ورقة حول

حوكمة إدارة ملف الغاز
سلســلة تقاريــر رقم 225

2022

ورقة حول

حوكمة إدارة ملف الغاز

آب 2022

ورقة حول حوكمة إدارة ملف الغاز

يتقــدم ائتــاف أمــان والفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة بالشــكر الجزيــل للباحثــة رزان البرغوثــي إلعدادهــا هــذه

الورقــة ،وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق أمــان إلشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لهــا.
جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)

فــي حالــة االقتبــاس ،يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي :االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة (أمــان).
 .2022حوكمــة إدارة ملــف الغــاز .رام اللــه -فلســطين.

التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه
ّ
إن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة (أمــان) قــد بــذل جهــوداً فــي
َّ

أي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف الورقــة بعــد
الورقــة ،وال
يتحمــل ّ
ّ
نشــرها.
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◄ المقدمة:

تشــكل ســيادة القانــون رك ًنــا أساسـ ًيا يف األنظمــة القانونيــة والسياســية للــدول ،حيــث حتتكــم ســلطات الدولــة كافــة وأعضــاء
اجملتمــع للقانــون ،وااللتــزام بــه ،وباألحــكام التــي يتضمنهــا ،مبــا يكفــل ويضمــن احلفــاظ علــى حقــوق املواطنــن وحرياتهــم يف
اجملتمــع الــذي ينتمــون إليــه ،إذ أن مبــدأ ســيادة القانــون ال يعنــي بشــكل محايــد االلتــزام باألحــكام التــي ينــص عليهــا القانــون
دون وجــود أدنــى احتــرام حلقــوق وحريــات األفــراد فيــه ،وإمنــا يعنــي ســمو وســيادة القانــون باألحــكام التــي تكفــل حمايــة حقــوق
وحريــات األفــراد مبختلــف أشــكالها يف الدولــة.
ول ّعــل أحــد أهــم املطالــب التــي تســاهم يف حمايــة وحفــظ حقــوق املواطنــن واألجيــال القادمــة يف ظــل دولــة القانــون ،هــو
احلفــاظ علــى ثرواتهــا الطبيعيــة ،وحمايــة مقدراتهــا ومواردهــا ،وإدارتهــا واســتغاللها بالشــكل األمثــل؛ فالثــروات الطبيعيــة
أساســا ها ًمــا لنمــو االقتصــاد الوطنــي للــدول؛ حيــث ميثــل
علــى اختــاف أنواعهــا ،ومــن أهمهــا مــورد الغــاز الطبيعــي ،متثــل
ً
الغــاز الطبيعــي أحــد أهــم مــوارد الطاقــة التــي تســتخدم يف كافــة اجملــاالت ،فقــد أصبــح يف الوقــت احلاضــر للغــاز دور رئيســي
يف االســتهالك العاملــي للطاقــة؛ نتيجــة للخصائــص التــي يتمتــع بهــا كمــادة أوليــة ،ميكــن اســتخدامها كبديــل عــن البتــرول
والفحــم يف القطاعــات املتمثلــة علــى ســبيل املثــال ال احلصــر بـــ ِ( :قطــاع الكهربــاء القطــاع الصناعــي ،قطــاع النقــل ،وغيــره).
لذلــك ،فــإن الــدول التــي يتــم اكتشــاف حقــول الغــاز الطبيعــي لديهــا تســعى إلــى إدارة هــذا النــوع مــن مــوارد الطاقــة ،مبــا
يســاهم يف احلفــاظ علــى مقــدرات شــعوبها وممتلكاتهــا ،وحتقيــق االكتفــاء الذاتــي لديهــا ،ومتكــن ذاتهــا مــن بنــاء روابــط
وعالقــات جتاريــة مــع الــدول األخــرى ،مبــا يضمــن حتقيــق التنميــة املســتدامة ،وتنميــة االقتصــاد الوطنــي فيهــا وتفعيلــه
ومنافســته للســوق العاملــي مــن جهــة أخــرى.
وبالنظــر إلــى شـ ّـح املــوارد والثــروات الطبيعيــة يف فلســطني ،فــإن مــورد الغــاز الطبيعــي الــذي مت اكتشــافه يف امليــاه اإلقليميــة
أن مســألة اســتغالل وتشــغيل واســتخراج هــذا
الفلســطينية يف قطــاع غــزة يشــكل أمـلًا واعـ ًدا لتحســن اإليــرادات العامــة ،إال َّ
أن اجلهــات التنفيذيــة املســؤولة عــن إدارة مثــل هــذا امللــف مــا
الغــاز ال زالــت تواجــه إشــكاليات علــى عــدة أصعــدة ،أولهــا؛ َّ
زالــت تعانــي مــن سياســات االحتــال اجملحفــة بحــق الشــعب الفلســطيني يف اســتغالل مــوارده وثرواتــه الطبيعيــة ،ثانيهــا؛
حالــة الفــراغ التشــريعي والقصــور القانونــي التــي تعتــري عمليــة تنظيــم إدارة امللــف ،مبــا فيهــا تنظيــم عقــود االمتيــاز التــي
متنــح للقطــاع اخلــاص الســتغالل هــذه املــوارد .ثالثهــا؛ عــدم وضــوح السياســة العامــة الوطنيــة التــي بنيــت عليهــا إدارة املــوارد
الطبيعيــة وحتدي ـ ًدا الغــاز منهــا؛ وكذلــك ضعــف الشــفافية املتعلقــة ببنــود االتفاقيــات والقــرارات ذات العالقــة.

