
083 امللف

اآفاق برتول �رشق املتو�سط

وليد خدوري*

اآفاق ال�صناعة البرتولية الإ�رسائيلية وحدودها

تحاول 
اإ�سرائيل منذ بداية الألفية الثانية اكت�ساف البترول في مياه �سرق المتو�سط، 

�سمالي  مياهها  في  م�سر  حققتها  التي  الغازية  الكت�سافات  بعد  وذلك 

الإ�سكندرية وبور �سعيد، وال�سلطة الفل�سطينية في بحر غزة باكت�ساف حقل ''غزة مارين''.

تغيرت اأهداف اإ�سرائيل البترولية بالتدريج. فالهدف الأول كان اأمنيًا، وهو تحقيق الكتفاء 

الطاقوي الذاتي، ولهذا تركزت الأبحاث ال�ستك�سافية البحرية خالل اأول اأعوام الألفية على المياه 

ن اأن الحتياط المكت�سف 
ّ
الجنوبية المحاذية لمياه بحر غزة الفل�سطينية. لكن بعد فترة وجيزة تبي

في المياه الجنوبية �سحل ولن يكون كافيًا لتلبية الطلب على الطاقة محليًا، ف�ساًل عن اإمكان 

الت�سدير.

ولت الهتمامات ال�ستك�سافية خالل نهاية العقد الأول من الألفية اإلى المياه 
ُ

في اإثر ذلك، ح

اللبنانية  للمياه  المحاذية  المناطق  في  وتحديداً  جديدة،  اكت�سافات  على  للعثور  ال�سمالية 

الم�سح  اإدارة  تقرير  ن�سر  ال�سمالية مع  المياه  الإ�سرائيلية في  الكت�سافات  وتزامنت  والقبر�سية. 

حو�ض  في  والغازي  النفطي  الحتياط  ب�ساأن   2010 اآذار/مار�ض  في  الأميركية  الجيولوجي 

ليفانت )الذي ي�سمل معظمه المناطق البحرية لقطاع غزة واإ�سرائيل وقبر�ض ولبنان و�سورية(.

الحقول  تطوير  عملية  ال�سمالية  المياه  في  الإ�سرائيلية  الكت�سافات  من  المرحلة  هذه  تبع 

ال�سخمة، وخ�سو�سًا حقَلي ''تامار'' و''لفيتان''، ولم يجِر تطوير اأي من الحقول ال�سغيرة ال�سمالية 

حتى الآن.

مكعبة  قدم  تريليون   39 بلغ  والذي  البحرية،  المناطق  في  المكت�سف  الحتياط  على  بناء 

لتحويل  تخطط  و�سرعت  الطاقوية،  ل�سيا�ستها  المعتمدة  الأ�س�ض  بتغيبر  اإ�سرائيل  بداأت  تقريبًا، 

اإلى  الفحم  اأو  البترولية  المنتوجات  على  العتماد  من  المحلية  الكهرباء  محطات  معظم  تغذية 

اأنابيب متكاملة و�ساملة لإي�سال  الغاز الطبيعي. كما با�سرت تخطط لت�سييد منظومة  ا�ستعمال 

ا�ستراتيجيًا في المقام الأول،  اإلى مختلف اأنحاء البلد. و�سّكل الهدف من هذا التغيير بعداً  الغاز 

الغاز  على  الكامل  فالعتماد  اأجنبي،  وقود  ا�ستيراد  من  بدًل  محلي  وقود  على  العتماد  هو 

الطبيعي فقط، اأثار المخاوف ب�سبب اإمكان �سرب ال�سبكة، اأو قطع الإمدادات من الحقول ال�سخمة، 

اأو لعطل �سناعي.

* خبير نفطي ورئي�ض التحرير ال�سابق لن�سرة ''مي�ض'' النفطية.
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لتغذيتها  الكهرباء  تحويل جميع محطات  اعتمد على  الإ�سرائيلي  المخطط  اأن  بالذكر،  الجدير  من 

بالغاز الطبيعي، با�ستثناء محطة واحدة ذات طاقة كبيرة تعتمد على وقود مختلف لالعتماد عليها في 

اأثناء انقطاع اإمدادات الغاز.

اإلى تح�سين البيئة وتقلي�ض ظاهرة النبعاث الحراري، واأخيراً، بداأ  اأي�سًا  اإلى الغاز  هدف التحول 

التخطيط لت�سدير الغاز.

اإلى اتخاذ خطوات ا�ستك�سافية �سريعة ن�سبيًا، مقارنة بالدول المجاورة، وتمكنت  اإ�سرائيل  بادرت 

من بدء الإنتاج من حقل ''تامار'' لتغذية ال�سوق المحلية في ربيع �سنة 2013، وتوقيع اتفاقات ت�سدير 

خالل منت�سف العقد لت�سليم غاز حقل ''لفيتان'' مع نهاية العقد الراهن.

برامج تطوير احلقول الغازية

اإ�سرائيل جاهدة منذ تاأ�سي�سها في �سنة 1948 اكت�ساف البترول في المناطق البرية، لكن  حاولت 

اأم اأجنبية �سغيرة.  ذكر، اإذ تم العتماد على �سركات قليلة الخبرة، اأكانت محلية 
ُ
من دون اأي نجاح ي

ولم ت�سارك اأي من ال�سركات النفطية الدولية في ال�ستك�ساف في اإ�سرائيل طوال القرن الع�سرين خوفًا 

من المقاطعة العربية، وال�سعوبات التي يمكن اأن تواجهها في الدول النفطية العربية. لكن مع تحقيق 

الكت�سافات في كل من المياه الم�سرية وبحر غزة تغيرت هذه ال�سورة، كما تغيرت مع توقيع معاهدة 

كامب ديفيد ومعاهدات ال�سالم مع دول عربية مجاورة.

