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  )الغاز الطبيعي يف إسرائيلو النفط قطاع تقرير حول وضع (
  لوميت النشْ
  25/4/2015، نشرة قطاع األعمال يف إسرائيل "غلوبس"

 

  :يف باطن األرضعميقاً [
  ]صناعة النفط والغاز اإلسرائيلية تعلقهكذا 

  
توجد موارد ال  ليس ألنه .هكذا يمكن أن نصف حلم استقالل إسرائيل يف جمال الطاقة !قعلَّمُ حلمٌ

تراجع إنتاج النفط . ودان هنا، وبكميات غير قليلةموج خمتلفة أشكالبفالغاز والنفط  ،طبيعية
. تنقيب عن حقول نفط جديدةإىل بضع مئات البراميل يف اليوم، يف حين أنه تكاد ال جتري أعمال 

كل جتريبي لعينات بشيتم فهو ، الذي هو مصدر آخر للنفط الزيت الصخريمن  لنفطا استخراج أما
 لىعلى الرغم من وجود مؤشرات واضحة ع ، ومل يبدأ يف أي مكان آخريف صحراء النقبصغيرة 

مل الغاز، األ ، بينماواحدة جرى وقفها حماولةالرغم من إمكانات كبيرة يف هذا اجملال، وعلى 
عب ال مع التشكل قيدتراجيديا ك رتسم اليوميه الطاقة واالقتصاد يف إسرائيل، تغيير وجبالعظيم 

، وخط إمدادات ")تمار"منشأة حقل  (شغَّال  وحيدمرفق و، "نوبل إنرجي"شركة دويل غاضب، 
  .آخر حمطة استقبال واحدة، ووقف كامل ألي نشاط د معيحو

، تُظهر العديد من 67ـإن مراجعة تطور صناعة االستكشاف يف البالد عشية يوم االستقالل ال
لكن هناك القليل . اًزال واعديوبعضها اآلخر ال مل يتحقق  ة، بعضهااحلكايات حول توقعات كبير

جتاه الصناعة  واالندفاعَ كما أن احلماسةَ. من البدايات اجلديدة كذلكالقليل جداً من النشاط، و
على  ،"نيونالتخ"ويف معهد  .كثيراً خفّا يف تلك الصناعة اآلخذة بالتطور وجتاه  فرص العمل

جرى تطوير برنامج دراسات متقدمة خمصصة  ،قبل ثالثة أعوامو ،صرسبيل املثال ال احل
الذي بدأ فيه تدفق  العام البهيج - 2013ويف العام األول، يف . ملهندسي البترول والغاز الطبيعي

أما هذا العام، فقد . ن طالباً يف البرنامج املذكورسُجّل قبول ثالثي - "تمار"ن حقل الغاز م
علن شركتي وهذا ال يفاجئ، خصوصاً عندما تُ. فقط 17: النصف تقريباًانخفض هذا العدد إىل 

ين من جراء توقف أعمال التطوير، يف حين ال تقوم أي عن تسريح مهندس" ديلك"و" نوبل إنرجي"
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  .بتطوير أي شيء جهة أخرى يف احمليط
أن أعمال لكن بما  ،2017العام  بحلول "ليفْيَتان"حقل  تطوير كان من املفترض أن يُستكمَل

، وال يوجد موعد وارداً يف احلسبانتاريخ هذا ال، مل يعد لةالتطوير تتطلب استعدادات مبكرة مطوَّ
 احتاد الصناعيين كلفة ماذا يعني هذا األمر باألرقام؟ قبل أكثر قليالً من أسبوعين، قدّر. جديد

 - 2018لعامين مليار شيكل يف ا 15,5 بنحو االقتصاد على "ليفْيَتان"تأخير تطوير حقل 
، تبلغ الكلفة السنوية املباشرة لكل سنة تأخير يف تطوير "ديلك"وبحسب تقديرات شركة . 2019

حتى لو كان املقصود تقديرات مبالغ و ،إنها أرقام كبيرة. مليون دوالر 700ما يقارب هذا احلقل، 
التي قد تكون  –إذا كانت اجلدوى  ما من غير املعروفو. فيها، فإن التأخير يقلق كثيرين

يد املنافسة، لالقتصاد بفعل اتفاقات جديدة مع منتجي غاز آخرين بشروط أفضل على صع
  .تغطّي اخلسارة املقدَّرةس - واألسعار، وما شابه

 Eco Energy Financial & Strategic(، الرئيس التنفيذي لشركة عميت مور يتطرق
Consulting (23 أحصيت: "فيقول، ]يف إسرائيل فط والغازلقطاع الن[مة ظّناملتعدد اجلهات  إىل 

وإىل أن يأتي رئيس وزراء . القانون، دون مساومة اقوم بما يمليه عليهت واحدة منهاكل  .جهة
  ".يحدّد سياسة عامة جديدة، فلن يتغير شيء