● هدف الورقة:

ـكل عــام إلــى تقــدمي توصيــات واضحــة ومحــددة لصانــع القــرار الفلســطيني؛ بهــدف حتســن إدارة ملــف
تهــدف هــذه الورقــة بشـ ٍ
الغــاز يف فلســطني علــى املســتويني احمللــي واإلقليمــي ،وذلــك مــن خــال فحــص مــدى توفــر سياســة وطنيــة عامــة معتمــدة يف
إدارة ملــف الغــاز ،يف ظــل غيــاب إطــار قانونــي ناظــم إلدارة املــوارد والثــروات الطبيعيــة ،ومنــح عقــود االمتيــاز اخلاصــة بهــا.
ـكل خــاص إلــى فحــص مــدى التــزام األطــراف املكلفــة بتنفيــذ السياســة العامــة
باإلضافــة إلــى ذلــك تهــدف هــذه الورقــة بشـ ٍ
بخصــوص اســتثمار الغــاز ،وإدارتــه باعتبــاره مــور ًدا طبيع ًيــا عا ًمــا ،ومــدى االلتــزام مــن قبــل األطــراف ذات العالقــة مبؤشــرات
احلوكمــة؛ كإشــراك ممثلــي املواطنــن ومنظمــات اجملتمــع املدنــي ،ومنــع تضــارب املصالــح ،وااللتــزام مببــادئ الشــفافية يف
اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بــإدارة هــذا امللــف ،ومــدى التــزام هــذه اجلهــات بتوفيــر نظــم مســاءلة ف َعالــة للقائمــن علــى إدارتــه،
وخضوعهــم للرقابــة واملســاءلة ألجهــزة الرقابــة الرســمية كديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة.

● منهجية إعداد الورقة:

يستند اعداد هذه الورقة على املنهج الوصفي التحليلي ،وذلك من خالل:
 .1جمع وحصر املعلومات ذات العالقة من مصادرها اخملتلفة.
 .2مراجعة األدبيات والتشريعات ذات العالقة.
 .3حتليل املعلومات والبناء على ما ورد فيها من معلومات والوصول لالستخالصات والتوصيات.
 .4عقــد ورشــة عمــل للجهــات ذات العالقــة بــإدارة ملــف الغــاز؛ بهــدف إبــداء املالحظــات واقتــراح التعديــات؛ إلعــداد املســودة
النهائية للورقة.
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◄ واقع إدارة ملف الغاز الطبيعي:

إن حــق الشــعب يف تقريــر مصيــره ينعكــس بالضــرورة علــى ســيادة الــدول علــى ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة 1،حيــث أن الشــرط
اجلوهــري لتأكيــد ســيادة الدولــة هــو حتقيــق الســيادة علــى مصادرهــا .فوف ًقــا ألحــكام القانــون الدولــي 2،ال يوجــد نــزاع علــى
حــق الفلســطينيني وملكيتهــم للغــاز ،ورغــم ذلــك ،فــإن االحتــال اإلســرائيلي مــا زال ،ومنــذ احتاللــه لفلســطني لغايــة اآلن ،يقــوم
ـكل مباشــر ،وتقييــد وعرقلــة
باســتغالل مقــدرات الشــعب الفلســطيني ،واتبــاع نهــج ســرقة هــذه املقــدرات وحرمانــه منهــا بشـ ٍ
ـكل غيــر مباشــر ،وخاصــة املتواجــدة منهــا يف
اســتخدام هــذا احلــق يف اســتخراج وتطويــر واســتغالل املــوارد الطبيعيــة بشـ ٍ
امليــاه اإلقليميــة الفلســطينية كالغــاز.
ففــي العــام  1999مت اكتشــاف الغــاز الطبيعــي علــى بُعــد ( )35-30متــر مــن خــط األســاس لســاحل غــزة ،علــى عمــق 603
أمتــار حتــت قعــر البحــر ،ويدعــى حقــل غــاز "غــزة ماريــن" 3،حيــث يحتــوي هــذا احلقــل علــى ترليــون قــدم مكعــب 4،أي حوالــي
31مليــار متــر مكعــب ،كمــا مت اكتشــاف حقــل آخــر يدعــى بــوردر فيلــد ( 5.)Border Fieldوبنــا ًء علــى ذلــك ،فقــد أبرمــت
احلكومــة الفلســطينية اتفاقيــة منحــت مبوجبهــا الشــركة البريطانيــة للبتــرول ( )British Gasاحلــق يف التنقيــب عــن الغــاز
واســتخراجه ،ضمــن احلــدود الســاحلية والبحريــة التــي تنــص عليهــا اتفاقيــة األمم املتحــدة لقانــون البحــار عــام .1982
ـكل مخالــف للقوانــن واألعــراف الدوليــة يف التحكــم يف عمليــات اســتخراج
اســتمرت محــاوالت االحتــال اإلســرائيلي بشـ ٍ
هــذا الغــاز ،وعمليــات انتاجــه وشــرائه بأســعار مخفضــة تقــل عــن قيمتــه الســوقية ،حيــث أصـ ّر االحتــال اإلســرائيلي أن يتــم
نقــل الغــاز مــن احلقــل إلــى محطــة نقــل وتســييل الغــاز يف عســقالن؛ ليتــم بيعــه يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ويف مناطــق
أخــرى ،األمــر الــذي جــاء علــى خــاف مــا خططــت لــه الشــركة البريطانيــة مبــد خــط أنابيــب مــن حقــل غــاز "غــزة ماريــن"
للعريــش ،ومــن ثــم حتويلــه إلــى غــاز ُمســال ترجــع ملكيتــه للفلســطينيني ،ممــا عطــل عمليــة اســتخراج الغــاز مــن حقــل غــاز
"غــزة ماريــن" .وقــد اســتمرت املفاوضــات بــن الشــركة البريطانيــة واحلكومــة اإلســرائيلية لغايــة عــام  ،2007وعندمــا مت
رفــض طلــب االحتــال اإلســرائيلي مــن طــرف أصحــاب االمتيــاز "الشــركة البريطانيــة" ،قــام االحتــال مبنــع اســتغالل وتطويــر
6
هــذا احلقــل.
وبنــا ًء علــى ذلــك ،فقــد قامــت الشــركة البريطانيــة ببيــع حصتهــا مــن هــذا االتفــاق لشــركة شــل الهولنديــة (Royal Dutch
 )Shellعــام  ،2015وهــي يف األصــل شــركة بريطانيــة هولنديــة اســتحوذت يف ذات العــام علــى شــركة ()British Gas