منحت الكت�سافات في المياه الم�سرية وغزة، اإ�سرائيل فر�سة لتحقيق هدفها ال�ستراتيجي بتحقيق 

في  للم�ساهمة  البترول،  اكت�ساف  عبر  المجاورة،  العربية  الدول  مع  اإ�سافي  ا�ستراتيجي  ــ  جيو  توازن 

الأرا�سي  عبر  اأو  المجاورة  العربية  الدول  من  ال�ستيراد  على  العتماد  وعدم  الذاتي،  الكتفاء  تحقيق 

العربية. بل حتى في اأح�سن الأحوال، اإمكان الت�سدير وا�ستغالل ال�سادرات في تعديل ميزان القوى مع 

الدولية  النفطية  ال�سركات  اأمام  المجال  ال�سالم  اتفاقيات  ف�سحت  كما  لم�سلحتها.  العربية  الدول 

لال�ستفادة من الوهن الذي لحق بقوانين المقاطعة العربية، ف�ساًل عن �سع�سعة النظام الإقليمي العربي.

انتهزت ال�سلطات الإ�سرائيلية هذه الفر�ض، فاأعطت برامج ال�ستك�ساف البترولية الأولوية. وب�سرعة، 

من  تجاري  اإنتاج  اأول   2004 �سنة  من  بدءاً  الجنوبية  المياه  في  ب''  ''ماري  حقل  من  الإنتاج  �سكل 

الذي يدل على �سغر  الأمر  تريليون قدم مكعبة،  بـ 1.5  ''ماري ب''  احتياط  ر 
ّ
قد

ُ
وي البحرية.  المناطق 

''ماري ب'' ا�سُتغل للم�ساهمة في تلبية الطلب  حجم الحقل. لكن على الرغم من �ساآلة الحتياط، فاإن 

ا كانت ت�ستورده 
ّ
المحلي، وبلغ اإنتاجه 600 مليون قدم مكعبة يوميًا تقريبًا من �ستة اآبار، ف�ساًل عم

اإ�سرائيل من الغاز الم�سري عبر خط الأنابيب الممتد من العري�ض اإلى ع�سقالن.

المياه  في  الحجم  ال�سغيرة  الأُخرى  الغازية  الحقول  من  جداً  محدود  عدد  اكت�ساف  جرى  كما 

الجنوبية، لكن لم يتم ا�ستغاللها حتى الآن نظراً اإلى �ساآلة احتياطها وعدم جدواه القت�سادية.

اتجهت اإ�سرائيل خالل العقد الأول من الألفية الثالثة، بعد خيبة الأمل في المياه الجنوبية وحقولها 

اإينرجي''  ''نوبل  اإلى ال�ستك�ساف في المياه ال�سمالية، وا�ستطاع كون�سورتيوم بقيادة �سركة  ال�سغيرة، 

الأميركية و�سريكها �سركة ''ديليك'' الإ�سرائيلية حتى �سنة 2010، اكت�ساف الحقول الغازية في المياه 

ال�سمالية في مقابل �ساطىء حيفا، والمحاذية للمياه اللبنانية والقبر�سية. احتوت معظم هذه الحقول 

وذلك  الواحد،  للحقل  مكعبة  قدم  تريليونات   3  -  1.5 بين  ما  يتراوح  الحجم،  محدود  احتياط  على 

با�ستثناء الحقلين ال�سخمين: اأوًل، ''تامار'' الذي يبلغ احتياطه نحو 10 تريليونات قدم مكعبة، وقد بداأ 
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الإنتاج التجاري منه في ربيع �سنة 2013، وتتزود منه �سركة الكهرباء الإ�سرائيلية الحكومية بـ 2.7 

بليون متر مكعبة من الغاز �سنويًا من خالل عقد لـ 15 عامًا. وتبلغ قيمة ال�سفقة 10 مليارات دولر 

الالزم  ال�سمان  العقد  هذا  وّفر  وقد  الداخلية.  ال�سوق  اإمداداته  وتزود  العقد،  فترة  مدى  على  تقريبًا، 

للكون�سورتيوم الم�سوؤول عن تطوير ''تامار'' لقترا�ض الأموال من الم�سارف الدولية ل�ستكمال تطوير 

الحقل. وعلى غرار ما هو معتاد في هذه الحالت، لم يتم ن�سر �سعر الغاز ر�سميًا، لكن �سحيفة ''بالت�ض 

حرارية  وحدة  مليون  لكل  دولرات  و6   5 بين  ما  يتراوح  ال�سعر  اأن  ك�سفت  المتخ�س�سة  غرام''  اأويل 

''داليت''  الحقل، عالوة على حقل  اأن يكون احتياط  ''تامار''  الم�سوؤولة عن  ال�سركة  بريطانية. وتوقعت 

المجاور، وافيًا لتاأمين حاجة ال�ستهالك الإ�سرائيلي لعقدين من الزمن. الحقل الثاني هو حقل ''لفيتان'' 

ر احتياطه بـ 17.5 - 20 تريليون قدم مكعبة.
ّ
قد

ُ
الذي ي

ونظراً اإلى التكاليف العالية لتطوير الحقول في مياه �سرق المتو�سط العميقة )20 األف قدم، تقريبًا، 

تحت �سطح البحر(، قرر الكون�سورتيوم اإعطاء تطوير حقَلي ''تامار'' و''لفيتان'' اأولوية، وغ�ّض النظر عن 

تطوير الحقول ال�سغيرة مرحليًا.

نزاع ال�صلطات الإ�رسائيلية مع الكون�صورتيوم

واجه الكون�سورتيوم، بعد الكت�سافات التي حققها، اعترا�سات من طرف �سلطة مكافحة الحتكار 

ب�ساأن اإمكان تعديل بنود عقود التطوير، ف�ساًل عن اتهامات للكون�سورتيوم بو�سع احتكاري، الأمر الذي 

قد يوؤدي اإلى الإ�سرار بم�سالح القت�ساد والم�ستهلك الإ�سرائيليين.