 :، مفوّض البترول ومدير الهيئة العامة للغاز الطبيعي يف وزارة الطاقةسكيفْ ألكسندر فَرْشَ ويقول 
أهمية كبرى بالنسبة  "ليفْيَتان"حقل  تطويرل فإن مسؤولين عن االقتصاد وعن تطويره،بوصفنا "

نقص يف  هناكسيكون  ووفقاً لتوقعاتنا. وكلفة املعيشة ،وخفض األسعار والصناعة، لالقتصاد،
غاز تعمل أنظمة إنتاج اليف ساعات الذروة، يف الوقت الذي منذ اليوم، و. إمدادات الغاز الطبيعي

وهناك  - بأقصى طاقتها، ال يزال هناك نقص يف الغاز لتلبية حاجات االقتصاد" تمار"يف حقل 
، للزيادةوهذا النقص مرشح  .سال وتقوم بمعاجلتهحاجة إىل سفينة تمدّ إسرائيل بغاز طبيعي مُ

ع سيتوسّ الغاز الطبيعي سيما أنال وثير بعد أربعة أو خمسة أعوام، وسيكون مؤثراً أكثر بك
  ".نتاج الكهرباء أيضاًاستخدامه للصناعة، وإل

وإىل حين وصول  .متمثلة يف عدم وجود وفرة ضافيةهناك مشكلة إ: "قائالً فَرْشَفْسكيويتابع 
لت إذا تعطّو .برمته يعتمد على حمطة استقبال واحدة االقتصادفإن  ،"ليفْيَتان"حقل  إمدادات

  ".ة يف قطاع الطاقة يف البالدصعبشكلة تنشأ م سوف ،"تمار"منظومة اإلنتاج يف حقل 
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، "نفطأفنير للتنقيب عن ال"ومدير شركة " ديلك للحفريات"، رئيس شركة جدعون تدمور ويقول
املؤسسة احلكومية ، وطرأ تطور كبير. فاً جتاه هيئات حكوميةن منصكوأود أن أ: "ة مهادنةبلهج

ملاذا يفعلون كل شيء : روح هو التايللدرس جمال جديد كلياً، لكن السؤال املط حتتاج إىل وقت
أن هناك ضرورة  يف فال ريب. االعتبار يفنعكاسات الدون أخذ ا بشكل متطرف إسرائيل يف

ية، وعدم وحرف ملطلوب هنا هو القيام بذلك بذكاءاإنما . ناظمة يف جمال جديد كهذا لقوانين
  ".ظمةنالتنسيق مع جميع اجلهات املإعادة اختراع العجلة، و

كميات الغاز التي تتخطى ل قرنيه، وخصوصاً بالنسبةمن سك الثور مل نمب أن ندرك أننا يج"
لن ننجح يف جني كل الفوائد االقتصادية واجليوسياسية الهائلة لدولة فحاجات إسرائيل احمللية، 

إذ حتتاج إسرائيل إىل  ،إنها فرصة تاريخية ممنوع علينا تفويتها. إسرائيل من مكتشفات الغاز
إنها . نقل منفصلين إىل الشاطئ مع خطَّي - "ليفْيَتان"و" تمار" –ين استراتيجيين على األقل حقل

فعندما نتكلم عن استقالل يف جمال الطاقة، علينا تأمين وفرة يف املنظومة . مسألة أمن قومي
 بات من امللحّلقد . وليس االتكال على حقل واحد، وخط أنابيب واحد، وحمطة استقبال واحدة

  ". ليفْيَتان"طوير حقل ت

  قلب الطاولة مكافحة االحتكار مفوّض
 ،"ليفْيَتان"إىل وقف تطوير حقل " نوبل إنرجي"الذي دفع شركة وهو كان املسؤول عن هذه البلبلة 

الذي تراجع فجأة عن اتفاق التسوية مع  ديفيد غيلوض مكافحة االحتكار، البروفسور مفوَّ
ال  ،بموجبهالذي ، و"]نوبل إنرجي"و" ديلك"شركتي " [تمار" أصحاب احلقوق الرئيسيين يف حقل

حقوق امتياز  كاملَ الشركتان يف مقابل أن تبيع ،اإلعالن عن وجود حالة كارتيلب ]غيلو[ يقوم
 "ليفْيَتان"و" تمار"حقلي الصغيرين نسبياً باملقارنة مع  "تَنين"و" قَريش"حقلي التنقيب يف 

  .الكبيرين
، يودجين كِندَالإىل تكليف  احلكومة نتنياهو رئيسَ ،وما أثاره من بلبلةهذا املفوّض تراجع دفع 

كافة  مشاركةهيئة عامة لنقاش هذه املسألة، بل تشكيبرئيس اجمللس االقتصادي الوطني، 
كيف ينبغي معاجلة : جميع املسائل وجرى التطرق إىل. والشركات املعنية ظمةنالهيئات امل