البريطانيــة التــي ُمنحــت حــق امتيــاز اســتخراج وتطويــر حقــل الغــاز يف العــام  ،2000وبعــد محــاوالت عديــدة منهــا يف إقنــاع
اجلانــب اإلســرائيلي ،باالســتفادة مــن حقــل غــاز "غــزة ماريــن" وتطويــره إال أن االحتــال رفــض ذلــك ،ممــا أدى إلــى انســحابها
مــن هــذا االتفــاق ً
أيضــا 7.ويف هــذا اإلطــار ،أصــدر مجلــس الــوزراء الفلســطيني يف العــام  2018قــرا ًرا باملصادقــة علــى خــروج
8
شــركة ( )Royal Dutch Shellمــن هــذا االتفــاق.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه ومبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء الفلســطيني فــإن حقــوق تطويــر حقــل غــاز "غــزة ماريــن" تتألــف
مــن حتالــف يتكــون مــن( :صنــدوق االســتثمار الفلســطيني ،شــركة احتــاد املقاولــن ( ،)CCCبنســبة  %27.5لــكل منهمــا،
9
وتخصيــص  %45لشــركة عامليــة يصــادق عليهــا مجلــس الــوزراء الفلســطيني).

منوذجــا ،مجلــة اجلامعــة العربيــة األمريكيــة للبحــوث ،مجلــد ( ،)3العــدد ( ،)1جامعــة
" 1أحمــد ســعيد" األغــا ،حمايــة املــوارد الطبيعيــة طبقًــا ألحــكام القانــون الدولــي العــام :احلالــة الفلســطينية
ً
فلسطني ،غزة فلسطني ،ص .43
 2قرار اجلمعية العامة ( 1803د )-17املؤرخ يف  14كانون األول/ديسمبر  1962واملعنون "السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية".
 3وليد مصطفى ،املوارد الطبيعية يف فلسطني :محددات االستغالل وآليات تعظيم االستفادة ،معهد أبحاث السياسات االقتصادية "ماس" ،رام اهلل ،فلسطني ،2016 ،ص .60
 4صندوق االستثمار الفلسطيني ،التقرير السنوي  ،2021رام اهلل ،2021 ،ص .31
 5محمد مصطفى ،البترول والغاز الطبيعي يف فلسطني :اإلمكانات واملعوقات ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد ( ،2015 ،)102ص .72
 6وليد مصطفى ،مرجع سابق ،ص .50
 7االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان) ،التقرير السنوي الثاني عشر :واقع النزاهة ومكافحة الفساد يف فلسطني  ،2019رام اهلل ،2019 ،ص .117
 8املرجع السابق ،ص .117
 9صندوق االستثمار الفلسطيني ،مرجع سابق ،ص .31
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انضمــت فلســطني إلــى منتــدى غــاز شــرق املتوســط عــام  2019الــذي يضــم الــدول املؤسســة املتمثلــة يف( :فلســطني ،مصــر،
األردن ،اليونــان ،قبــرص ،إيطاليــا ،االحتــال اإلســرائيلي ،وفرنســا الح ًقــا) ،بهــدف العمــل علــى تأســيس منظمــة دوليــة تدعــم
اجلهــود يف االســتفادة مــن احتياطــات الغــاز ،واســتخدام البنيــة التحتيــة ،وبنــاء بنــى حتتيــة جديــدة؛ لتأمــن الطاقــة وحتقيــق
الرفاهيــة لــدى هــذه الــدول ،ويف عــام  2020صــادق مجلــس الــوزراء الفلســطيني علــى انضمــام فلســطني للميثــاق املعــدل
ملنتــدى غــاز شــرق املتوســط الــذي باشــر أعمالــه كمنظمــة إقليميــة يف ذات العــام ،تلــى ذلــك ،توقيــع مذكــرة نوايــا بــن صنــدوق
االســتثمار وشــركة احتــاد املقاولــن الفلســطينيني مــع الشــركة املصريــة القابضــة للغــاز "إيجــاس" يف عــام  ،2021كخطــوة
ـكل
ـكل عــام ،وتطويــر البنيــة التحتيــة حلقــل غــاز "غــزة ماريــن" واســتخراج الغــاز منــه بشـ ٍ
أولــى للتعــاون يف مجــال الطاقــة بشـ ٍ
10
خــاص ،وبعــد ذلــك ،أصــدر مجلــس الــوزراء قــرا ًرا بإنشــاء شــركة للغــاز بتاريــخ  ، 2021/9/7بهــدف إدارة هــذا امللــف ،وإجــراء
التعاقــدات املتعلقــة بشــرائه.
مت توقيــع اتفــاق ثالثــي بــن كل مــن( :جمهوريــة مصــر العربيــة ،االحتــاد األوروبــي ،إســرائيل) ،علــى هامــش االجتمــاع الــوزاري
الســابع ملنتــدى غــاز شــرق املتوســط ،يتضمــن ربــط خــط أنابيــب بــن حقــل ليفياثــان لــدى االحتــال اإلســرائيلي بوحــدات
إســالة الغــاز الطبيعــي يف مصــر ،مــن أجــل نقلــه إلــى دول أوروبــا ،دون أي اعتبــار حلــق الشــعب الفلســطيني يف اســتغالل
حقــل غــاز "غــزة ماريــن" ،ويف ظــل عــدم متتــع كافــة الــدول األعضــاء بالقــدرة علــى التحكــم يف مواردهــا وثرواتهــا واســتغاللها
وتطويرهــا كدولــة فلســطني 11.ونتيجــة لذلــك ،حتفظــت دولــة فلســطني علــى هــذا االتفــاق (األوروبــي ،اإلســرائيلي ،املصــري)
حــول تصديــر الغــاز إلــى أوروبــا 12،وأشــارت إلــى ضــرورة ضمــان التــزام كافــة الــدول األعضــاء باملبــادئ األساســية للقانــون
13
الدولــي كشــرط مســبق ألي تعــاون إقليمــي أو دولــي.

