
  

  

    

 

 

   ثورة الغاز الطبيعي يف إسرائيل
  

   شموئيل إيفن وعوديد عيران
  

  مدخل

الغاز  اكتشاف كميات كبيرة من بعدعقدها الثاين  يف ثورة الغاز يف إسرائيل أضحت
احملاذية ملياه لبنان، وقبرص،  سرائيلإل ]EEZ[عي يف املياه االقتصادية الطبي

ومساهمة  إلسرائيل مزايا اقتصادية ملحوظةثورة الغاز  وتؤمن .ومصر وقطاع غزة
تالمس مسائل هامة يف اجملاالت االجتماعية،  وهي. يف حتسين نوعية البيئة كبيرة

موارد الغاز  توزيع عائدات: من بينهانذكر  ،يف العالقات اخلارجيةكذلك و واألمنية
الغاز  ستغاللوتيرة ا يتوقف علىوهذا  –الطبيعي على اجليل احلايل واألجيال القادمة 

لألجيال  ير يف هذا اجليل، وإبقاء الفائضلتصدحلاجات االقتصاد احمللية وا تلبيةً
من الطاقة اإلسرائيلي أ اكتشافات الغازعززت  –إمدادات الغاز  سالمة القادمة؛ ضمان

فاع عن مرافق الد متمثلة يف حتديات أمنية جديدة البعيد، لكنها ولّدت على األمد
يمكن  –بعيداً عن الساحل؛ وعلى صعيد العالقات اخلارجية  لبحر،حيوية يف عرض ا

 مع، أدى إىل التعاون مع دول أخرى ن لتصدير الغاز مساهمة سياسية فيما لوكوأن ي
أنه حالياً مصدر للخالف مع لبنان حول ترسيم احلدود البحرية، وقد يكون مستقبالً 

  .للخالف مع بلدان جماورة أخرى اًسبب

  

  

  
                                                            

   إعداد شلومو 2014 يناير/، كانون الثاين"2014-2013تقييم استراتيجي إلسرائيل " :املصدر ،
جامعة تل أبيب؛  -منشورات معهد دراسات األمن القومي بروم وعنات كورتس،

http://www.inss.org.il  
    يف املعهدزميل متقدم شموئيل إيفن معهد دراسات األمن القومي، وباحث يف عوديد عيران.   
  .إعداد يوال البطل -
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  الطبيعي ثورة الغاز

  :مراحل على ثالث تطوراًاإلسرائيلي  ثورة الغاز الطبيعي شهدت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، مع اكتشاف الغاز الطبيعي 2000-1999يف العامين  األوىل كانت بداية املرحلة
ضمن (قبالة ساحل عسقالن " بي - ريمي"و "نوعا"ت جتارية يف مناطق امتياز بكميا
يف لكن ، 2004يف العام  بانتظام بدأ استخراج الغاز الطبيعيو. )"ام ثيتيسي"حقل 

  .النضوبهذه اآلبار يف  السنوات األخيرة أخذت

مع اكتشاف الغاز الطبيعي منذ التنقيب  2009يف العام  الثانية وبدأت املرحلة
 إمدادات الغاز وبدأ تدفق. ، قبالة ساحل حيفا"تَمار" االختباري األول يف حقل امتياز

يد الغاز هذا احلقل استمرارية تور ويمكِّن. 2013] مارس/آذار[ يف" رتَما"من حقل 
الرئيسي  اً رئيسياً لتلبية حاجاتمورِّدأن يصبح  اإلسرائيلي لالقتصاد، ومن املفترض

  . حلاجات االقتصاد احمللي يف السنوات القادمة

 "نينتَ"و "نيتاڤَلِ"ل وحق مع اكتشاف 2010يف العام  الثالثة وبدأت املرحلة
. للغاز الطبيعي صدِّر كامن موهكذا، حتوّلت إسرائيل إىل .وغيرها "شريقَ"و" مشونشِ"و
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أو  الغاز الطبيعي أنابيباملالئمة، مثل خطوط يتطلب التصدير إقامة البنى التحتية و
  .منشأة إلنتاج الغاز املسال

تبلغ كميات  2012،1وفق تشخيص واقع احلال الذي نفّذته جلنة تْسيمَح يف العام 
بدرجات متفاوتة من  املياه االقتصادية إلسرائيل من ن استخراجهاالتي يمك الغاز

  :ويشمل هذا املعطى). BCM(متر مكعب  مليار 1480اليقين، ما يقارب 

بأعلى  ن الغاز الطبيعي القابل لالستردادخمزو): Reserves( االحتياطي -
 داالحتياطي املؤك: وهذا اخملزون مصنّف على النحو التايل. مستوى من اليقين

)proved( )P1( رجحامل، االحتياطي )probable( )P2( واالحتياطي ،
موجود أساساً يف حقل  الغاز احتياطيو). possible( )P3( تملاحمل

 ). P2( متر مكعب بحسب تصنيف مليار 280 يقدّر بنحوو"تمار"

وهي حقول الغاز التي ): Contingent Resources( املوارد املشروطة -
، من اليقينأقل بمستوى  القابل لالسترداد الغاز ون منحتتوي على خمز

 الفنية و من بينها اجلهوزيةوط متعددة بشر هذا الغاز يرتبط استردادو
وهذه املوارد أيضاً مصنفة . االقتصادية، وإعداد خطة تطوير مالئمة] ىاجلدو[

 ،)2C(قدير األكثر ارتفاعاً الت، )C1( منخفض تقدير للكميات: على النحو التايل
" تنين"و" تْ الِد"و" نلڤيتا"مثل  صنّفت جلنة تسيمح حقوالًو ).C3( مرتفع تقدير

متر مكعب  مليار 520 ويبلغ احتياطي هذه احلقول نحو. موارد مشروطة
وبذا يبلغ جمموع االحتياطي املؤكد واملوارد املشروطة ). C2( بحسب تصنيف

 .  متر مكعب مليار 800نحو 

يُعتقد  التي احلقولوهي ): Prospective Resources( املوارد احملتملة -
 فيها أعمال مل جترِ، والطبيعي الغازمن اليقين أنها حتتوي على  أقل مستوىب

ر كميات الغاز الطبيعي وعليه، تقدّ. أوليةتنقيب وإنما جمرد تقييمات حفر و
وبناء على . متر مكعب مليار 680القابلة لالسترداد من هذه احلقول بنحو 

فر التي ستنفّذ بالفعل يف هذه احلقول، يمكن حتديث كميات أعمال احل
 .االحتياطي واملوارد املشروطة مستقبالً

