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  الغاز الطبيعي الفلسطيني

  )اريج( القدس -ورقة موقف مقدمة من معهد األبحاث التطبيقية

  

 أحداهما يقع بأآمله  للغاز الطبيعي في المياه االقليمية الفلسطينية المقابلة لشواطيء قطاع غزة،اآتشف حقالن آبيران
 في المناطق التي ال زالت خاضعة% 33لسطينية و من الحقل الثاني في المناطق الف% 67في المياه اإلقليمية بينما يقع 

.للسيطرة اإلسرائيلية

-530 آيلو متر من الساحل و يتراوح عمق المياه في هذه المنطقة بين 35 بعد  آل)غزة مارين(يقع الحقل األول          -
  . متر680

ول حسب آمية التسويق الممكنة حيث تم حفر  في الحقل األ6-2من المتوقع أن يتم حفر عدد من اآلبار يتراوح بين          -
  .)2- وغزة مارين1-غزة مارين (أول بئرين في هذا الحقل

  .ًا من مرآبات عنصر الكبريت قيمة حرارية عالية و خاليله  ويعتبر الغاز الفلسطيني من النوع الجيد         -

مشاريع اإلستراتيجية التي أقيمت وتم تدشينها يعتبر حقل الغاز الطبيعي الموجود في قطاع غزة، أحد أهم وأبرز الو
منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ويشكل رافدا أساسيًا من روافد اإلقتصاد الفلسطيني، ومن أهم المشاريع 
اإلستثمارية، وبخاصة بعد أن تم إنشاء وتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، ومما سيساهم في تعزيز وانتشار 

البريطانية، تتمسك بمشروع حفر " بريتش غاز"وما زالت شرآة . توليد الكهرباء في الضفة الغربية أيضًامحطات 
  .واستخراج الغاز الفلسطيني رغم المعوقات وحالة عدم اإلستقرار التي تشهدها المنطقة

جودة العالية، وأن من الغاز الطبيعي ذي الحوالي تريليون قدم مكعب  ويشير حجم التقديرات األولية إلى وجود 
الكميات المتوفرة هي آميات تجارية تلبي حاجة األراضي الفلسطينية وتكفي لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية 

  . سنة من اآلن، وتسمح بتصدير الفائض30في فلسطين لمدة 

 ياسر  الراحلئيس، تم تدشين حقل الغاز الطبيعي الفلسطيني مقابل شاطئ غزة، بحضور الر2000-9-28بتاريخ و
عرفات، الذي أعطى إشارة البدء في إستخراج هذا المصدر الهام للطاقة، وشارك إلى جانب الرئيس ياسر عرفات، 

" بريتش غاز"في حفل التدشين رئيس مجلس إدارة شرآة إتحاد المقاولين ، المهندس سعيد خوري، ومسؤولو شرآة 
، حول 1999في شهر أآتوبر " بريتش غاز"ية الفلسطينية وشرآة وقعت اإلتفاقية بين السلطة الوطن. البريطانية

  . إستخراج الغاز ضمن فترة زمنية متفق عليها

إن شرآة بريتش غاز البريطانية، هي الشرآة المنفذة لمشروع حقل الغاز المملوك بأآمله للسلطة الفلسطينية، إضافة 
ئ بحر غزة، وذلك باإلشتراك مع شرآة إتحاد المقاولين إلى أنها صاحبة حق اإلمتياز في التنقيب عن الغاز في شاط

' ولكن بعد تطوير االحتياطات واستغاللها، )لشرآة اتحاد المقاولين% 10لشرآة بريتش غاز و% 90 (العالمية
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وتتمسك الشرآة بمشروع حفر واستخراج الغاز من الحقل المملوك بأآمله للسلطة الفلسطينية، وذلك على الرغم من 
 مرورا بإنقالب حماس على السلطة الوطنية الفلسطينية حالة عدم اإلستقرار التي تشهدها المنطقة منذ إندالع اإلنتفاضة

وسيتم تحديد موعد استخراج الغاز والية استخدامه وتوزيعه .  وسيطرتها على آامل قطاع غزة2007\6\14بتاريخ 
 الفلسطينية والتوقعات أن بدء محليا أو تسويقه للخارج وفق جدول مواعيد متفق عليه بين الشرآة والسلطة الوطنية

  . سنوات على األقل3نتاج  الفعلي يتطلب مدة اإل

والجهات اإلسرائيلية، وفي " بريتش غاز"وقد تم التوصل إلى موافقة مبدئية بشأن شراء الغاز الفلسطيني بين شرآة 
  مليار متر1.7حالة التوصل إلتفاق نهائي لبيع الغاز، فإن الكميات التجارية المتوقع بيعها سنويًا إلسرائيل ستصل إلى 

آما أن إسرائيل تضع شروطًا بأن ال تتمكن حكومة %  7 غير أن هناك خالف حول السعر يصل إلى .مكعب سنويًا
  .حماس من االستفادة من اإليرادات