بموجب (إمدادات الغاز؛ ربط أسعار الغاز باملؤشر وليس بأسعار النفط االحتكار الناشئ يف جمال 
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كانت أسعار النفط  نذاك مع شركة كهرباء إسرائيل، عندمااالتفاق الذي جرى التوصل إليه آ
. امتياز التنقيبحقوق ؛ هل ينبغي فرض رقابة رسمية على األسعار؛ مشكلة املنافسة؛ )مرتفعة

صة ميات الغاز التي يؤذن بتصديرها إىل الكميات اخملصَّ نسبة ك[وحتى معدّل التصدير 
اقترحت وزارة و ،أُعيد طرحه على النقاش "جلنة تسيمَح"ي حُّدد سابقاً يف الذ ]لالستهالك احمللي

عن [التسويق ، على فصل "نوبل إنرجي"وال سيما شركة  دة هذا املعدّل إذا وافق الشركاءزيا املال
  . ]موزّع آخر[ منفصلةشركة ، وعهده إىل ]اإلنتاج

بسبب خرق اتفاقيات  باللجوء إىل التحكيم الدويل "نوبل إنرجي"شركة  يف هذه األثناء، تهدد
ول كل من وعند التحدث معهم حول معدالت األرباح املرتفعة، يق .معقودة بينها وبين الدولة

تماعية والتوزيع نه مع كل االحترام الواجب ملوارد الطبيعة، وللعدالة االجإ ينطق بلسانهم
بين هذا العائد يقارنون  "نوبل إنرجي"ن يف شركة إن املعنييف،  ذلكوما إىل] ملتساوي للمواردا[
من مشاريع أخرى، وهذا هو معيار املقارنة بالنسبة التي يجنونها  بكثير األكبر عوائد الشركةو

ويف األسبوع . ن الالزمأكثر م املفوَّض غيلو أن النقاشات طالتر ويف هذه األثناء، قرّ . لهم
ه إىل حمكمة مكافحة أنه ينوي التوجّممثلوه جلسات النقاش، وقد أفيد  املاضي مل يحضر

ومن شأن . هي بمثابة كارتيل" ديلك"و" نوبل إنرجي"عالن أن الشراكة التي جتمع إل حتكاراتاال
كل و. اإلجراءات القضائية لطول  لفترة طويلة، نظراً " ليفْيَتان"تطوير حقل " يعلّق"هذا اإلجراء أن 

  .ال يتمتع فيها الوزراء بصالحية اتخاذ قرارات مؤثرة ذلك يجري يف ظل حكومة تصريف أعمال
إحداث  يعتزم مفوض مكافحة االحتكارات: "حول هذا املوضوع فيقول جدعون تدمور يتحدثو

امتداد نحو  أجريت معه مفاوضات على. ونحن مستعدون. تغيير بنيوي يف قطاع الغاز الطبيعي
 .دافع عنه يف كل جلنة ممكنةي كان الذي") تنين"و" قريش"لبيع حقلي (وقّعنا على اتفاق  .عامين

 عاد التفكير باملوضوعوتماماً قبيل تقديم املوافقة على االتفاق إىل حمكمة مكافحة االحتكار أ
  ".وغيّر رأيه

   هل علمت السبب؟: س
جين نقاش يف مكتب يوخالل جلسة ف. حول ما جرى هناك تفسيراً كامالً حتى اليوم مل أتلقّ: "ج

نت كا: بمكاملة هاتفية تبشّر بتغيير رأي املفوض فوجئنابعرض شرائح،  قيامي كندال، وأثناء
 تطوير يف بغية تمويل حصتها ي دوالر من مصرفينمليارَ على وشك جمع " ديلك"شركة 
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األردن ومصر لتصدير الغاز، بعد أن قررنا  مع كنا على وشك التوقيع على اتفاقيتين". ليفْيَتان"
 هاطلبالتي ينبغي  معدات احلفرمليون دوالر لشراء  200 استثمار مبلغ إضايف بقيمة يكينكشر

عربون لتأكيد بناء سفينة  دفع فينا اً، وبالضبط بعد أسبوع كان مفترضيف وقت مبكر سلفاً
دوالر،  اتمليار 3و 2كلفتها بين تراوح ، "ليفْيَتان"الغاز املستخرج من ملعاجلة] منشأة عائمة[

  ".من نوعها يف العامل على أن تكون السفينة األكبر
  ؟"نوبل إنرجي"كيف ردّت شركة : س
وأوقفنا جميع أعمال التطوير يف . كانوا مذهولين. كان لهذا احلدث تأثيرٌ قاس عليهم": ج
 من جراء ر شركات النفط والغاز، تأثرواأتت األزمة يف أسوأ توقيت، ألنه على غرار سائ". ليْفيَتان"