  
إىل االستثمارات الكبيرة لقطاع األعمال  ثورة الغاز الطبيعي يعود الفضل يف إطالق

 نواحملليين الذياملستثمرين األجانب  مبادرات ، وإىل]القطاع اخلاص[ اإلسرائيلي
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يضاف إىل ذلك التقنيات احلديثة نسبياً . يف امتيازات التنقيب اًاشتروا حصص
على سبيل  "1-تمار"جرى احلفر يف بئر و .املستخدمة يف احلفر يف املياه العميقة

  .حتت سطح البحر متر 4500املثال، على عمق 

 الذي ،"2002-5762 قانون قطاع الغاز الطبيعي" ، صدراالكتشافات وعلى إثر
ضيفت يف السنوات وأُ. الناظمة واإلجراءات املتعلقة بهذا اجملال يتضمن األحكام

وبشكل . تعديالت على هذا القانون على ضوء التطورات والدروس املستفادة الالحقة
وعُيّنت الشركة . البالد الطبيعي عبراخلطوط الرئيسية لنقل الغاز  ، جرى مدّمواز

وتشغيل  عن مدّ سؤولةَامل اجلهةَ") ازناتغ" ("شبكة خطوط الغاز اإلسرائيلية"احلكومية 
ة نقل الغاز إىل وجرى توحيد تعرف. شبكة نقل الغاز، وتقتصر مهامها عند هذا احلد

  .العداد بالشبكة تكاليف وصلل املستهلك حمتعلى أن ي جميع املستهلكين
حلّ الغاز الطبيعي حمل الفحم، واملازوت، والسوالر، يف حمطات توليد الطاقة و

" كيميكاليم ليسرائيل"شركة  الصناعات اإلسرائيلية مثل بعض ية ويفالكهربائ
)Israel Chemicals( ،وحمطات "رنيشِ"البحر امليت ومصانع اإلسمنت  ومصانع ،

 - الورق األميركية مصانع ، وشركة"حيفا كيميكاليم"، وشركة "بازان"تكرير النفط 
   ".ديليك للوقود" ، وشركة)American Israeli Paper Mills(اإلسرائيلية 

من % 82نحو  على حمطات توليد الطاقة الكهربائية ، استحوذت2011يف العام و
يف إسرائيل، يف حين بلغت نسبة استهالك  املستهلكة الغاز الطبيعي إجمايل كميات

ئل وهناك خمطط الستخدام الغاز الطبيعي يف وسا  2%.18القطاع الصناعي ما يقارب 
  .   ]البوتان والبروبان[ إلحالله حمل غاز الطهو كذلكمستقبالً، والنقل 

باإلضافة إىل اكتشافات الغاز الطبيعي، تُبذل جهود للتنقيب عن  :النفط اإلسرائيلي
فقد كان النفط هو الهدف األصلي واملفضّل ألصحاب . النفط براً وبحراً يف إسرائيل

فرص  لكنو. سوى الغاز نامتيازات التنقيب يف إسرائيل، لكن هؤالء مل يجدوا حتى اآل
من املاضي، وال سيما  أفضل بكميات كبيرة يف إسرائيل هي اليوم اكتشاف النفط

                                                            
   رة الطاقة اأنظر الترجمة إىل اإلنكليزية غير الرسمية لنص القانون على املوقع اإللكتروين لوز

 :اإلسرائيلية
http://energy.gov.il/English?legislationLibraryE1/TheNaturalGasSectorLaw.pdf 

  ).املترجمة(
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يمكن أن و. يف هذا امليدان حجم االستثمارات الكبيركنولوجيا احلفر وت بسبب تطور
يف قطاع  نوعيةً قفزةً إذا حصل، زون كبير من النفط يف إسرائيليشكل اكتشاف خم

دول أخرى على  الطاقةب فيما يتعلقإسرائيل  اعتمادسيقلص ي، ألنه الطاقة اإلسرائيل
  ).الدراسة هلكن هذا املوضوع خارج نطاق هذ(د ألمد بعي

  

  )1(اجلدول رقم 

  الغاز يف إسرائيل ]supply[حجم إمدادات 

  
 متر مكعب مليار  السنة

BCM 

2004 1,2  
2005 1,6  
2006 2,3  
2007 2,7  
2008 3,8  
2008 4,2  
2010 5,3  
2011 5,0  
2012 2,6  

  7,8 )توقعات(2013
  8,6  )توقعات( 2014

  
  2013مايو /دارة الغاز الطبيعي، أيارإل العامة لهيئةلالعرض التقديمي  :املصدر

  
  مزايا الغاز الطبيعي

  :نوعية البيئة والصحة العامة

غاز  واد عضوية، ومن أهم مكوّناتهمتفاعل بكتيريا ومن  يتكوّن الغاز الطبيعي
 هذه املواد العضوية هو الطمي والرواسب التي جرفهاجزء كبير من ومنشأ . امليثان

ويحترق الغاز . إىل مصبه يف البحر األبيض املتوسط نهر النيل على مر القرون
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، والسوالر، والفحم، تالطبيعي بطريقة أنظف قياساً بأنواع الوقود األخرى كاملازو
وبالتايل، يمكن . للبيئة واملسبّبة لالحتباس احلراريهو قليل االنبعاثات امللوّثة و

على الغاز الطبيعي يف أي مكان، خالفاً  تعملإقامة حمطات لتوليد الطاقة الكهربائية 
تظة، منطقة مك وهي -تقام على الساحلللمحطات العاملة على الفحم، التي ينبغي أن 

  .مامحيوية للسياحة واالستج وأسعار األرض فيها مرتفعة ألنها
  :االقتصاد

وبحسب . يف االقتصاد اإلسرائيلي أرخص مصادر الطاقةالغاز الطبيعي  .1
إن سعر ف، )2013مايو /أيار( "دارة الغاز الطبيعيإل العامة هيئةال"بيانات 

الغاز الطبيعي بثالثة أضعاف من سعر  رية أعلىالسوالر لكل وحدة حرا
 عرسضعفين وربع، ون سعر الغاز الطبيعي بم أعلىسعر املازوت ونصف، و

 ت أنكما أظهرت البيانا. أعلى بثالثة أضعاف ]LPG[الغاز النفطي املسال 
-2004يف الفترة  شيكل مليار 22راً بقيمة وفيلي حقّق االقتصاد اإلسرائ

توفير يف فاتورة إنتاج الكهرباء بقيمة : استخدامه الغاز الطبيعي بسبب، 2012
وتقّدر  3.شيكل مليار 5صناعي بقيمة القطاع اليف  وتوفير شيكل، مليار 17

مساهمة الغاز الطبيعي يف ) OECD(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
، وبنحو 2013يف العام % 1نمو الناجت احمللي اإلجمايل اإلسرائيلي بنحو 

 4. 2014يف العام % 0,7

ز الغاببناء حمطة طاقة تعمل  ، ألنحمطات توليد الطاقة لبناء استثمارات أقل .2
 حتتاج نهاأالفحم، كما باء حمطة طاقة تعمل الطبيعي أقل كلفة بكثير من بن