اإلى تاأخير تطوير الحقول  اإ�سرائيل والكون�سورتيوم  ال�سيا�سية والقانونية بين  اأدت هذه الخالفات 

اأدى  اإزاء حقوق الكون�سورتيوم وملكيته، الأمر الذي  ال�سخمة في �سنة 2015، و�سط ت�ساوؤلت ُطرحت 

الدولية  النفطية  ال�سركات  تردد  اإلى  واأي�سًا  و''لفيتان''(،  )تامار  ال�سخمين  الحقلين  تطوير  تاأخير  اإلى 

العربية  الدول  اإلى  الت�سدير  عقود  توقيع  تاأخير  كذلك  الإ�سرائيلية،  الغاز  �سناعة  في  بال�ستثمار 

المجاورة، اإلى حين �سدور قرار اإ�سرائيلي ر�سمي يو�سح ماهية اتفاقات التعاقد ب�ساأن ملكية الحقول، 

وفحوى العقود مع الكون�سورتيوم.

وتاأجلت اأي�سًا عمليات ال�ستك�ساف بعد العثور على حقَلي ''تامار'' و''لفيتان''، وانح�سر العمل في 

حقول  ا�ستك�ساف  محاولة  وكذلك  ال�سغيرة،  الحقول  تطوير  تاأجل  بحيث  فقط،  الحقلين  هذين  تطوير 

اأعاق كثيراً تطوير �سناعة الغاز الإ�سرائيلية  التاأخير الذي  اأدت عدة عوامل دوراً في هذا  جديدة. وقد 

المالية  ال�سيولة   
ّ
و�سح العميقة،  المياه  في  الباهظة  التكاليف  منها   ،2015  -  2014 الفترة  خالل 

الالزمة عند �سركات الكون�سورتيوم، والخالف ال�سيا�سي ــ القانوني مع ال�سلطات الحكومية، والنهيار 

العالمي لأ�سعار النفط والغاز.

ح�سة  بيع  تم  والكون�سورتيوم،  الإ�سرائيلية  الحكومة  بين  النهائية  الت�سوية  على  بناء  لكن 

اأيلول/�سبتمبر  اأواخر  في  الآخر  من  اأحدهما  القريبين  و''تانين''  ''كاري�ض''  حقَلي  في  الكون�سورتيوم 

عتبر ''كاري�ض'' 
ُ
ر الحتياط الغازي في الحقلين بـ 60 - 80 مليار متر مكعبة من الغاز. وي

ّ
قد

ُ
2015. وي

اأقرب حقل اإ�سرائيلي اإلى المياه اللبنانية، اإذ اإنه يبعد ع�سرة اأميال تقريبًا، عن الحدود البحرية اللبنانية. 

في  الم�سجلة  اليونانية  ''اإينرجين''  �سركة  اإلى  الحقلين  في  ح�سته  بيع  اإلى  الكون�سورتيوم  ا�سطر  لقد 

قبر�ض بمبلغ قيمته 148.5 مليون دولر تم ت�سديدها اإلى �سركة ديليك. وتعمل �سركة ''اإينرجين'' في 

البحر الأدرياتيكي، و�سرق المتو�سط في كل من اليونان وم�سر، وقد حاولت التنقيب �سابقًا في المياه 
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الإ�سرائيلية، لكنها حفرت اآباراً جافة في كل من حقَلي ''�سارة'' و''ميرا'' ال�سماليين.

واقت�سرت  الت�سدير.  نحو  ب�سرعة  تتطلع  العمالق،  ''لفيتان''  حقل  اكت�ساف  غداة  اإ�سرائيل،  بداأت 

�سرق  دول  غازات  لت�سدير  تركيا  اإلى  قبر�ض  عبر  اأنابيب  خط  التالية:  الخطط  على  الأولى  الم�ساريع 

اأنابيب عبر قبر�ض واليونان، ليرتبط هناك  اأو خط  اإلى دول ال�سوق الأوروبية؛  متو�سطية متعددة، ثم 

في  ليما�سول  مدينة  من  بالقرب  للت�سييل  مقترح  م�سنع  في  الغاز  ت�سييل  اأو  الأوروبية؛  الغاز  ب�سبكة 

جنوب قبر�ض.

لقت الم�ساريع الثالثة �سعوبات في اتخاذ قرارات نهائية ب�ساأن تبّني اأي منها حتى الآن. فالخط 

الرو�سي،  الغاز  اعتماد تركيا على  لتقلي�ض  ب�سدة  المتحدة  الوليات  توؤيده  اإلى تركيا، والذي  المقترح 

ومحاولة ت�سدير اإمدادات غازية اإقليمية م�ستركة تجعل اإ�سرائيل المركز الإقليمي الرئي�سي لتجارة الغاز 

قبر�ض. وقد  المحتل من جمهورية  ال�سمالي  الجزء  يتطلب ن�سب محطة �سخ في  المتو�سط،  �سرق  في 

ا�سترطت الحكومة القبر�سية اتفاقًا مع تركيا لتوحيد الجزيرة واإنهاء الحتالل قبل الموافقة على م�سار 

الخط عبر قبر�ض ون�سب محطة ال�سخ لتقوية تدّفق الإمدادات على اأرا�سيها المحتلة. ويواجه الخط عبر 

اليونان �سعوبة اقت�سادية، اإذ اإن عمق مياه البحر بين قبر�ض واليونان تبلغ في بع�ض المناطق نحو 

2.5 كيلومتر تحت �سطح البحر، الأمر الذي يزيد كثيراً من تكاليف بناء الخط و�سيانته لحقًا، وكذلك 

ا 
ّ
اأم الأُخرى.  الغازية  ال�سادرات  مع  تناف�سه  �سعوبة  ثم  اأوروبا،  اإلى  ه 

ّ
جر المفتر�ض  الغاز  �سعر  من 

ت قبر�ض النظر عن الم�سروع في اإثر  بالن�سبة اإلى الم�ساركة في م�سنع الت�سييل في قبر�ض، فقد غ�سّ

الخطين  ب�ساأن  المحادثات  ا�ستمرت  لقد  و2013.   2012 �سنَتي  خالل  بها  مرت  التي  المالية  الأزمة 

التركي واليوناني عدة اأعوام، ويت�سح الآن اأن م�سروع الخط اليوناني يواجه �سعوبات جمة دفعت اإلى 

العالقات  في  التقلبات  يعاني  لكنه  اأكبر،  اهتمامًا  فيالقي  التركي،  الخط  ا 
ّ
اأم فعليًا،  عنه  النظر  غ�ّض 

الجمهورية  لتوحيد  المحادثات  في  ملمو�ض  تقدم  تحقيق  ينتظر  اأنه  كما  الإ�سرائيلية،  ــ  التركية 

القبر�سية، والتي هي دائرة فعليًا في الوقت الحا�سر باإ�سراف الأمم المتحدة.