يف الواليات  لديهم ينلامبعض الع، وهم يقومون حالياً بصرف العاملية نفطتراجع أسعار ال
  ".املتحدة

  ".ليفْيَتان"و" تمار" ،امتياز التنقيب يف أكبر حقلين حقوق ومع ذلك أنتم تملكون: س
التي كانت تملك رخصة " (راتسيو"كة شر ]رخصة[ عندما بيعت" ليفْيَتان"نا إىل مانضم: "ج

". ليفْيَتان" أنقذنا رخصة، ومعه ال يمكن فعل أي شيء الذياألمر  1،بأقل من مليون شيكل) التنقيب
 Levant Basin[حدث قبل أن نكتشف الغاز يف ما يعرف بحوض إقليم املشرق  وكل ذلك

Province ن كل عتقاد ألكن امليل إىل ا". تمار"مل حقل الذي يش] شرقي البحر األبيض املتوسط
ظمة، لكن ينبغي القيام بذلك بذكاء نمملطلوب إجراءات أن ا يف ال شك. هراء مطلق ،من يحفر يجد

أن  األهم قبل كل شيء - لكنها ليست هدفاً مقدساً املنافسة مهمة. مع جميع املعنيينوتنسيق 
  .بسعر معقولو ،يتوافر الغاز

                                                            
يف مقال منشور يف " راتسيو"قصة شراء جزء من ترخيص  وغاي شازان شارلز ليفينسون انالصحافي يروي 1

باعوا . أقنعوا شركتي نوبل وديلك بشراء جزء من رخصتهم: "التايل اكتبحيث " وول ستريت جورنال"جريدة 
 Charles Levinson and Guy Chazan, “Big Gas Find :أنظر ".إىل نوبل% 40إىل ديلك ونسبة % 45نسبة 

Sparks a Frenzy in Israel”, Wall Street Journal, December 30, 2010.  املوقع اإللكتروين  على؛
  http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204204004576049842786766586: لتايلا

 ).احملرر(
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 على أنلسنوات،  ضمان يقينٍ اخلوض يف هذا املشروع دون ال نحن وال األميركيون بمقدورنا
ي متفائلٌ بال نلكن. ةيمتنظيمسألة امللكية، واألسعار، والرقابة وجميع اجلوانب ال هذا اليقين يطال
ووزارة  ،مندوبي وزارة الطاقة –جتري اآلن لقاءات كل أسبوعين وحمادثات مع اجلميع . هوادة
شعور قوي بأن  لديّو .الكهرباء وسلطة ،ة االحتكارمكافحجين كندال، ومفوض ويو ،املال

  ".حل والعثور على "ليفْيَتان"تطويربات من الضروري  أنه يدركجميعهم 
  أو جزء منها؟" تمار"وإذا تضمن احللّ مطالبتكم ببيع حقوقكم يف : س
قديم ات متعددة، ونحن على استعداد لتسويرحت خيارات كثيرة وتيف إطار املباحثات طُ: "ج

وإذا مل . شرط أن يكون احلل الوسط معقوالً ويسمح لهذه الصناعة باملضي قدماً لكن  ،تنازالت
لهذا القطاع، فكأننا مل  يتضمن االتفاق آليات معينة لضمان اليقين واالستقرار على املدى الطويل

  ".نفعل شيئاً 
غيير رأي املفوض، ذكّرته اللحظة التي أتت فيها املكاملة الهاتفية بخصوص ت وبالنسبة لتدمور،

ففي منتصف العام . بلحظة فظيعة أخرى حين ضاعت فرصة بناء عالقة قوية مع شركة عاملية
على وشك توقيع اتفاق مع  "ليفْيَتان"املنصرم، كانت الشراكة التي تقف وراء أعمال التنقيب يف

 8ىل إ 7مقابل " نليفْيَتا"حقوق امتياز  من% 25بيعها نسبة ترالية لاألس" وودسايد"شركة 
الشراكة،  كانت اآلمال كبيرة ألنه باإلضافة إىل رأس املال الذي كان سيتدفق إىل. دوالر اتمليار

األمر الذي يفتح نافذة للتصدير  –مؤثر يف جمال إنتاج الغاز املسال  عبٌال" وودسايد"فإن شركة 
  .إىل بلدان أبعد من الدولتين اجملاورتين، األردن ومصرأيضاً 

ويف ذاك الصباح  .قام احتفال رسمي يف فندق امللك داوود يف القدسن من املفترض أن يُكا
يف اللحظة األخيرة أن ما  لكن اتضح لألستراليين". ليفْيَتان"أصدروا لهم سند ملكية يف رخصة 

 - سقف الضريبة على صادرات الغاز –وسلطة الضرائب  عليه مع وزارة املالاعتقدوه أمراً متفقاً 
اركة يف شغادروا من دون التوقيع ومن دون املستراليون غاضبين واأل وقف. س أمراً منتهياًلي