 .مساحة أصغر بكثيرإىل 

والضرائب ] royalties[نتيجة حقوق امللكية  مباشرة ملالية الدولة مداخيل .3
 2010يف العام  عيّنو. أصحاب االمتيازات التي يدفعها) ضرائب الشركات(

 جلنة من اخلبراء يوفال شتاينتز ائيلي السابقوزير املالية اإلسر لهذا الغرض
دراسة السياسة الضريبية املطبقة على موارد النفط والغاز يف "مهمتها 
برئاسة البروفسور إيتان شيشنسكي اخملتص يف املالية العامة  ،"إسرائيل

توزيع أرباح الغاز كيفية وعمدت اللجنة إىل درس  ").جلنة شيشنسكي("
حصة الدولة حددت وشركات النفط والغاز، والطبيعي بين الدولة 

]government take [تصاعدية ضريبةاسطة بو ]Levy[ وضرائب ،
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وتمثلت املعضلة التي . وارد النفط والغازمل الدولة لكيةوحقوق م ،الشركات
يف االستفادة من الدولة  بين حق الئمةاملنسبة الحتديد  واجهتها اللجنة يف

من  ،ن واملنقبينلمستثمرياألرباح ل منمرضٍ معدل  ضرورة إبقاءو أرباح الغاز
دراسة مقارنة بعد إجراء و، يف النهاية. االستثمار يف قطاع الطاقةأجل تشجيع 

من أوصت اللجنة بزيادة حصة الدولة  يف الدول األخرى،للممارسات اجليدة 
وصيغت توصيات . مقارنة بالوضع السابق نفط والغاز بنسبة ملحوظةأرباح ال

قانون أرباح : "2011أقر يف العام  الذي ديداجلقانون النة يف مشروع اللج
 5. 2011-5771 "النفط والغاز

 ، وهذا يشملمأسسة قطاع الطاقة يف إسرائيليساهم إنتاج الغاز الطبيعي يف  .4
للبحث والتطوير، وتوجهات التعلّم  الداعمة تحتيةالبنى العمالة، وال فرص

 .اجلديدة، وغيرها

سيتحول الغاز الطبيعي : لى صعيد الطاقةع على دول أخرى إسرائيل دتقليص اعتما
زيادة يف الطلب على وكل ال. يف العقد القادم إىل مصدر الطاقة الرئيسي إلسرائيل

من رجة معينة ، والقطاع الصناعي، وبدالطاقة الناشئة من توليد الطاقة الكهربائية
هيئة إدارة الغاز "وبحسب  6.عيالغاز الطبي جري تلبيتها بواسطةتلنقل، سقطاع ا

ة لالقتصاد ، ينبغي مقاربة منشآت الغاز الطبيعي على أنها مرافق حيوي"الطبيعي
]. redundancy[ والوفرة] backup[ طني، من خالل التأكد من اإلسنادالو

واملقصود بذلك أنه ال ينبغي االكتفاء بمالءمة العرض للطلب، وإنما ينبغي احلرص 
  .ع املوردين ومصادر اإلمداديف العرض، وتنوّ على تأمين فائض

 لدولة إسرائيل، على صعيد الطاقة تطوّر جيد ]على دول أخرى[عتماد الإن تقليص ا
أكثر من أي دولة أخرى يف العامل، ألنها ال تزال دولة معزولة يف منطقة الشرق 

طاع انقطر خلة عرضفإسرائيل . مسارات اإلمداد إليها ضيقة وحمدودةاألوسط، و
-إمدادات الطاقة يف العامل حتى يف أعقاب أحداث ال تمت بصلة إىل النزاع اإلسرائيلي

الدول املنتجة للنفط كالعربية  كبرىمثل عدم االستقرار الذي قد يسود العربي، 
فلقد سبق أن عانت إسرائيل مثل سائر دول العامل من انقطاع إمدادات النفط . السعودية

وصعوبات يف اإلمداد يف  نية التي أدت إىل ارتفاع األسعاريف أعقاب الثورة اإليرا
  .العامل
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زوّدين خارجيين هو من أهم طوير منشآت الغاز الطبيعي والتحرّر من االرتهان ملإن ت
جملة من اخملاطر املتحققة يف قضية استيراد الغاز املصري، الدروس املستفادة من 

متر  مليار 1,7شراء نحو  2001ر فبراي/منذ قررت شركة كهرباء إسرائيل يف شباط
 15و 10راوح بين تت ة من مصر، بموجب عقود طويلة األجلمكعب من الغاز يف السن

، 2011يناير /عاماً، وصوالً إىل الوقف التام إلمدادات الغاز املصري يف كانون الثاين
 وتؤكد هذه احلالة أن إسرائيل اعتمدت على مصدر. يف أعقاب اندالع الثورة يف مصر

اخملاطر : للطاقة، وأن جميع اخملاطر املمكنة قد حتققت، ومن ضمنها غير مستقر
اخملاطر ومن أعمال التخريب؛  مصر يف حماية خط أنابيب الغاز فشلب املتمثلةاألمنية 

السعر ب دات وعدم استعداد مصر لاللتزامعدم انتظام اإلمداب املتمثلةاالقتصادية 
وسياسية املتمثلة بعدم االستقرار الداخلي يف مصر ؛ واخملاطر اجلياحملدد يف العقد

وحتى الفوائد السياسية التي . ومعارضة أوساط مصرية عديدة ملدّ إسرائيل بالغاز
توقعت إسرائيل أن جتنيها من شراء الغاز 

املصري مل تتحقق، ألن املصريين مل 
لتصدير إلسرائيل بوصفه ينظروا إىل ا

ن الذين يباستثناء املقرب( اًثمين اًرصيد
تبروه عبئاً بل اع ،)استفادوا من الصفقة
  .سياسياً على بالدهم

، على الرغم من الشكوك السائدة الغاز اإلسرائيلي شراءار ويف املقابل، تأكدت صحة قر
جودة قبالة سواحل آنذاك يف إسرائيل يف مطلع األلفية حيال كميات الغاز املو

يف  التنقيب عن الغاز املستثمرين على دام الغاز املصرياستخ فلقد حفّز. إسرائيل
ولوال ]. EEZ[ اخلالصة منطقتها االقتصادية ى تطوير حقول جديدة يفوعل إسرائيل

 ليحق فااكتش حصلملا  يف البداية" يام ثيتيس"لغاز املكتشف يف حقل استخدام ا
  ".نلڤيتا"و" تمار"

  الغاز الطبيعي استخدام تعوّقام
ن ونقل ، هناك صعوبات يف تخزيارنة بالنفط والفحممق: النقل والتخزين على صعيد

شبكة  هي بواسطة قة األكثر كفاءة لتوريدهفالطري. الغاز الطبيعي يف الصهاريج
 تزداد كلما طالت ذا األمر يتطلب استثمارات كبيرةوه .خطوط أنابيب لنقل الغاز