 مليارات دوالر 4وتأمل مجموعة بي جي في أن تبيع الغاز الفلسطيني إلسرائيل، وهو العقد الذي ربما تبلغ قيمته نحو 
  .أميرآي ويمكنه أن يؤمن حوالي مليار دوالر من النقد الذي تحتاجه السلطة الفلسطينية بشكل ملح

الوضع صعب . ال ، نتابع نقاشاتنا مع حكومة إسرائيلوقالت الناطقة باسم بي جي ترينا فاهي لـ يونايتد برس إنترناشون
في الوقت الذي نحتاج فيه الي ضمان االتفاق مع . بشكل جلي حاليًا، ولكننا نرآز علي االستغالل التجاري لالحتياطات

 الحكومة اإلسرائيلية، فإننا نطلب تعهدًا ثنائيًا من السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل حتي نستطيع وضع هذا
.المشروع علي السكة الصحيحة 

  
الماضي أنه علي ) مايو(محمد مصطفي صرح في أيار . دمن جهته آان رئيس صندوق االستثمارات الفلسطيني 

لسد حاجة الفلسطينيين وآذلك الرغم من إسرائيل ربما تشتري معظم الغاز المستخرج فإن بعضًا منه سيستخدم 
.لمناطق السلطة الفلسطينيةآمصدر وقود لتوليد الطاقة الكهربائية 

  
وأضاف مصطفي أن المفاوضات بين الحكومة الفلسطينية ومجموعة بي جي يمكن أن تأخذ وقتًا آبيرًا حتي قبل أن 

.تبدأ المحادثات األساسية بين شرآة الغاز البريطانية هذه وإسرائيل
  

اق واسع في غزة والضفة الغربية، من يشار الي أن صندوق االستثمار الفلسطيني يمول مشاريع اقتصادية علي نط
دي للرئيس الفلسطيني محمود االتصاالت الي تأمين الكهرباء، والمدير التنفيذي للصندوق هو المستشار االقتصا

  .عباس

هتم إسرائيل بشراء الغاز الطبيعي من احتياطات غزة، ولكن التقارير أشارت الي أنها آانت قلقة من أن تذهب هذه وت
 صناديق حماس، وعلي الرغم من انقسام السلطة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن مسؤوًال في حماس األموال الي

  مع أنها تأمل أن تكون مشارآة فيهزأخبر الصحافيين أن الحرآة لن تعيق اتفاقًا الستغالل وتطوير احتياطات الغا
  . ازوآذلك تطالب ببعض التعديالت على االتفاق المبرم مع شرآة بريتش غ
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في حقل الغاز، عند إستكمال آافة مراحل حفر واستخراج وتوزيع الغاز إلى " بريتش غاز"ويبلغ حجم إستثمار شرآة 
 مليون 100 مليون دوالر، إال أن الشرآة قد إستثمرت فعليا حتى المرحلة الحالية التي وصل إليها المشروع نحو 400
ة النهائية إلتفاق بيع الغاز إلى إسرائيل، بأعمال البنية التحتية وستشرع الشرآة بمجرد التوقيع على الصيغ. دوالر

. ومن المتوقع أن تحصل الشرآة على رد إيجابي من الجانب اإلسرائيلي بشأن شراء الغاز. الالزمة لنقل وتوزيع الغاز
ى آميات آبيرة من ويعتبر السوق اإلسرائيلي أهم األسواق المستهدفة لتسويق الغاز الفلسطيني، وتحتاج إسرائيل إل
هذا وقد أبدى الجانب . الغاز لتشغيل محطاتها الكهربائية، وبخاصة أن إنتاجها من الغاز ال يلبي حجم احتياجاتها الفعلية

المصري إستعداده التام والمطلق لمساعدة الجانب الفلسطيني في تسويق الغاز عبر شبكة الخطوط المصرية إلى 
مصرية متخصصة لبحث -د من أسواق الدول األجنبية، وتم تشكيل لجنة فلسطينيةاألسواق العربية ومن ثم إلى عد

  .إمكانية المساعدة في تطوير حقل الغاز وإستخدام الشبكة المصرية

 

 

  الموقف المقترح

نظرا للظروف الصعبة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني وحالة عدم االستقرار وسيطرة حرآة حماس على السلطة في 
 نقترح  أن عقد ورشة عمل لكافة المعنيين يتم فيها  طرح آافة القضايا المتعلقة بالموضوع وطرح ااننفقطاع غزة 

الخيارات األنسب في ظل األوضاع الراهنة ومن ضمنها العمل على إنشاء صندوق أجيال فلسطين لألموال العائدة من 
وان يكون هذا الصندوق تحت وصاية فلسطينية استثمار الغاز الطبيعي والذي هو ثروة فلسطينية لكل الفلسطينيين 

وطنية تمثل آل أطياف الشعب الفلسطيني ممن يؤتمنون على هذه االمانة الكبيرة، وان يحفظ هذا العائد المادي الجيالنا 
 .  الفلسطينية القادمة آما هو الحال في تجربة آل من الكويت والنرويج وغيرها
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