  .االحتفال
بالذات ، ممكنمستثمر  أفضلكانوا . ما ماًال حضرته يوكان هذا أتعس احتف: "ويعلق تدمور قائالً

 بدتجهات أخرى أبالنسبة إىل خالفاً ملا حدث (ن ومل يعترض أحد عليهم وألنهم أسترالي
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كان بإمكانهم أن يفتحوا  ، وأيضاً ألنه)الروسية" زبرومغا"شركة  ، مثل"ليفْيَتان"اهتمامها بحقل 
وحدث كل ذلك بسبب بضع عشرات ماليين . نتاج الغاز املسال ونقلنا إىل األمامإل لنا جماالً
  ."الدوالرات

على وشك الدخول، لكن  كان على األقل ثانٍ قطاع الطاقة إىل العب دويل يف وتشير جهات مطلعة 
شلومو نيحيما  التي مع اإليطالية "إديسون"شركة إنها : بائية متعددة دفعته إىل الهرمسائل إجر

وحول هذا املوضوع يقول ". تنين"و" قريش"أحد املهتمين بشراء حقلي كانت  ودودي فايسمان،
حالهم حال : "يف إسرائيل" إديسون"شركة وممثل  ، مدير عام سابق لوزارة املاليروم أرياف

إنهم موجودون يف البلد منذ عامين، وأحد أهدافهم الرئيسية كان حقلي . اجلميع، إنهم ينتظرون
ال يزالون . لغي فيها االتفاق أصبحوا يف وضع انتظارومنذ اللحظة التي أُ". تنين"و" قريش"

" نيتَع"من رخصة تطوير حقلي % 20ـ، وال يزالون يحتفظون بهالتطويرمهتمين بشراء حقول 
، ومل تبدأ بعد أُجريت يف هذين احلقلين دراسات سيزمية، و%])70" [راتسيو"انب إىل ج" (روعي"و

لكن حتى  ،"تنين"و" قريش"مل يفقدوا اهتمامهم يف ). االستكشاف حفريات(التنقيب أعمال 
. غضون فترة زمنية معقولة يحتاجون إىل يقين تنظيمي وجدوى اقتصادية يف فهم هنا، ايستمرو

  ".بدال يزالون هنا، لكن ليس لأل
جناح ثورة التحول "نه من جراء إ الدولة، من قبل طاع الطاقةويف غضون ذلك، تقول جهات يف ق

التخوف الكبير يف أن نعود جميعنا إىل الظالم أو جند أنفسنا يف ضائقات يكمن ، "إىل الغاز
من % 50إن ما يقارب . ا بسرعة زائدة عن اللزوم إىل الغازحتولن: "عميت مورويشرح . اقتصادية

هناك مصانع تعمل على الغاز وحتقق وفراً مالياً . توليد الكهرباء يف البالد يعتمد على الغاز
ومن جهة ثانية، ال تلوح يف األفق مصادر غاز . ملحوظاً، والطلب على الغاز آخذ يف االزدياد

  ".وحيد يعتمد على مصدرإضافية، وكل شيء 
لالستخدام يف  الطبيعي بالغاز ملدّه األردن، األول مع اتفاقين مبرمين" لفيتان"و" تمار"قلي إن حل

يف اجلانب  "كيميكاليم ليسرائيل"نظيرة شركة التي هي ، ]"العربية[شركة البوتاس ("الصناعة 
قيد البحث مع  هناك اتفاقان مهمانو ".دولفينوس"من خالل  شركة  مصرالثاين مع ، و)األردين
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ملدّ مصنعي إسالة   2،البريطانية "BGبريتيش غاز "وشركة  ،األسبانية" يونيون فينوسا"شركة 
فضالً عن التخوف من لكن،  .حالياً متوقفين عن العملشبه هما و ،ا يف مصرمله التابعين الغاز

السؤال كيف أن  طرح أيضاًأن تدفع املماطلة هاتين الشركتين إىل شراء الغاز من مصدر آخر، يُ 
 عميت مور. ، بحسب قول د"غازالا تملك إسرائيل من ممضعف الن ونصف االتي لديها ضعف" مصر

  .اليوم إىل شراء الغاز من آخرين ر الغاز إىل إسرائيل، حتتاجوالتي كانت تصدّ
 الرقابة جراء وآخرين إىل الفرار من" بريتيش غاز"املصريون دفعوا شركة : "موضحاً مور تابعيو

فقط لكل  اتدوالر 3االتفاق مع إسرائيل على سبيل املثال يلحظ سعر ( على األسعار الشديدة
خط أنابيب الغاز، وصلت الثورة ومعها عمليات تخريب ثم ). مليون وحدة حرارية بريطانية

السيسي، ] عبد الفتاح[الرئيس احلايل  ويسعى. على إنتاج الغازيف هذه األثناء ت باملوت حكمف
  .هذه الشركات للعمل يف مصرإعادة بأي طريقة ممكنة إىل تفويت الفرصة،  ألضراراملدرك 