تية املالئمة ويف غياب البنية التح .املسافة الفاصلة بين مرافق الغاز واملستهلكين
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ينبغي إسالة الغاز الطبيعي وحتميله يف ناقالت خمصصة، وهذا ينطوي على تكاليف 
ويف هذا اخلصوص، يشكل قرار استخدام آبار الغاز الناضبة لتخزين . عالية نسبياً

  .   قراراً استراتيجياً صائباً ،الغاز املستخرج من احلقول اجلديدة

، واملعرّض للمخاطر القادم من مصر ابيب الغازعلى خالف خط أن: احلمايةعلى صعيد 
بالسفن من مسافات بعيدة، يجري مدّ االقتصاد  ينأو الفحم والنفط املشحون

ومع ذلك،  .خطوط قصيرة املسافة وآمنةعبر  بغاز طبيعي منقول حالياً اإلسرائيلي
 البعيدة عن حتدياً جديداً يف جمال حماية املرافق احليوية ت الغازمنشآتشكل 

  .الشاطئ

لدوالرات يف ا ملياراتاإلسرائيلي يوفّر حقاً  استخدام الغاز إن :"املرض الهولندي"
ألنه يشكل بديالً  مليزان املدفوعاتاحلساب اجلاري  الصعبة يف باب النفقات بالعملة

إيرادات  أيضاً يف املستقبل وعليه، ستُضاف. الدوالرات لغرض استيراد الوقودعن شراء 
العملة بمن فائضٍ  تعاين منذ اآلن لكن إسرائيل. ز بالعملة الصعبةصادرات الغا

الصادرات  عائداتسببه  الشيكل يؤدي إىل ارتفاع قيمة ةالصعبة يف السوق احمللي
ء كما أن القروض التي تأخذها شركة كهربا. األميركية التكنولوجية واملساعدة

تؤدي إىل زيادة عرض  ،خلإىل شيكالت يف الدا إسرائيل من اخلارج ويجري حتويلها
اً الشيكل تلحق ضرر لكن ارتفاع قيمة. بالعملة الصعبة ]money supply[ النقد

حين  تنخفض مداخيل املصدّرين اإلسرائيليين يفإذ : بالقطاع الصناعي يف إسرائيل
 ةلسوق احملليل يناملنتج يصعب علىاإلنتاج تبقى على حالها، كما  أن تكاليف

انخفاض أرباح املنتجين وزيادة  والنتيجة ،سلع املستوردةواجهة خفض أسعار الم
 اعي، وانخفاض اإليرادات الضريبية وما إىلعدد املسرّحين من العمل يف القطاع الصن

شراء العمالت الصعبة  ي هذه املشكلة من خاللسرائيلاإل املركزي بنكال ويعالج. ذلك
ولهذه (ناجمة عن اكتشافات الغاز تأثيرات العملة الصعبة ال ملوازنة ةمن السوق احمللي

                                                            
   يصف التجربة 1977يف العام " اإلكونوميست"مقال يف  مصطلح شاع استخدامه بعد نشر ،

الهولندية عقب اكتشاف موارد ضخمة من الغاز يف بحر الشمال يف مطلع ستينيات القرن 
املاضي وحدوث طفرة مالية ترتب عليها ارتفاع قيمة الغيلدر الهولندي بفعل تزايد عائدات 

لهولندية غير تنافسية، فبدأت يف تصدير الغاز، األمر الذي جعل الصادرات الصناعية ا
  ).املترجمة(االنخفاض، وهو ما قاد إىل تراجع النمو يف القطاع الصناعي، والركود االقتصادي 
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كما ). 2014دوالر يف العام  مليار 3,5ركزي اإلسرائيلي شراء الغاية ينوي البنك امل
من أرباح الدولة من  قسم اتُخذ قرار بإنشاء صندوق سيادي خارج البالد يودع فيه

  .عائدات الغاز بالعملة الصعبة

 ةالسوق اإلسرائيلي تد من مصر، أصبحعلى إثر توقف قناة اإلمدا :احتكار توريد الغاز
" تمار" مزوّدي الغاز اإلسرائيلي، وعلى رأسهم أصحاب امتيازيعلى  ةمعتمد

 Antitrust[ املمارسات االحتكارية ، أعلن مفوّض مكافحةوبناء عليه ".نلڤيتا"و

Commissioner[ احتكار، اعتباراً من منتصف " تمار"حقل الغاز ، دافيد غيلو، أن
وجاء يف بيان للمفّوض أن إجراءات وأوامر املكافحة التي تطبّق على . 2013العام 

ضمن ، من "تمار"االحتكار بحكم القانون تنطبق أيضاً على جميع الشركاء يف امتياز 
وعموماً، يحظر قانون مكافحة  7".شمشمون"أو  "نلڤيتا"نشاطهم يف حقول أخرى مثل 

، ]Restrictive Trade Practices Law 5748-1988[ املمارسات االحتكارية
استغالل موقعهم للحد من املنافسة احلرة أو  الشركة االحتكارية أو مالكيها على

أو تسعير طارد للمنافسين  املساس بمصالح الناس، مثالً من خالل السعر الباهظ،
  .)منخفض جداً(

  األجيال الغاز على توزيع أرباحمعضلة تصدير الغاز الطبيعي و

أصحاب شركات  تتصل األوىل بمصالح. غاز الطبيعي مرتبط بمسألتينإن تصدير ال
التي تقضي بتصدير الكمية القصوى من الغاز بأسرع وقت ممكن،  التنقيب عن الغاز

هل امل يفوالقصوى  بالنسبة من أجل استرداد االستثمارات الكبيرة وجني األرباح
ات الغازية احلالية، من وعلى ضوء االكتشاف .يف قطاع األعمال الزمنية املقبولة

، فلن يكون هناك مصلحة يف لغازواسع النطاق لالواضح أنه إذا مل يُسمح بتصدير 
 بفعل عدم جني تطوير حقول غاز جديدة،يف االستثمار يف أعمال تنقيب إضافية و

  .األرباح املرجتاة

لعائدات، ا(ألنها تتصل بمعضلة توزيع منافع الغاز  كن املسألة الثانية أكثر تعقيداًل
بين اجليل احلايل واألجيال  )الطاقة الرخيصة، الهواء النظيف، وتعزيز أمن الطاقة

بين از يمكن توزيع أرباح الغ ،ويف الظاهر). عاماً 35-25سكان الدولة بعد (القادمة 
اجات حل إبقاء خمزون الغاز يف باطن األرض تلبيةً ) 1: األجيال على النحو التايل

