخذ شركة نوبل قرارات فيما "دافيديسون، أنه بانتظار أن تُقر توصيات جلنة تسيمح، 
وهكذا، وبلغة ". يخص مستقبل املشاريع الكبرى التي هي شريكة فيها يف إسرائيل

  .ئيل بطاقة صفراء حلكومتنادبلوماسية، أشهر الالعب الرئيسي يف سوق الغاز يف إسرا
 عوزي النداو عن استعداده إلقرار توصيات جلنة تسيمح، ] وزير الطاقة واملياه[أعرب و

سننتظر احلكومة اجلديدة ثم نحدد سياسة تصدير " ، وقال،لكنه ينتظر تشكيل احلكومة
ز وبعد االحتفاظ بكميات كافية لالستهالك الداخلي، بما يف ذلك استخدام الغا. الغاز

كبديل ألنواع الوقود األخرى يف قطاع النقل، نستطيع تصدير الغاز جليراننا، األردنيين 
كما إنه جتري مباحثات بين شركة الكهرباء اإلسرائيلية وقبرص لدراسة . والفلسطينيين

 ".ابيب حتت البحرجدوى مد خط أن



 ؛لى قول ما يلييبقى السؤال ماذا سيفعلون بأموال عائدات الغاز؟ وهنا يتفق اخلبراء ع 
، االئتالفيين ءفرقاإذا ذهبت األموال للنفقات اجلارية، ولسداد الدين العام، أو إلرضاء ال"

فحبذا لو ينشأ صندوق لألجيال القادمة، وتصرف األموال على ". فهذا تضييع للفرص
  .مشاريع التطوير التي حتتاجها دولة إسرائيل

  
 