، إىل الغاز اإلسرائيلي بعد تشف فيه حتى اآلن موارد غازيةالذي مل تك وهذا هو سبب حاجة األردن
 يف العتمة عمان بيب الغاز إىل غرقأدى تفجير خط أنافقد " .سابقاً  اعتماده على الغاز املصري

تراوح بين اقة إىل املازوت والسوالر بكلفة الط سنوات األخيرة حوّلوا حمطاتويف ال. رينطيلة شه
  ".لديهم مشكلة اقتصادية خطيرةدوالر، األمر الذي ولّد  اتمليار 7و 6

وهذا مثال على أنه حتى لو كان لديك مصدر ضخم إلنتاج الطاقةن فأنت بالتأكيد يمكن أن جتد 
  .اء تصرفات غير صحيحةنفسك وحيداً يف الظلمة، جر

  "استثمار يف إسرائيل؟ صفر"
ملشغِّل العبري ألنهم مل يسمحوا له بأن يكون ا غاضب لشلومي فوغِ  ]رجل األعمال اإلسرائيلي[

  . األول للحفريات

                                                            
تنص على  نياترسالة " بريتيش غاز"وشركة " لفيتان"، وقّع الشركاء يف حقل 2014يونيو /يف حزيران  2

إلنتاج الغاز املسال يف " بريتيش غاز"من الغاز الطبيعي إىل منشأة ) BCM(متر مكعب  اتمليار 105تزويد 
كانت اآلمال معقودة على إتمام هذه الصفقة . مليار دوالر 30عاماً مقابل  15إدكو يف مصر على مدى 

، من أجل تأمين التمويل الضروري "لفيتان"الكبيرة التي تتعلق بتصدير ما يقارب سُدْس احتياطي حقل 
، "ر لفيتانيل وبريتيش غاز قد تنسف فرص تطويصفقة رويال داتش ش: "مقالة هدي كوهين: نظرا. لتطويره

  ).احملرر( 16/4/2015، مال يف إسرائيلغلوبس، نشرة قطاع األع
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واضحة مايل هائل للدولة،  وبشكل أساسي الغاز، مردودٌ ،ن حقيقة أنه يوجد يف صناعة النفطإ
من عائدات النفط والغاز،  حصة الدولة التي كُلّفت بتحديد جنة شيشنسكيلل بعد جولتينف. للجميع

واحلقول [ "لفيتان" على عائدات حقل يبدأ تطبيق الضريبة على أنو%. 62: دّدت النسبة اجليدةحُ
يعوّض االستثمار الكبير ، بعد بلوغ مستوى معين من األرباح ]التي يجري تطويرها مستقبالً

فرص عمل، وما هي الفرص  توفيرمدى سوف تسهم هذه الصناعة يف لكن إىل أي  .رتبطامل
، ويف غضون ذلك .معرفتهمن الصعب  فإن هذا االقتصادية التي ستتاح لشركات إسرائيلية،

على غالبية االستثمارات  ،ومن شركات أجنبية ،تستحوذ طلبات املعدات واألشغال من اخلارج
 لدى ، والتي من املتوقع أن تصل إىل ضعفي هذا املبلغ"تمار"دوالر يف حقل  اتمليار 3,5 البالغة

  ".لفيتان"تطوير حقل 

ل حتقيق هذا البحرية، ومن أج الغاز حلفرياتاملشغِّل العبري األول  أراد شلومي فوغل أن يكون
وكين ستانلي، مدير احلفريات يف  شلومو شملتسر راحلامي كتساف، والمع س احللم، اشترى

إسرائيل، املتفرعة ) GeoGlobal Resources GGR( ع إسرائيل، شركةَفر "نوبل إنرجي"شركة 
  ."ميرا"و" سارة"يف حقلي  نفّذت حفريات الغازوالتي كندية،  عن شركة

أحكام سخيفة تنص هناك : "، فيقول بغضبمشغّالً زارة الطاقة على جعله و ومع ذلك مل توافق
لف متر تستطيع على أ ة على عمق يزيدحفر يف املياه العميقل افقط شركة قامت بأعم هعلى أن

 قاً، يتم استبعادفعلت ذلك ساب واحدة شركة إسرائيلية توجد ال إىل انه ونظراً. مواصلة احلفر
أن تكون  ما يف الواليات املتحدة تستطيع شركة. ال فرصة لديهاوبالتايل،  اإلسرائيلية،الشركات 

فريات وأن يكون احل هذا النوع من يف شركة ناشئة يف هذا اجملال، شرط أن جتمع ذوي خبرة
) مستثمرينمن قبل تعهّد ك(مليون دوالر  600 مبلغ لقد قمت بجمع. تأمين بوليصة لديها