قي لتلبية اباألجيال القادمة من اخملزون ال حسب، بحيث تستفيداالستهالك احمللي ف
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ية كل االستهالك احمللي وتصدير الفائض وصوالً إىل استنزاف بتل) 2جاتها؛ حا
االحتياطي، على أن توظف عائدات الدولة من التصدير يف صندوق أو مشاريع مثمرة 

فمن . ل األجيال القادمةأي أن احلل الثاين أيضاً ال يهم. لفائدة األجيال القادمة
 ينالناحية االقتصادية، تتصل املعضلة بمتغيّرَيْن رئيسيين يعمالن يف اجتاه

تفاع سعر فبقدر ما يُتوقع ار: املتغيّر األول هو سعر الغاز يف املستقبل. ينعاكستم
واملتغيّر الثاين هو العائد  .يُفضّل االحتفاظ باخملزون يف باطن األرض الغاز مستقبالً،

فبقدر ما يُتوقع أن يكون العائد : لى رأس املال من جراء بيع الغاز يف احلاضرع
مرتفعاً، تزداد جدوى تصدير الغاز وتوظيف األرباح يف صندوق أو مشاريع أخرى 

  .تسهم بشكل أكبر يف نمو االقتصاد

استنتاجاتها يف   صلب عمل جلنة تسيمح التي قدمتكان هذا املوضوع يف
  : لتصدير على النحو التايلبالنسبة ل اءت التوصياتوج. 2012أغسطس /آب

األفضلية للمستهلكين يف االقتصاد اإلسرائيلي يف شراء الغاز الطبيعي "أعطت اللجنة 
وللتأكد من ذلك، حددت ". من احلقول املوجودة ضمن منطقة السيادة اإلسرائيلية

بيعي لالقتصاد احمللي؛ حقول الغاز ملزمة بتزويد نسبة معينة من الغاز الط"اللجنة أن 
ربط كل حقل منتج بشبكة إمدادات الغاز احمللية يف التوقيت والنطاق "ـوطالبت ب
إسرائيل  للحقول التي تتقاسمها دقيقةشروط " وضعكما أوصت اللجنة ب". احملددين

على "وبالنسبة للتصدير، حددت اللجنة أنه . "تفصيليةاجلوار يف إطار ترتيبات  ودول
يازات احلصول مقدمًا على إذن بيع الغاز غير املعدّ لالقتصاد أصحاب االمت

د حجم الغاز املسموح يحدَّ؛ على أن "اإلسرائيلي؛ وعليهم احلصول على رخصة تصدير
" اإلنتاج اليومي األقصى املسموح تصديره" عبر معطى كل حقل تصديره من

]maximum daily production permitted for export .[تايلبال اكوهن 
، اإلنتاج اليومي سقف: تأصحاب االمتيازا نوعان من اإلجراءات التي تقيّد نشاط

كما أوصت اللجنة بمنح األفضلية املطلقة . جمموع الكميات املسموح بتصديرهاو
يقع ضمن ) بحري أو ساحلي(لتصدير الغاز الطبيعي اإلسرائيلي من مرفق تصدير "

عدة وزارات برئاسة مدير عام مكتب  كلَّف جلنة بينتُ"، وبأن "السيادة اإلسرائيلية
رئيس احلكومة، بمهمة إزالة العقبات أمام قطاع الغاز الطبيعي، وتعزيز قدرات 

  ". التصدير يف املدى القصير
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تسعى وزارة اخلارجية اإلسرائيلية إىل تشجيع تشكيلة من "أوصت اللجنة بأن  كما
 political inter-governmental[االتفاقيات السياسية مع حكومات أخرى 

agreements[ 8".من أجل التعاون املستقبلي يف جمال قطاع الغاز الطبيعي  
  

  األجيال معضلة
مثلما سبق ذكره، توصلت جلنة تسيمح إىل االستنتاج بأن جمموع االحتياطي واملوارد 

استرداد  مستوى يقين نظراً أن لكن،. متر مكعب مليار 1480يبلغ  املشروطة واحملتملة
حتديد السياسة احلكومية يف موضوع الغاز بناءً  ينبغيف، منخفض واردبعض هذه امل

وفق ما هو مبين يف  متر مكعب، مليار 950املقدّر بنحو  املؤكد االحتياطي على
وأوصت اللجنة بإعادة تقييم االحتياطي بعد خمسة أعوام من . أدناه) 2(اجلدول رقم 

، على ضوء االكتشافات اجلديدة ]export quota[أجل حتديث حصة التصدير 
 .البحرية وتطوير احلقول

  )2(اجلدول رقم 

  )بحسب جلنة تسيمح( من أجل حتديد السياسة احلكومية املقدَّر احتياطي الغاز

متر  مليار  
  مكعب

BCM    

تقدير كميات الغاز املتوفرة بدرجة عالية من اليقين 
يف احلقول التي جرت ) طةاالحتياطي املؤكد واملوارد املشرو(

  .فيها أعمال التنقيب

800  

، %)90أعلى من نسبة ( بدرجة عالية من اليقين املوارد املرجحة
، قبل )متر مكعب مليار 680(من أصل جمموع املوارد احملتملة 

  .إجراء أعمال احلفر، وبدرجات متفاوتة من اليقين

150  

اسة جمموع إمدادات الغاز الطبيعي لغرض حتديد السي
  احلكومية

950  
  

  .12. تقرير جلنة تسيمح، ص: املصدر

استنتاج أنه ينبغي استخراج جمموع كميات الغاز املوجودة توصلت جلنة تسيمح إىل 
يف املنطقة االقتصادية اخلالصة إلسرائيل يف البحر األبيض املتوسط، وتوزيعها بين 
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وأوصت بأن تخصص كمية  .لقادمةا 25عوام الـاألخالل االستخدام احمللي والتصدير 
 ،متر مكعبمليار  450ي أ الكمية باقياحمللي، ومتر مكعب لالستخدام  مليار 500

حتليل كمي : "ولقد استندت اللجنة يف حتديد هذه الفترة الزمنية إىل )1(.صديرللت
من الناحية عاماً معقول  20و 15راوح بين الذي ي زمنيال طاراإل يشير إىل أن افظحم

لالستخدامات احمللية  الطبيعي افظة على الغازتفضيل احملمن منظور  االقتصادية
ويتناسب هذا اإلطار الزمني مع املمارسات الشائعة يف  9".تصديرتفضيل البدالً من 

ما يتعلق باألطر الزمنية املقبولة للدخول يف استثمارات من زاوية  عامل الطاقة يف
قتصاد اإلسرائيلي، بما يف ذلك تلبية احلد وسيكون العرض مالئماً للطلب يف اال. القرار

االقتصاد لسدّ حاجات  ]maximum hourly demand[ األقصى للطلب يف الساعة
ضمان اإلمدادات احمللية  من شأن: "وأضافت اللجنة ).وبخاصة يف فترات الذروة(