الأولوية للأ�صواق العربية

اتجه  الأوروبية،  الأ�سواق  اإلى  للت�سدير  الأولوية  اإعطاء  من  فبدًل  فجاأة،  اإ�سرائيل  اهتمام  ر 
ّ
تغي

الهتمام اإلى اأ�سواق الدول العربية القريبة التي وّقعت معاهدات �سالم معها. ويكمن ال�سبب لهذا التغيير 

في اعتبارات اقت�سادية وجيو�سيا�سية معًا.

لتطوير  الباهظ  الثمن  ب�سبب  الدولية  الم�سارف  القترا�ض من  اإلى  العاملة  ال�سركات  ا�سطرت  لقد 

مليارات  �ستة  نحو  ''لفيتان''  حقل  لتطوير  الأولى  المرحلة  تكاليف  ر 
ّ
وُتقد و''لفيتان''،  ''تامار''  حقَلي 

دولر. ومن اأجل الح�سول على القرو�ض، فاإن على ال�سركات النفطية الح�سول على �سمان يتمثل في 

عقد ''بيع و�سراء'' مع م�ستهلك كبير، مثل �سركات الكهرباء التي تكون قرو�سها عادة م�سمونة من طرف 

الدولة.

كما ا�سطرت ال�سركات النفطية، على غرار بقية ال�سركات النفطية العالمية، اإلى تقلي�ض النفقات مع 

 خطوط اأنابيب ق�سيرة الطول اإلى 
ّ
انهيار اأ�سعار النفط منذ اأوا�سط �سنة 2014، واأ�سبح الأجدى لها مد

ا �سبق 
ّ
الأوروبية. ف�ساًل عم الدول  اإلى  العميقة  البحار  اأ�سواق قريبة، بدًل من مد خطوط طويلة وعبر 

ذكره، فاإن هناك اأي�سًا م�ساألة التفاو�ض مع الدول الأوروبية العابرة )الترانزيت(، والتي تتطلب اأ�سهراً 

بل اأعوامًا ربما، كما تدل على ذلك تجربة مد اأنابيب الغاز من رو�سيا اأو الدول المطلة على بحر قزوين 
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زيادة  واإلى  وال�سراء''،  ''البيع  عقود  على  النهائية  الموافقة  تاأخر  اإلى  يوؤدي  الذي  الأمر  اأوروبا،  اإلى 

النفقات.

ا�ستغلت اإ�سرائيل ظروفًا معينة في الدول العربية المجاورة المت�سالحة معها، والتي تواجه، كغيرها 

من الدول العربية الأُخرى، ا�ستهالكًا متزايداً للغاز الطبيعي، ونق�سًا مرحليًا في اإمدادات الطاقة، الأمر 

الذي �سي�سطرها اإلى تنويع ال�ستيراد وزيادة بدائل الطاقة.

المجاورة  العربية  الدول  اإلى  اأوًل  الت�سدير  �سيا�سة  المتحدة،  الوليات  بم�ساندة  اإ�سرائيل،  تبّنت 

�سمانة  اأكثر  تطبيع  تحقيق  هو  ال�سيا�سة  هذه  لتبّني  ا�ستراتيجي  ــ  الجيو  والهدف  معها.  المت�سالحة 

الطاقة  قطاع  في  للتغلغل  بالذات  الغاز  ت�سدير  يتيحها  التي  وللفر�سة  المعنية،  الدول  مع  للعالقات 

نمو  تقرير  في  للم�ساركة  لحقًا  لإ�سرائيل  الخطوة  هذه  �ستتيحه  الذي  والنفوذ  ال�ستراتيجي،  العربي 

ال�سناعة العربية، من خالل التحكم في اأ�سعار الغاز والكهرباء.

ت�صجيع كربى ال�رسكات النفطية الدولية على ال�صتثمار يف اإ�رسائيل

ظهر تطور جديد مهم خالل �سنَتي 2016 و2017 في �سيا�سة الطاقة الإ�سرائيلية، ربما يوؤدي اإلى 

تو�سيع الآفاق الم�ستقبلية لهذه ال�سيا�سة. فقد اأعلنت الحكومة الإ�سرائيلية ت�سكيل الهيئة الناظمة للغاز 

اأدى  الحتكار. وقد  ل�سلطة مكافحة  الممنوحة  تلك  اأكبر من  وا�سعة،  لها �سالحيات  الطبيعي، ووفرت 

الناظمة،  للـهيئة  اأهم  �سيادية  �سالحيات  اإعطاء  في  رئي�سيًا  دوراً  نتنياهو  بنيامين  الحكومة  رئي�ض 

على  العتماد  اإمكان  عن  ف�ساًل  الحتكار،  مكافحة  �سلطة  قرارات  نق�ض  على  قادرة  باتت  بحيث 

اآب/اأغ�سط�ض   10 في  مهمًا  قراراً  الهيئة  هذه  واتخذت  قراراتها.  تبرير  في  القومية  الأمنية  الم�سلحة 

اإ�سرائيل. واأكدت �سلطة مكافحة  2016 فتحت بموجبه ل�سركات النفط الدولية مجال ال�ستك�ساف في 

الحتكار في البيان الذي اأ�سدرته ''اأن ال�سيا�سة العامة لإ�سرائيل، هي ت�سجيع كبرى ال�سركات العالمية 