 10جلسة مجلس الوزراء رقم ( )123املنعقدة بتاريخ.2021/9/7
 11االقتصادي ،اتفاق غاز ثالثي بني مصر وإسرائيل واالحتاد األوروبي ،خبر منشور على املوقع االلكتروني اآلتي https://www.aliqtisadi.ps :تاريخ الزيارة.2022/6/16 :
 12متثلــت التحفظــات التــي أعربــت عنهــا دولــة فلســطني لالحتــاد األوربــي بـــ ِ( :رفــض شــراء أو بيــع أي غــاز يكــون مصــدره أي حقــل موجــود ضمــن املناطــق البحريــة الفلســطينية أو ميــر عبــر املنصــات االســرائيلية املوجــودة
يف املناطــق البحريــة الفلســطينية ،باإلضافــة إلــى رفــض شــراء أو بيــع أي غــاز اســرائيلي يتــم نقلــه عبــر أنابيــب متــر باملناطــق البحريــة لدولــة فلســطني دون موافقتهــا املســبقة ،واشــتراط تقــدمي ضمانــات لدولــة فلســطني
بــأن أي اســتخدام لتقنيــات  FSPOأو  FLNGلــن يكــون مصــدر الغــاز فيهــا أيــا مــن احلقــول الواقعــة ضمــن املناطــق البحريــة الفلســطينية) .املصــدر :ورقــة وزارة اخلارجيــة حــول أهــم اخلطــوات التــي اتخذتهــا
دولة فلسطني من خالل وزارة اخلارجية «حتديد احلدود البحرية الفلسطينية» ،مت تسليمها يف .2022/8/16
 13املصدر :ورقة «تعقيب» حول املسودة األولى لتقرير حوكمة ملف الغاز ،صندوق االستثمار الفلسطيني ،مت تسليمها يف .2022/8/16
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تع ـ ّد االمتيــازات أمــراً ضروري ـاً لنمــو اقتصــاد أي بلــد واالســتثمار فيــه؛ فبعــض الــدول تنيــط إدارة ملــف املــوارد واملصــادر
ـكل منفــرد ،وبعضهــا اآلخــر يُنيــط إدارة هــذه املــوارد للقطــاع اخلــاص.
والثــروات الطبيعيــة واملرافــق العامــة للقطــاع العــام بشـ ٍ
ومــن الــدول ً
أيضــا مــن تقــوم بالعمــل علــى تبنــي عمليــة الدمــج بــن األســلوبني يف منــح إدارة هــذه املــوارد بــن القطاعــن
العــام واخلــاص ،وذلــك علــى أســاس مبــدأ حريــة النشــاط االقتصــادي .لكـ َن غيــاب اإلطــار القانونــي الناظــم لعقــود االمتيــاز
للمصــادر واملــوارد الطبيعيــة واملرافــق العامــة يف فلســطني ،ســاهم يف جلــوء دولــة فلســطني إلــى إدارة هــذه املصــادر واملــوارد
مــن خــال التعاقــد أو التفــاوض املباشــر مــع املســتثمرين ورجــال األعمــال للعمــل علــى خصخصــة بعــض القطاعــات ،ومنــح
عقــود االمتيــاز للقطــاع اخلــاص لتشــغيلها.
منــح القانــون األساســي الفلســطيني املعــدل لعــام  142003بعــد صــدوره احلــق للســلطة التنفيذيــة بإنشــاء شــركات عامــة تنظــم
بقانــون ،يف املــادة ( )21منــه 15،حيــث كان الهــدف املعلــن مــن ذلــك ،هــو تســهيل تفعيــل دور احلكومــة يف إدارة القطاعــات اخملتلفــة
التــي تشــكل أم ـ ًرا حيو ًيــا يف تطويــر وتنميــة االقتصــاد للدولــة ،وف ًقــا ملــا تنــص عليــه مبــادئ النظــام االقتصــادي فيهــا 16.كمــا
نصــت املــادة ( )94منــه علــى أن" :يحــدد القانــون القواعــد واإلجــراءات اخلاصــة مبنــح االمتيــازات أو االلتزامــات املتعلقــة
17
باســتغالل مــوارد الثــروة الطبيعيــة واملرافــق العامــة ...الــخ".
علــى الرغــم مــن تضمــن احلكومــة يف وثيقــة السياســات العامــة " 2021-2023اخلطــة الوطنيــة للتنميــة يف فلســطني الصمــود
املقــاوم واالنفــكاك والتنميــة بالعناقيــد نحــو االســتقالل" سياســة عامــة تتعلــق بضمــان اســتدامة البيئــة ،حيــث أن التدخــل
السياســياتي ســيكون مــن خــال "اإلدارة املســتدامة للمــوارد الطبيعيــة وحمايتهــا ،ال ســيما األرض وامليــاه والطاقــة" .إال أ َّنهــا
لــم حتــدد طبيعــة هــذه السياســية وآليــات تنفيــذ التدخــات السياســاتية.
إن عــدم وجــود سياســة عامــة ورؤيــة اســتراتيجية واضحــة معتمــدة ومنشــورة تنتهجهــا احلكومــة يف إدارة هــذا امللــف ،واتباعهــا
سياســة التعتيــم وعلــى آليــة إدارتــه ،وعــدم اإلفصــاح عــن بنــود االتفاقيــات التــي مت توقيعهــا  ،وعــدم نشــر أي بنــد أو معلومــة
حــول االلتزامــات املترتبــة علــى الفلســطينيني جــراء هــذه االتفاقيــات؛ كاملعلومــات املتعلقــة مبيثــاق االنضمــام إلــى منتــدى غــاز
شــرق املتوســط وامليثــاق املعــدل بخصوصــه ،ومذكــرة النوايــا التــي مت توقيعهــا يف هــذا اإلطــار بهــدف اســتغالل مــورد الغــاز،
باإلضافــة إلــى تغييبهــا لــدور الرقابــة املؤسســاتية والشــعبية علــى هــذا النــوع مــن امللفــات ،فــإن ذلــك كلــه يتيــح فــرص إلثــارة
الكثيــر مــن االشــاعات والشــكوك حــول طبيعــة إدارة هــذا امللــف ،يف املنظومــة الفلســطينية يف ظــل غيــاب اجمللــس التشــريعي
ودوره الرقابــي علــى الســلطة التنفيذيــة وأعمــال احلكومــة .األمــر الــذي يتوجــب علــى احلكومــة عــرض مثــل هــذه االتفاقيــات
علــى الشــعب الفلســطيني وأطــره الشــعبية واملؤسســاتية؛ واتاحــة اجملــال أمامهــم؛ الســتعراض بنــود هــذه االتفاقيــات ،والتعقيب
عليها .