االستكشاف أن ينعكس سلباً على جدوى  عاماً  25ن أطول بكثير من لفترة من الزم
، لن يكون وجهة نظر اقتصادية بعيدة املدى، ومن عالوة على ذلك. ير احلقولوتطو

عاماً جمدياً لعدة أسباب، ومن  25أطول من  ضمان اإلمدادات احمللية لفترة زمنية
  10".املباشرة للدولة داخيلتلحق باملسرة الكبيرة التي سااخل ضمنها

حجم فيه دّر قُالذي و ة تسيمحالذي وضعته جلن ]على الغاز[ على سيناريو الطلب بناءً
 مليار  501 بنحو 2040-2013االستهالك احمللي من الغاز الطبيعي خالل الفترة 

من الغاز لتوليد الطاقة  مكعب مترمليار  336سوف يستخدم نحو  ،مكعب متر
 مترمليار  40من الغاز يف القطاع الصناعي، و مكعب متر مليار 111الكهربائية، و

من الغاز يف إنتاج  مكعب مترمليار  14 قطاع النقل، ونحو الغاز يف منمكعب 
  .امليثانول

  
  

                                                            
متر  مليار 450بتخصيص  2012أغسطس /يف الواقع أوصت اللجنة يف تقريرها املقدم يف آب  1

، وأنظر أيضاً )4(دول رقم متر مكعب للتصدير؛ أنظر اجل مليار 500مكعب لالقتصاد احمللي و
تقرير اللجنة الوزارية لدراسة السياسة احلكومية يف موضوع "يف  4. ، ص"توصيات اللجنة:"

صفحة، على املوقع اإللكتروين  128) تقرير جلنة تسيمح" (قطاع الغاز الطبيعي يف إسرائيل
: لوزارة الطاقة اإلسرائيلية

http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/NGReportSept12.pdf )املترجمة.(  
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  )3(اجلدول رقم 

  سيناريو الطلب على الغاز الطبيعي يف إسرائيل

 مكعب متر مليار  السنة
BCM 

2015 9,7  
2020 13,3  
2025 16,6  
2030 20,6  
2035 23,4  
2040 27,1  

  
  .4. تقرير جلنة تسيمح، ص :املصدر

منهجية اللجنة  منشر استنتاجات جلنة تسيمح، أبدت جهات خمتلفة حتفظاتها بعيد ن
حصة  منوطريقتها يف تقدير احتياجات االقتصاد اإلسرائيلي من الغاز الطبيعي، و

االعتبار  يفويف هذا اخلصوص، طرح البعض أن اللجنة مل تأخذ . الكبيرة التصدير
قلّلت من  هاالقتصاد، وأنئده بالنسبة لوفوااحمللي الستخدامات املمكنة للغاز جميع ا

االعتبار الطلب  يف  تأخذوملقيمة تقديرات االحتياجات احمللية من الغاز الطبيعي، 
وزعم البعض اآلخر أن اللجنة   12.والصناعة 11املتوقع على الغاز يف قطاعي النقل،

تأخذ  مفل االحتياطي املؤكد، إىل موارد الغاز املمكنة وليس استندت يف دراستها
وقال آخرون . الغاز آبارسيئة مثل األعطال الفنية وانهيار ات الان السيناريوباحلسب
 discount[ير نتائجها بواسطة تغيير معدل اخلصم خدمت معادالت يمكن تغيإنه استُ

rate[ .ادة ملحوظة يف ودعا املعترضون إىل االمتناع عن تصدير الغاز، أو إىل زي
  13.متر مكعب مليار 600إىل مثالً  حاجات االقتصاد،إىل  دةكميات الغاز املرص

االستجابة إىل حد  2013يونيو /حزيران 23، قررت احلكومة اإلسرائيلية يف وهكذا
 .دعوات املطالبين بزيادة حصة االقتصاد احمللي، وتقليص حصة التصديرل ،كبير

غاز ال من احتياطي%) 57( ³متر مليار 540فأعلنت أن إسرائيل سوف تبقي نحو 
 على الكميات التي أوصت بها³متر مليار 90الكامن لالستخدام احمللي، أي بزيادة 
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، أو ما يعادل حجم االستهالك احمللي خالل ثالثة أو ]³متر مليار 450[جلنة تسيمح 
  ).2040بمعطيات توقعات الطلب يف (أربعة أعوام 

  

  )4(اجلدول رقم 

  اإلسرائيليةحصة التصدير بموجب قرار احلكومة 
  )مقارنة مع توصيات جلنة تسيمح(       

  قرار احلكومة  
 2013يونيو/يف حزيران

  توصيات جلنة تسيمح
  2012أغسطس /يف آب 

  
 متر مليار

  مكعب
BCM 

% 
 مترمليار 

  مكعب
BCM 

%  

 مرصدة حلاجات كميات
  %47,4  450  %56,8  540 االقتصاد اإلسرائيلي

  %52,6  500 %43,2 410 فائض متاح للتصدير
  الكامن موع االحتياطي جم

تحديد ل ساساألكقاعدة 
 السياسة احلكومية

950  100%  950  
100%  

  

وفق املقاربتين، واستناداً إىل تقديرات جلنة تسيمح حول جمموع احتياطي الغاز 
أن ينتهي عصر الغاز اإلسرائيلي بعد  ينتظرالطبيعي الكامن وتوقعات االستهالك، 

بربط منصة " رتما"كة شراحلكومة اإلسرائيلية إلزام  قررت ولقد. ثالثة عقود تقريباً
وحدات  وبتركيب، 2016خط أنابيب إضايف بحلول العام عبر  بساحل عسقالن اإلنتاج

معدل  املمتد إىل أسدود، بهدف زيادة ألنابيب الرئيسيعلى خط ا الضاغطات من
اإلسرائيلي إىل  كما قررت احلكومة أن تصدير الغاز. ي للغاز يف األنابيبجماحل التدفق

وسمحت احلكومة  .األردن والسلطة الفلسطينية سيُطرح من حصة التصدير اإلجمالية
قبل ربط حقل  منذ اآلن، حتى" تمار"من حقل ر مكعب مت مليار 20اإلسرائيلية بتصدير 

 أعضاء الكنيست ويف أعقاب قرار احلكومة، قدّم عدد من. بالساحل" نلڤيتا"
بهدف نقل صالحية  يف إسرائيل التماساً إىل احملكمة العليا ،املعارضين لتصدير الغاز
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وردّت احملكمة العليا يف  .اتخاذ القرار بشأن تصدير الغاز من احلكومة إىل الكنيست
أبقت قرارات التماس املعارضين يف الكنيست و 2013أكتوبر /أواخر تشرين األول

  . احلكومة على حالها

لعليا على العالقات بين السلطتين التنفيذية وبمعزل عن تأثير قرار احملكمة ا
حتضيرات الشركات صاحبة امتياز  والتشريعية، فإن هذا القرار القضائي سوف يسرّع