  ".موافقةب مل أحظ، لكني "نوبل إنرجي"ات ذت حفريالتي نفّ الشركةَ استقدمتُو
 جديدشغّل مكانت لديها خماوف من إذ ، ذلكيف  حمقة وزارة الطاقة هللن نخوض يف مسألة 

من  اًجزء كونهالكن ربما نالت رخصة للحفر ل( ال خبرة سابقة لها يف التنقيب شركة استحوذ على
إن املسؤولية يف ". نوبل إنرجي"استقدم فريق عمل من شركة ، ثم )ولية يف هذا املضمارشركة د

سرائيلي يف هذه املكوّن اإل أين هو: ا يقودنا إىل سؤال أهملكن هذ. هذه القرارات جسيمة للغاية
  ؟الصناعة العمالقة
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حول هذا املوضوع وهو يعتقد أنه باإلضافة إىل إشراك إسرائيليين يف أعمال  أجرى فوغل دراسة
بتوظيف قوى عاملة ب شركات أميركية قادمة للحفر يف إسرائيل طالَ من الضروري أن تُفالتنقيب، 

 موا شركات قادمة للعمللزِيُ ينبغي أن ج، أو يف انكلترا،يف النرووعلى غرار ما يجري : "حملية
يؤمنون فرص ، وهكذا ينحمليّ من خالل متعهّدين شركات مشتركة مع إسرائيليين ، بإنشاءهنا

دوالر يف  اتمليار 6سوف يُوظَّف مبلغ . املاهرةحجم قوة العمل احمللية  عمل، فيعزّزون تدريجياً
ستورد من الواليات كل شيء سوف يُ! فركم منه سيكون يف إسرائيل؟ ص. لفيتان] مشروع تطوير[

  ".ذ يف عرض البحرنّفاملتحدة، وسيُ

  برميل حكاية
ات االستكشاف يف الصخري، وصوالً إىل حفري مروراً باستخراج النفط 3،"غفعوت عوالم"من 

  .صناعة النفط يف البالدتتخبط  هضبة اجلوالن،

يف . ساً على آمال وأحالم مل تتحققباإلضافة إىل مكتشفات الغاز، ينطوي نشاط قطاع النفط أسا
د يف خمسينيات القرن العشرين، يف البال قل النفط الشهير الذي أحدث عاصفةً، نعم، ح"حيليتس"

لصاحبها يعقوف " لبيدوت"، تنتج منه شركة لبث أن أصبح حمط سخرية اجلميعما ه لكن
بضع فقط  -  يوجد نشاطوما عدا ذلك، ال .من براميل النفط يف اليوم قليالًلوكسمبرغ عدداً 

). exploration(شركات تملك تراخيص تنقيب، لكن قلة منها تركز على حفريات االستكشاف 
 Shemen Oil and Gas" [شيمين"شركة ومن بين الشركات التي أجرت حماوالت جدية 

Resources[ وهناك اليوم على . دون العثور على نفط التي دفنت الكثير من األموال واآلمال
" ميغيد" حقل امتياز إنه: اليابسة، عملياً، ترخيص واحد فقط إلنتاج جتاري للنفط أو الغاز

]Meged [ عشرين  لثالثين عاماً مع إمكانية تمديد املدة هو متبعالنفطي البري الذي مُنح كما
  .برميل نفط يف اليوم 500التي تنتج منه نحو " غفعوت عوالم"لشركة  ،عاماً إضافية

وبحسب قول . يداًبحسب التقديرات، يف البحر حتد الئل على وجود النفط بوفرةد لكن هناك
لوجود  ضعيفغير  هناك احتماالً"فإن يف وزارة الطاقة، ] مفوض البترول[ ألكسندر فرشفسكي

هذا يعني أن هناك فرصة كبيرة ف اً، وإذا وجدوا هناك نفط"لفيتان"نفط حتت مكمن الغاز يف حقل 
                                                            

  ).احملرر(للتنقيب عن النفط  Givot Olam Oil Explorationشركة  3
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األصلية، كان  ططوبموجب اخل. ويف احلقول البحرية األخرى" تمار"ل الكتشاف نفط يف حق
حفريات استكشافية للتحقق من هذا األمر، لكن كل شيء  تنفذأن " نوبل إنرجي"يفترض يف شركة 

 ".كون هناك إمكانات ال بأس بها وال يتحققون منهاتومن املؤسف جدًا أن  .توقف

 & Afek Oil" (أفيك"شركة  كشاف على اليابسة، تبرزال االستمن بين الشركات الناشطة يف جمو

Gas (الزيت الصخري املتفرعة عن شركة Israel Energy Initiatives (IEI)،4   التي حاولت احلفر
 ئيةبيالنظمات املسكان ومعارضات قوية من ال عدلكن ب ].وادي السنط" [ك هائيالهعيمي"يف 

، مل يمنحها اجمللس احمللي ياه وجودة الهواءنابع املوم بالبيئة الذين تخوفوا من أن يلحق الضرر
 .العمل علىوافقة املني فرع القدس يدللتنظيم امل