غير الإ�سرائيلية الم�ساهمة في �سوق الغاز الإ�سرائيلية الداخلية.'' وتم في الفترة 2016 - 2017 تحديد 

الح�سول على عقود  ال�سركات من خاللها  ت�ستطيع  عالمية  مناق�سات  لطرحها في  بحرية  24 قطعة 

لال�ستثمار في المناطق البحرية القت�سادية الإ�سرائيلية. وبما اأن القطع البحرية التي �سيتم طرحها في 

الواعدة  الجيولوجية  الطبقات  امتداد  اإمكان  فاإن  و''لفيتان''،  ''تامار''  لحقَلي  مجاورة  العلني  المزاد 

�سيكون عاليًا. وتتوقع وزارة البنى التحتية الإ�سرائيلية، ا�ستناداً اإلى بحوث خا�سة جرت موؤخراً، العثور 

على 6،6 مليارات برميل من النفط الخام، و2.137 مليار متر مكعبة اإ�سافية من الغاز الطبيعي.

من نافل القول اأن اأرقام هذه الوزارة اأولية وطموحة جداً، وتحديداً لأنها مبنية على عمليات الم�سح 

النظر  يلفت  وما  الجديدة.  القطع  في  ال�ستك�سافية  الآبار  حفر  ولي�ض   ](seismic) ]الزلزالي  ال�سيزمي 

اأي�سًا اأن الوزارة بداأت تتوقع اكت�سافات نفطية تجارية، على الرغم من عدم اكت�ساف حقول نفط تجارية 

في المياه الإ�سرائيلية حتى الآن، واإنما غازية فقط.

من الوا�سح اأي�سًا، اأن تحديد هذا العدد الكبير من القطع البحرية للمزاد الدولي الذي �ست�سارك فيه 

�سركات نفط عالمية، هو ردة فعل على المالب�سات والخالفات التي طراأت على �سناعة الغاز الإ�سرائيلية 

ب�سبب النزاع الذي ن�سب مع الكون�سورتيوم بقيادة نوبل اإينرجي، الأمر الذي ترك اآثاراً �سلبية في مدى 

ال�ستك�ساف  بعد  حتى  بل  توقيعها،  بعد  الدولية  ال�سركات  مع  بالعقود  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  التزام 

الذي طراأ  النزاع  الإ�سرائيلية على  ال�سلطات  �سريعة من جانب  التفافة  اإّل  الخطوة  والتطوير. وما هذه 

خالل الفترة 2015 - 2016.
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�سركات  ا�ستقطاب  محاولة  اإلى  تحققت،  التي  الكت�سافات  مع  البترولية،  اإ�سرائيل  اأهداف  تحولت 

المياه  وتحديداً  الم�ستقبلي،  ال�ستك�ساف  في  ال�سركات  هذه  لال�ستفادة من خبرة  كبرى  غربية  نفطية 

العميقة للعثور على حقول نفطية تجارية، الأمر الذي لم يتحقق لها حتى الآن، وفي التمويل، والتقنية 

العالية، والخبرة والإمكانات في ت�سويق الغاز. وفي حال حققت اإ�سرائيل هذا الهدف، تكون قد نجحت 

في ك�سر طوق المقاطعة العربية التي تواجهها منذ �سنة 1948.

ال�صتك�صاف والإنتاج يف الأرا�صي املحتلة منذ �صنة 1967

ل�ستغالل  برامج  عدة  لت�سمل  الأخيرة،  الأعوام  في  الإ�سرائيلية  البترولية  ال�سيا�سة  اآفاق  تو�سعت 

الثروة النفطية والطاقات الم�ستديمة في ال�سفة الغربية وه�سبة الجولن. وتو�سعت عمليات ال�ستغالل 

في ظل تدهور الأو�ساع ال�سيا�سية العربية والفل�سطينية، علمًا باأن ق�سم الثروة النفطية في المناطق 

القرن  المياه منذ خم�سينيات  اليد على م�سادر  المحتلة يتبع نهج خطوات �سلطة الحتالل في و�سع 

الما�سي.

الفل�سطينية  المناطق  في  النفط  عن  التنقيب  اإلى   1992 �سنة  منذ  الإ�سرائيلية  ال�سركات  بادرت 

رنتي�ض  قرية  اأرا�سي  في  مجد  حقل  عولم''  ''غفعوت  �سركة  واكت�سفت   ،1967 �سنة  منذ  المحتلة 

ر بـ 1.8 مليار برميل، واحتياط غازي بـ 182 مليار 
ّ
قد

ُ
اأعوام، باحتياط نفطي ي الم�سادرة قبل عدة 

اأرا�سيهم، وذلك من خالل  الطبيعية في  الموارد  الفل�سطينيين من تطوير  اإ�سرائيل  قدم مكعبة. وتمنع 

اإ�سدار القوانين والأوامر المجحفة.

في  ال�سخري  النفط  على  والإنتاج  الكت�ساف  حقوق  على  الإ�سرائيلية  ''اأفيك''  �سركة  ح�سلت  كما 

اأوائل �سنة 2014 حين جرى  ، وبداأ الحفر في 
2

جنوبي ه�سبة الجولن في قطعة م�ساحتها 395 كم

�سغط  ت�ستوجب  لأنها  مرتفعة  الإنتاج  وتكلفة  متر.   3000 عمق  على  ا�ستك�سافية  اآبار  ثالث  حفر 

للنفط  تجارية  كميات  اكت�ساف  ''اأفيك''  �سركة  واأعلنت  الهيدروليكية.  بالو�سائل  وتك�سيرها  ال�سخور 

احتياط  البريغادير جنرال  ال�سركة هو  اأن رئي�ض  بالذكر  والجدير  المحتلة.  الجولن  الخام في ه�سبة 

''اأفيك''  اأثارت  وقد  والإ�سكان.  والتعمير  التحتية  البنى  وزير  منا�سب  �سابقًا  �سغل  الذي  اأيتام،  اآيفي 