 14القانون األساسي الفلسطيني املعدل لعام  ،2003املنشور يف العدد ( )0من الوقائع الفلسطيني "السلطة الوطنية الفلسطينية" ،يف الصفحة رقم ( ،)5بتاريخ .19/3/2003
 15تنــص املــادة ( )1/21مــن القانــون األساســي الفلســطيني املعــدل لعــام  2003علــى أنــه" :يقــوم النظــام االقتصــادي يف فلســطني علــى أســاس مبــادئ االقتصــاد احلــر ،ويجــوز للســلطة التنفيذيــة إنشــاء شــركات عامــة
تنظم بقانون" .املصدر السابق.
 16االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان) ،الشركات العامة اململوكة للحكومة يف فلسطني ،سلسلة تقارير ( ،)96فلسطني ،رام اهلل ،2015 ،ص .2
 17معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني "مــاس" ،دراســة نقديــة ملشــروع قانــون االمتيــاز الفلســطيني ،رام اهلل ،فلســطني ،2005 ،ص  .11االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) ،عقــود االمتيــاز
ضمانات التنافس ومنع االحتكار ،سلسلة تقارير رقم ( ،)61رام اهلل ،2013 ،ص .14
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◄ اإلطار المؤسسي إلدارة ملف الغاز