التقليل من حالة  وسيؤدي .2018دء اإلنتاج بحلول العام استعداداً لب" نلڤيتا" حقل
أجانب ىل إشراك مستثمرين إية عدم اليقين بالنسبة لسياسة إسرائيل التصدير

ومن شأن هذا القرار أن يعزّز التواصل مع . االسترالية" وودسايد"حمتملين، مثل شركة 
  .مصر والسلطة الفلسطينيةومستهلكين كبار إقليميين، كاألردن، 

ويشكل موضوع الغاز عنصراً رئيسياً من مبادرة وزير اخلارجية األميركية، جون 
ُويتوقع أن يكون التفاق التبادل . يكيري، الهادفة إىل تطوير االقتصاد الفلسطين

)swap ( بين إسرائيل والفلسطينيين) من احلقل البحري قبالة ] الفلسطيني[شراء الغاز
، )ساحل غزة يف مقابل بيع الغاز اإلسرائيلي إىل مناطق السلطة يف الضفة الغربية

  .أهمية سياسية كبيرة يف كل اتفاق سياسي يف املستقبل

ب بوصفها دولة مستهلكة للغاز أو كممر ألنابي ءإىل تركيا سوان تصدير الغاز أكما 
رغم االعتذار بفالتوتر بين إسرائيل وتركيا مل ينته بعد  ،مسألة سياسية حسّاسة الغاز،

الشفهي الذي قدّمه رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو إىل نظيره التركي بحضور 
رائيل، والقطاع اخلاص، وسيحتاج كل من حكومة إس ].أوباما[الرئيس األميركي 

والشركات اإلسرائيلية واألجنبية، إىل ضمانات قوية قبل اعتماد اخليار التركي 
وثمة أهمية خاصة للشراكة احملتملة مع اليونان وقبرص يف جمال نقل . للتصدير

يف شرق  ن يف االحتاد األوروبي، وموجودتينيلكونهما دولتين عضوالغاز، أساسًا 
فلها  ،ينوالصمثل الهند  ا أسواق التصدير احملتملة األخرىأم .وسطالبحر األبيض املت

لة أقل نسبياً، نظراً حلجم استهالك الطاقة الهائل يف الدولتين، وضآ أهمية سياسية
  .لسوق العاملي للغاز الطبيعيحجم التصدير اإلسرائيلي مقارنةً بحجم ا
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  صندوق األجيال القادمة من أرباح تصدير الغاز

 تياطي الغاز يف باطن األرض إلفادةإبقاء احب احلل الذي يقضي فة إىلباإلضا
 سيادي صندوقيتمثل يف إنشاء ، هناك حل آخر ملعضلة األجيال واألجيال القادمة

توكل هذه املهمة إىل وس .همن عائدات األجيال القادمة دع فيه أرباح الغاز إلفادةتو
ذه الودائع بواسطة جلنة إلدارة أن يدير هتوقع البنك املركزي اإلسرائيلي، الذي من امل

وتقضي اخلطة بتوظيف هذه األموال يف خارج البالد، على شكل . احملفظة االستثمارية
نحو  ويتوقع أن تبلغ موجودات الصندوق. 2017ام سندات أساساً، اعتباراً من الع

دة كالفائ وستغذي أرباح الصندوق اجلارية. 2040مليار شيكل بحلول العام  300
كما أن استثمار ودائع الصندوق يف اخلارج . اجلاريةالدولة موازنةمثالً، إيرادات 

. االقتصاد اإلسرائيليعلى  ثار املاكرو اقتصادية لهذه العائداتتخفيف اآل ضمنسي
وتساق حجة إضافية لالستثمار . الطوارئ تستخدم أموال الصندوق إال يف حالولن 

ن لصندوق يستثمر وأما املعارض. آنف الذكر" ندياملرض الهول"اجتناب : يف اخلارج
عائدات الغاز يف اخلارج فيقولون إن إسرائيل تعاين حالياً من مشكالت عديدة، وإنه 
من األفضل إبقاء املال داخل إسرائيل واستثماره يف صناديق متخصصة يف تطوير 

 االجتماعية روقالفتقليص البنى التحتية احليوية للمدى األبعد، ويف تطوير التعليم و
  14. ذ لكوما إىل

  
  خالصة

ومع ذلك، . رصيد استراتيجي واقتصادي بالغ األهمية الغاز الطبيعي اإلسرائيلي .1
 إلسرائيل نسبة مئوية يتوقع أن ال تتجاوز حصته من الناجت احمللي اإلجمايل

 .الطاقة العاملي اقتصادكسب إسرائيل مكانة مرموقة يف لن يُ كما أنه. ضئيلة

احلالية، وملواصلة  البحرية ير الغاز ضروري لتمويل وتطوير احلقولإن تصد .2
، من جهة، )الذي مل يكتشف بعد يف البحر(أعمال التنقيب عن الغاز والنفط 

جدوى  تثمرين اإلسرائيليين واألجانب حيالللمس حمفّزة وإلعطاء إشارة
 .االستثمار يف إسرائيل بصورة عامة، من جهة ثانية

تصدير الغاز، وبناءً على  حلصة ة بالنسبةار احلكومة اإلسرائيلياستناداً إىل قر .3
عاماً تقريباً من  30سيكفي احتياطي الغاز ملدة تقديرات جلنة تسيمح، 

أي أنه إذا مل تكتشف كميات كبيرة إضافية . االستهالك احمللي على أبعد تقدير
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عامذاك . 2045من الغاز، فإن عصر إنتاج الغاز اإلسرائيلي سينتهي يف العام 
. متر مكعب يف السنة مليار 30 حونى الغاز الطبيعي يف إسرائيل سيبلغ الطلب عل

ضع سقف لالستهالك السنوي عند هذا احلد، وتوقف تصدير الغاز ونظرياً، إذا وُ
ويف . 2060، أي حتى العام عاماً إضافياً 15كلياً، سيكفي احتياطي الغاز 

ل إىل تلبية احتياجاتها من الطاقة بواسطة ين، ستضطر إسرائيل يف املستقباحلال
قة األخرى، املتوفرة أو التي سيجري تطويرها يف استيراد الغاز أو مصادر الطا

 .الفترة القادمة

ذا تقتصر على ه األجيال بارزة حقاً يف جمال الغاز الطبيعي، لكنها ال إن معضلة .4
ضية الدين العام، أي ، تتجسد هذه املعضلة أيضاً يف قفعلى سبيل املثال. اجملال

حجم الدين العام الذي يورثه اجليل احلايل لألجيال القادمة؛ وقضية معاشات 
التقاعد، أي العبء االجتماعي الذي سيخلّفه هذا اجليل عندما يشيخ؛ فتركة اجليل 