معار�سة قوية في اإ�سرائيل خوفًا من الآثار البيئية ال�سارة، لأن ال�سركة تحاول اإنتاج النفط ال�سخري، 

من  جداً  كبيرة  كميات  �سخ  يتطلب  الذي  الأمر  بالكيماويات،  الممزوجة  بالمياه  ال�سخور  تك�سير  اأي 

لل�سرب  الم�ستعملة  الجوفية  المياه  اأحوا�ض  اإلى  تت�سرب  التي  الكيماوية  بالمواد  الممزوجة  المياه 

والزراعة. وقد حاولت ال�سركة اتباع اأ�ساليب �سعبوية لك�سب الراأي العام بالدعاء اأن في اإمكانها تحقيق 

ال�ستقالل الطاقوي لإ�سرائيل وتح�سين اقت�سادها، وجعلها ''قوة نفطية'' في ال�سرق الأو�سط. لكن تبقى 

حجم  المثال،  �سبيل  على  منها  وا�سحة:  اأجوبة  دون  من  ''اأفيك''  �سركة  ب�ساأن  غام�سة  اأ�سئلة  هناك 

ي مجمل ال�ستهالك النفطي الإ�سرائيلي لعقدين من الزمن، 
ّ
اأنها �ستلب اإذ ادعت  اكت�سافها في الجولن، 

اأي بمقدار 270 األف برميل يوميًا، لكن التجارب تدل حتى الآن على اأن الطاقة الإنتاجية هي اأقل من 

ذلك كثيراً، ول تكاد تكون كافية لتلبية 2% تقريبًا من ا�ستهالك اإ�سرائيل النفطي.

اإينرجي على  ل�سركة كينيت  اإ�سرائيل خطوة ثانية في ا�ستغالل الجولن، بمنحها امتيازاً  واتخذت 

قطعة اأر�ض م�ساحتها 400 دونم لت�سييد مزرعة لتوليد طاقة الرياح، وقد ا�ستوطنت نحو 1600 عائلة 

في الجولن في اإثر البدء بم�ساريع الطاقة هذه.
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الت�صدير اإىل الدول العربية

توفرت عدة عوامل �ساعدت على ت�سدير الغاز الإ�سرائيلي اإلى دول عربية، فقد ارتفع الطلب عربيًا 

على الغاز ب�سكل ملحوظ، بحيث اأخذ ي�سكل ن�سبة تقارب ن�سف اإجمالي ا�ستهالك الطاقة الكلي للمنطقة 

ي الكهرباء وال�سناعة من الغاز، ومن المتوقع اأن يزداد 
َ
في �سنة 2012. وازداد الهتمام بتزويد قطاع

ا�ستهالكه بمعدل ي�سل اإلى 2.5% �سنويًا خالل الفترة 2012 - 2040 ليرتفع الطلب من 2026.65 

ترليون قدم مكعبة �سنويًا في �سنة 2012، اإلى 2068.88 ترليون قدم مكعبة �سنويًا في �سنة 2040، 

وذلك بح�سب تقديرات اإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

واأدى ازدياد ا�ستهالك الغاز عربيًا اإلى ا�سطرار بع�ض الدول العربية ذات م�سادر الطاقة المحدودة 

العربي  ال�سيا�سي  الت�سرذم  ظل  في  اأنه  المالحظ  ومن  الغاز.  ا�ستيراد  ثم  الطاقة،  م�سادر  تنويع  اإلى 

الراهن، فاإن ثمة غيابًا فا�سحًا لتجارة الغاز العربية، با�ستثناء م�سروع غاز ''دولفين'' لت�سدير الغاز 

''�سونطراك''  �سركة  وت�سدير  مان، 
ُ
ع و�سلطنة  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  من  كل  اإلى  القطري 

الجزائرية غاز الترانزيت اإلى كل من تون�ض والمغرب، عبر خطوطها الت�سديرية اإلى اإيطاليا واإ�سبانيا، 

وت�سدير الغاز القطري الم�سال والغاز الم�سري اإلى الأردن.

�سرق  في  الغاز  ل�سناعة  محوراً  ت�سبح  لأن  المتحدة،  الوليات  من  قوي  بدعم  اإ�سرائيل،  وت�سعى 

المتو�سط، فالوليات المتحدة تدعم اإ�سرائيل في ا�ستغالل ت�سدير الغاز كو�سيلة لتر�سيخ التطبيع المادي 

الإ�سرائيلية  ال�سيا�ستين  فر�سيات  اإن  اإّل  معها.  المت�سالحة  العربية  الدول  مع  البعيد  المدى  على 

والأميركية ق�سيرة النظر لأنها تت�سور اأن العالقات البترولية �ستزيد التطبيع والعالقات الح�سنة، من 

ت في بع�ض الأحيان اإلى خالفات نتج منها 
ّ
دون اأي مخاطر م�ستقبلية، ذلك باأن ال�سيا�سات البترولية اأد

�سراعات ونزاعات ع�سكرية، وخ�سو�سًا في حال عدم توفر قواعد متينة تخدم الأمن القومي والم�سالح 

المتبادلة لالأطراف المعنية، كما اأن من المحتمل اأن يوؤدي التعاون الإ�سرائيلي ــ العربي البترولي اإلى 

ن�سوب حروب م�ستقبلية، بدًل من اأن يكون و�سيلة لبناء الثقة وتمتين العالقات المرجوة.