يوفال . ، بحسب تعبير العامل اجليولوجي د"خطأ خمبري"املولودة نتيجة  "أفيك"بيد أن شركة 
 .حتديداً يف جمالها تنشط ،IEI، الذي دعم إنشاء شركة بارطوف

بحالته  عبارة عن صخرة حتتوي على نفط وضيح األمور بشكل مبسط،إن الزيت الصخري، لت
بمقدار أربعين مليار برميل زيت  وبحسب التقديرات، يوجد يف البالد طاقة كامنة. الصلبة
ملعرفة درجة احلرارة التي ينبغي تعريض النفط  IEIويف التجارب التي أجراها خبراء . صخري

من جراء خطأ يف القياس، أن احلرارة  يف اخملتبر، ربما تبيّنالصخري لها لتحويله إىل سائل، 
فأدرك بارطوف يف . املراجع العلمية لحظهاتكما  درجة، 300 تدرجة وليس 200املناسبة هي 

قد تكون هناك مواقع يف البالد حيث احلرارة اجلوفية ف، إذا كان األمر كذلكقرارة نفسه أنه 
وهذا ما قاده إىل هضبة . ري إىل سائل قد تم بالفعلالنفط الصخ فيها لمرتفعة بما يكفي، حتوّ 

  .حيث يوجد نشاط بركاين اجلوالن

                                                            
 IDTوهو رجل أعمال أميركي، يملك شركة ، )Howard Jonas(لصاحبها هوارد جوناس  IEIشركة  4

Corporation إن جوناس هو متبرع كبير حلملة رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو . نيو جيرسي قرّهام
. من أجل تطوير إنتاج النفط من الزيت الصخري يف إسرائيل 2008عام  IEIاالنتخابية، ولقد أسس شركة 

ات الزيت رغم الدعم الذي تلقاه من مكتب رئيس الوزراء، ومن يودجين كندال، مل يتمكن من تنفيذ مشروعوب
هدف يف "أنظر الرواية الكاملة بقلم أفنير هوفستاين، . منظمات بيئيةالصخري يف إسرائيل بسبب معارضة 

 Avner Hofstein, “Netanyahu": مرمى راعي نتنياهو األميركي حتققه املنظمات البيئية اإلسرائيلية

American Donor 0; Israeli Environment 1”, Haaretz Sept 12, 2014  )احملرر.(  
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تبيّن أن عاملاً  ار املياه يف تلك املنطقة، وعندئذمعطيات حفريات آب تفحّصاخلطوة التالية كانت 
 متراً 630أنه على عمق  أشار إىلوجيولوجياً حفر هناك بئر مياه يف ثمانينيات القرن املاضي، 

هذا العامل  ويف جملة اعتراضية، إن .أي نفط "هناك عالمة على وجود مركّبات هيدروكربونية"
بحسب قول بارطوف، لفت انتباه جهات معنية إىل هذا املوضوع، بيد  ،اجليولوجي حاول آنذاك

فحفروا جنوبي بحيرة طبريا ب من منطقة بحيرة طبريا، تسرّمأنهم اعتقدوا أن األمر يتعلق بنفط 
  .، لكن تبيّن أن البئر جافة"1تسيمح"ئر الب

ن الصخور احملفوظة لديه من كل احلفريات، رطوف من املعهد اجليولوجي نماذج عطلب با
وّر أطروحة مفادها أنه يف جنوب فحوص ط عدةأنها حتتوي على نفط، ويف أعقاب  فاكتشف

ائل، موجود على كمن نفط هناك مكاتسرين، ه] مستوطنة[بة اجلوالن، من اليرموك وحتى هض
عشرة  وأالتي تصل إىل عمق خمسة و مقارنةً باحلفريات اجلارية حالياً اًجد ريبعمق ق

لكن يبقى األمر فرضية ينبغي التحقق من صحتها، وكل قطعة من . كيلومترات يف باطن األرض
أو يجري فحصها يف اخملتبر، تقلب املزاج إىل األعلى و "5نيس "خر يتم استخراجها من بئر الص

  ." حتفر فأنت ال تعلمطاملا مل": األوىل الستكشافلنتيجة، ألن بارطوف يعلم قاعدة اتبعاً لاألسفل، 
 ،حفريات مهمة، بعد أن واجهتهم صعوبات غير متوقعة" أفيك"يف الشهر املقبل سوف ينفذون يف 

دما تبيّن أن ، عناخلطةيف عن العمق احملدد  اً إضافي اًمتراحلفر كيلو زيادة عمق اضطروا إىلإذ 
إىل نسبة " ير من أي مكان آخر يف البالدأسمك بكث"الطبقة الصخرية التي تسبق الطبقة املستهدفة 

  )."كيرتون"(هذا النوع من الصخور اجليرية 