. نوعية البيئة، إلخشمل األرض والبنى التحتية، واحلايل لألجيال القادمة ت
يال يف إطار شامل وال اش يف موضوع معضلة األج، ينبغي وضع النقوعليه

 .يف جمال الغاز الطبيعي ينبغي حصره

وينبغي إدارة . إن قطاع الغاز الطبيعي ثري باملزايا لكنه يجسّد خماطر غير قليلة .5
، واإلبقاء على خالل وفرة البنى التحتية إلنتاج الغاز ونقلههذه اخملاطر من 

حمطات توليد الطاقة  يف ]dual fuel systems[أنظمة الوقود املزدوج 
الكهربائية، وتطوير طرق لتخزين الغاز، وحماية مرافق الغاز البحرية على 

ويف . من الهجمات السبرانية أيضاً من االعتداءات املباشرة، أو  سواء اختالفها
هذا السياق، يستطيع سالح البحر التزوّد بسفن متطورة حلماية منصات إنتاج 

 15.الغاز العائمة

إن قطاع الغاز الطبيعي هو جزء فقط من قطاع الطاقة : هيئة إلدارة قطاع الطاقة .6
. اإلسرائيلي، ولذا ينبغي درس إمكانية تأسيس هيئة قومية إلدارة الطاقة

استخدام  لهيئة وضع سياسة وطنية شاملة يف موضوعوستكون مهمة هذه ا
ستخدام مصادر مصادر الطاقة على اختالفها، وإنتاج الكهرباء، وتطوير وا

 .الطاقة املتجددة، إلخ

 ،والسلطة الفلسطينية ،تصدير الغاز املتوقع لألردن ينطوي .مساهمة سياسية .7
الغاز (وإىل دول أخرى يف العامل ) تركيا عبر قبرص أو مباشرةً(ودول أوروبية 

أن بتوقع اللكن ال ينبغي  .، على قيمة سياسية ال يستهان بها)LNGاملسال 
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إلسرائيل مع الدول املستوردة  وهرية على العالقات اخلارجيةيؤثر بصورة ج
يطلب من إسرائيل االنتباه كثيراً يف تعاملها مع ويف املقابل، . ]اإلسرائيلي[للغاز 

 .الدول األوروبية ألن لديها بدائل أخرى الستيراد الغاز
ة حدود املنطقة االقتصاديحول و اخلالف مع لبنان حول ترسيم احلدود البحرية .8

. فهذه نقطة احتكاك أساسية بين الدولتين قد تؤدي إىل نزاع مسلح. اخلالصة

ومع ذلك، فإن إدارة جيدة للخالف قد تؤدي إىل التعاون يف جمال إنتاج حقول 

لغاز املستخرج، وهكذا، إشراف مشترك على نقل ا الغاز املشتركة احملتملة، وإىل

  .  تتحول اخملاطر إىل فرص

  امشالهو

 

" دراسة السياسة احلكومية يف قطاع الغاز الطبيعي يف إسرائيل"تقرير اللجنة الوزارية املكلفة    1
  :أنظر املوقع اإللكتروين لوزارة الطاقة اإلسرائيلية. 2012أغسطس /، آب)تقرير جلنة تسيمح(

http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/NGReportSept12.pdf  
: ، أنظر التايل2013مايو /العرض التقديمي للهيئة العامةإلدارة الغاز الطبيعي، أيار   2

http://energy.gov.il/Sujects/NG/Documents/NGpresentation.pdf 
مايو /وزارة الطاقة واملياه، الهيئة العامةإلدارة الغاز الطبيعي، عرض تقديمي يف أيار   3

يف حتويل شيكل  مليارات 3استثمار : استند التحليل الكمي على الفرضيات التالية.2013
حمطات الطاقة من العمل على الفحم إىل العمل على الغاز؛ ولوال توفر الغاز الطبيعي لكانت 

 E، وحمطة 2009يف  Dحمطة : هناك ضرورة لبناء حمطتين إضافيتين عاملتين على الفحم
  .2012يف 

درات معدل النمو مرتفع وصا): "OECD(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية "موتي بسوك،    4
، ذي ماركر، "لكن مستوى املعيشة منخفض–املنتجات فائقة التكنولوجيا رائجة يف العامل 

  :، أنظر املوقع اإللكتروين لنشرة ذي ماركر االقتصادية5/12/2013
http://www.themarker.com/news/macro/1.2183302 

: أنظر املوقع اإللكتروين للكنيست اإلسرائيلي   5
http://www.knesset.gov.il/laws/data/law/2295/2295.pdf  

من % 20يستهلك قطاع النقل نحو نصف إنتاج حمطات تكرير النفط العاملة يف إسرائيل، ونحو    6
أنظر العرض التقديمي لوزارة النقل والطرق، عيدان . ستهالك الطاقة اإلجمايل يف إسرائيلحجم ا

؛ "بدائل النفط لوسائل النقل: "عبودي
http://energy.gov.il/Subjects/EGOilReplacement/ORConferencePresentations/Idan

Abudi.pdf  
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، غلوبس، "هي احتكار" تمار"مفوض مكافحة االحتكارات أعلن أن شركة "عميرام بركات،    7
": غلوبس"، أنظر املوقع اإللكتروين لنشرة األعمال 13/11/2012

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000798027 
  .5-4. ، مصدر سبق ذكره، صتقرير جلنة تسيمح   8
، مصدر سبق تقرير جلنة تسيمح، يف 10أنظر التفاصيل يف املالحظة الواردة على الصفحة رقم     9

  .ذكره
  11-10. جلنة تسيمح، مصدر سبق ذكره، ص تقرير   10
تقديرنا هو أن وسائل النقل العاملة على الغاز ): "125. ص( تقرير جلنة تسيمحورد يف  أنظر ما   11

. الطبيعي حل وسط ذو جاهزية اقتصادية كبيرة وقابل لالستيعاب والتطبيق يف املدى القريب
، إثر 2025كذلك، ال نتوقع زيادة كبيرة إضافية يف استهالك الغاز يف قطاع النقل ما بعد العام 

وسيلبي الغاز ]. الكهرباء[وسائل نقل تعمل حمركاتها على أنواع أخرى من الطاقة إدخال 
عاماً، وبعد ذلك، وألسباب متعددة  25الطبيعي احتياجات سوق النقل يف إسرائيل على امتداد 

، )التغيرات املناخية، االعتبارات البيئية، حمدودية املوارد الطبيعية، والتقدم التكنولوجي(
  ".اله بتكنولوجيات الطاقة املستدامة األخرى، بحلول منتصف القرن احلايليتوقع استبد

، العرض التقديمي ملعهد التخطيط االقتصادي، "توقعات الطلب على الغاز الطبيعي"أرييال برغر،   12
: ، أنظر املوقع اإللكتروين للمعهد5/6/2013
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