والالفت اأي�سًا، اأن ال�سركات العاملة في الحقول البحرية الإ�سرائيلية م�سطرة اإلى توقيع عقود ''بيع 

وهناك  منها،  القترا�ض  لدى  الدولية  الم�سارف  اإلى  مه 
ّ
تقد ك�سمان  ل�ستعمالها  ب�سرعة  و�سراء'' 

محادثات جارية لت�سدير الغاز اإلى كل من م�سر وال�سلطة الفل�سطينية. وهنا، فاإن ال�سغوط الإ�سرائيلية 

''غزة  حقل  لأن  الم�سالح،  في  خلاًل  ت�سكل  الزمن،  من  لعقدين  مارين''  ''غزة  حقل  تطوير  تجميد  في 

مارين''، على الرغم من �ساآلة احتياطه، يمكن اأن ي�ساهم في تزويد محطة كهرباء غزة، ومحطة كهرباء 

جنين المقرر اإن�ساوؤها في ال�سفة الغربية، ف�ساًل عن ال�سماح بت�سدير كميات محدودة اإلى الأردن. اإّل 

اإن اإ�سرائيل تخطط لت�سدير الغاز من حقولها البحرية اإلى كل من غزة وجنين والأردن، الأمر الذي يخلق 

تناق�سًا في الم�سالح، قد ينجم عنه عدة نزاعات في الم�ستقبل.

ووّقعت �سركة الكهرباء الأردنية )�سركة م�ساهمة عامة( عقداً في 26 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2016 

مع �سركة ''نوبل اإينرجي'' الأميركية ل�سراء 45 بليون متر مكعبة من غاز حقل ''لفيتان'' على مدى 15 

عامًا )اأي ت�سدير 290 مليون قدم مكعبة يوميًا(. و�سيتم الت�سدير بعد انتهاء المرحلة الأولى لتطوير 

اإ�سرائيل  تتحمل  باأن  الأردن  )طالب  الأردن  اإلى  اإ�سرائيل  يمتد من  اأنابيب  وت�سييد خط  ''لفيتان''  حقل 

تكاليف ت�سييد الخط(. وت�سير المعلومات الر�سمية الأردنية اإلى اأن ال�سفقة مع اإ�سرائيل �ستزود الأردن 

بدءاً من �سنة 2019، بنحو 40% من ا�ستهالك البلد للطاقة، وباأ�سعار اأقل من اأ�سعار البدائل، مع العلم 

ف�سح عن �سعر الغاز الذي �ست�ستريه الأردن.
ُ
باأن اإعالن التفاقية العام لم ي
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''نوبل  تقوده  كون�سورتيوم  مع  تفاهم  مذكرة   2014 �سنة  في  وّقعت  قد  الأردنية  ال�سركة  وكانت 

اإينرجي'' ل�ستيراد الغاز، لكن ُغ�ض النظر عن هذه المذكرة في حينه نظراً اإلى الخالفات الداخلية بين 

اإزاء فحوى العقود و�سكل تمّلك الكون�سورتيوم لالأ�سهم في حقل  ال�سلطات الإ�سرائيلية والكون�سورتيوم 

''لفيتان''. وتزامن هذا الخالف ب�ساأن حقوق الكون�سورتيوم مع معار�سة برلمانية و�سعبية اأردنية ل�سراء 

الغاز الإ�سرائيلي، الأمر الذي اأدى اإلى تجميد مذكرة التفاهم في حينه، وذلك بعد اأن رف�سه البرلمان 

الأردني.

ال�سعبي  الرف�ض  منها  �سعوبات،  عدة  العربية  الدول  اإلى  الإ�سرائيلي  الغاز  ت�سدير  اتفاقيات  تواجه 

الخالفات  وكذلك  المحتلة،  الفل�سطينية  والمناطق  والأردن  م�سر  من  كل  في  برز  الذي  والبرلماني 

الحدودية بين لبنان  البحرية  ''غزة مارين'' والخالفات  الإقليمية، مثل، رف�ض تطوير حقل  الجيو�سيا�سية 

في  الأق�سى  الم�سجد  اأرا�سي  وق�سم  الم�ستعمرات،  عدد  )زيادة  المزمنة  النزاعات  عن  ف�ساًل  واإ�سرائيل، 

خطوط  مد  تعرقل  قد  النزاعات  فهذه  الخالفات.  تفاقم  حال  في  وتت�ساعد  تتعقد  اأن  يمكن  التي  القد�ض( 

اأنابيب اإ�سرائيلية اإلى دول الجوار، اأو حتى تقود اإلى ن�سفها، مع تزايد العمليات الع�سكرية غير النظامية في 

''13'' في �سالحها  اإلى الوحدة  اإ�سرائيل مهمة حماية حقول الغاز ومن�سات التنقيب  اأناطت  المنطقة. وقد 

البحري، عالوة على اعتماد منظومة �سواريخ اعترا�سية م�سادة لل�سواريخ على متن �سفنها البحرية.

وتواجه اإ�سرائيل مناف�سة من الدول العربية الم�سدرة للغاز، وفعاًل، نجد اأن الأردن ا�ستطاع التفاق 

مع �سركة �سل العالمية لتزويده بالغاز القطري الم�سال عن طريق من�سة خا�سة في ميناء العقبة تم 

بالغاز  الأردن  م�سر  تزود  كما  العربية.  القت�سادية  للتنمية  الكويتي  ال�سندوق  طرف  من  تمويلها 

الأمر  الإمدادات،  ال�سعر وحجم  ب�ساأن  الطرفين  اأن خالفات عديدة ن�سبت بين  الرغم من  الطبيعي على 

الذي اأوقف الإمدادات لفترات طويلة خالل الأعوام الأخيرة، واألحق اأ�سراراً اقت�سادية بالغة بالأردن. 

ويمكن للعراق ت�سدير الغاز اإلى الأردن في حال توفر الأو�ساع ال�سيا�سية المالئمة في بغداد. وهناك 

اإمكانات متاحة لت�سدير الغاز القطري اإلى عدة دول خليجية، اإذ بداأ الت�سدير اإلى الكويت. وبناء على 

حجم الكت�سافات الم�ستقبلية في كل من لبنان و�سورية، فاإنه يمكن فتح اأ�سواق عربية قريبة لها.

اإلى هبوط  نظراً  الحالية،  المرحلة  في  الغازية  ال�ستثمارات  المتوقعة من  الأرباح  تقل�ست  اأخيراً، 

اأ�سعار الغاز الطبيعي اإلى اأقل من ن�سف معدلت �سنة 2013، بحيث و�سلت الأ�سعار اإلى 4 - 6 دولرات 

لكل مليون وحدة حرارية بريطانية،  بدًل من 12 - 14 دولراً  لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، 

الأمر الذي يوؤثر �سلبًا في اقت�ساديات الم�ساريع الغازية، وتحديداً في مياه �سرق المتو�سط العميقة ذات 

التكاليف الباهظة. ومن غير المتوقع في الم�ستقبل المنظور اأن ترتفع الأ�سعار اإلى الم�ستويات القيا�سية 

اإلى التخمة التي اأحدثها اإنتاج النفط ال�سخري الأميركي، اأي اأن  التي �سجلتها قبل �سنة 2014، نظراً 

ال�سركات �ستحاول تر�سيد نفقاتها بقدر الإمكان ولفترة طويلة.

اآفاق ال�صيا�صة البرتولية الإ�رسائيلية

تطرح هذه الورقة عدة محاور لآفاق ال�سيا�سة البترولية الإ�سرائيلية، وتتطلب هذه المحاور درا�سات 

واأبحاثًا مكثفة لمعرفة كيفية التعامل معها من طرف الجانب العربي:

ــ ما مدى حجم تزويد الإمدادات الغازية المتوقعة للدول العربية، وما هو مدى التغلغل المتوقع في 

العربية؟ وماذا  ــ  الإ�سرائيلية  الخالفات  المحاولة في �سوء  �ستنجح هذه  العربي؟ وهل  الطاقة  قطاع 

�ستكون ردة الفعل ال�سعبية في الدول العربية المعنية؟



091 امللف آفاق الصناعة البترولية اإلسرائيلية وحدودها

الكبرى لال�ستثمار في قطاعها  الدولية  النفطية  ال�سركات  ا�ستقطاب  اإ�سرائيل في  ــ ما مدى نجاح 

البترولي؟ وما هو تاأثير هذا ال�ستقطاب في اإعطاء �سناعة البترول الإ�سرائيلية زخمًا جديداً؟ وهل من 

الممكن، على �سبيل المثال، تطوير ال�سناعة النفطية، عالوة على الغازية، في اإ�سرائيل؟

نفطي  احتياط  اإ�سرائيل  اكت�ساف  حال  في  العربية  الدول  مع  جذريًا  القوى  ميزان  �سيتغير  هل  ــ 

تجاري ي�سمح، كما هي الحال مع الغاز، بالكتفاء الذاتي والت�سدير؟ وهل �ستحاول اإ�سرائيل الن�سمام 

تطوير  اإن  اأم  بذلك،  لها  العربية  النفطية  الدول  �ست�سمح  وهل  المتخ�س�سة؟  البترولية  المنظمات  اإلى 

�سناعة البترول الإ�سرائيلية �سي�سكل ن�سراً معنويًا لإ�سرائيل بعد عقود من الف�سل في اكت�ساف الموارد 

الهيدروكربونية؟

ــ ما هي الإمكانات لتطوير �سناعة الغاز الإ�سرائيلية كي تنجح في فر�ض نف�سها كمحور وقاعدة 

لهذه ال�سناعة في �سرق المتو�سط؟ وما هو دور الوليات المتحدة؟ وما هي البدائل؟ وهل يمكن لم�سر، 

�سرق  في  الغاز  ل�سناعة  كمحور  اإ�سرائيل  مكان  تحل  اأن  موؤخراً،  العمالقة  الغازية  اكت�سافاتها  مع 

البنى  توفر  اإلى  ونظراً   ،2016 اآب/اآغ�سط�ض  في  العمالق  ''زهر''  حقل  اكت�ساف  بعد  وذلك  المتو�سط 

التحتية لم�سر بعد عقود من اإنتاج الغاز وت�سديره، واإلى م�ساريع �سركة ''اإيني'' في ت�سدير غاز ''زهر'' 

وغازات حقول �سغيرة مجاورة عبر خط اأنابيب بحري اإلى اإيطاليا، ثم �سبكة اأنابيب ال�سوق الأوروبية 

الم�ستركة؟ وكيف �ستتمكن م�سر من القيام بالدور المحوري ل�سناعة الغاز في �سرق المتو�سط في �سوء 

ال�ستهالك الداخلي المتزايد للغاز في م�سر؟

ــ كيف �سيتم التعامل مع كل من الخالف اللبناني ــ الإ�سرائيلي البحري الحدودي وم�ساألة تطوير 

على  تحافظ  حلول  اإلى  للو�سول  ثالثة  اأطراف  و�ساطة  على  العتماد  �سيتم  وهل  مارين؟  غزة  حقل 

اإلى النزاعات الع�سكرية لحل هذه الخالفات؟ وماذا عن التعامل  اأم �سيتم اللجوء  الم�سالح الم�ستركة، 

مع الحقول الم�ستركة التي تتجاوز فيها الطبقات الجيولوجية الحدود ال�سيا�سية ما بين اإ�سرائيل ودول 

اأو دولية تعمل في حقول قريبة جداً من  اإ�سرائيلية  عربية؟ وكيف �ستتجاوب دول عربية مع �سركات 

حدود دول عربية؟ وهل �ستحتفظ الدول المعنية بحقوقها واللجوء اإلى الق�ساء الدولي لحل النزاعات، 

بعيداً عن المزايدات ال�سيا�سية المحلية؟ وهل �سُتعتبر مقا�ساة اإ�سرائيل اعترافًا �سمنيًا بها؟ وفي غياب 

اإلى النزاع الع�سكري؟ واإلى متى ال�سكوت عن ا�ستغالل الثروات  هذا البديل، هل �سيلجاأ الطرف العربي 

عتبر هذا ال�سكوت نوعًا من القبول؟ وهل ي�ستوجب هذا ال�ستغالل 
ُ
الطاقوية في الأرا�سي المحتلة؟ األ ي

القت�سادي للثروات الطبيعية في الأرا�سي المحتلة طرح الخالف اأمام المنابر الق�سائية الدولية؟ 
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