ورقة حول حوكمة إدارة ملف الغاز

تتعــدد األطــر املؤسســاتية التــي تشــرف علــى املــوارد واملصــادر الطبيعيــة ،وحتديـ ًدا مصــادر الطاقــة ،ومنهــا مــورد الغــاز محــل
أن قانــون ســلطة الطاقــة الفلســطينية منــح ســلطة الطاقــة 18يف ســبيل حتقيــق أهدافهــا احلــقّ
الدراســة .فعلــى الرغــم مــن َّ
ـاري؛ بغيــة
يف إجــراء البحــوث والدراســات ،والتنقيــب عــن كافــة مصــادر الطاقــة ،والتعــاون مــع أي شــخص طبيعـ ّـي أو اعتبـ ّ
االســتفادة مــن الطاقــة إلــى أقصــى ح ـ ّد 19،وإبــرام العقــود واالتفاقيــات مــع الغيــر وتفويــض مــن ينــوب عنــه بالتوقيــع عليهــا،
وف ًقــا ملــا ينــص عليــه القانــون ،بشــأن إنشــاء ســلطة الطاقــة رقــم ( )12لســنة .1995
وعلــى الرغــم مــن أن قــرار مجلــس الــوزراء يف العــام  2015يقضــي بتشــكيل جلنــة إشــرافية إلدارة ملــف تطويــر حقــل الغــاز
قبالــة ســاحل غــزة ،برئاســة رئيــس احلكومــة وعضويــة كل مــن رئيــس صنــدوق االســتثمار الفلســطيني ووزيــر املاليــة ورئيــس
ســلطة الطاقــة 20وبالرغــم مــن تكليــف ســيادة الرئيــس ملستشــاره للشــؤون االقتصاديــة ،الــذي يشــغل يف الوقــت ذاتــه منصــب
رئاســة صنــدوق االســتثمار الفلســطيني «اجلهــة املطــورة حلقــل الغــاز علــى شــواطئ قطــاع غــزة» ،مبهــام تتعلــق إدارة ملــف الغــاز
(مثــل التوقيــع علــى ميثــاق منتــدى غــاز شــرق املتوســط ،وتوقيــع مذكــرة التفاهــم مــع الشــركة املصريــة للغــاز ،والتفــاوض مــع
إن هــذا التكليــف ال يعفــي احلكومــة ومؤسســته
شــركات دوليــة لتطويــر حقــل غــاز «غــزة ماريــن») وهــي مــن مســؤولية احلكومــةَّ .
الرئيســية اخملتصــة (ســلطة الطاقــة) مــن مســؤولياتها يف إدارة ملــف الغــاز الطبيعــي باعتبــاره أحــد املــوارد الطبيعيــة ،كمــا أنــه
ال يبــدو مــن محاضــر اجتماعــات مجلــس الــوزراء أو يف أ ّيــة قــرارات ذات عالقــة صــادرة عنــه بأنــه ميــارس دوره بشــكل ف ّعــال
يف إدارة ملــف الغــاز.
كمــا أن مجلــس الــوزراء الفلســطيني ،وعلــى الرغــم مــن أنــه أصــدر قــرا ًرا يقضــي بإنشــاء شــركة حكوميــة للغــاز بتاريــخ
 ،2021/9/7حيــث أشــار رئيــس ســلطة الطاقــة ظافــر ملحــم خــال مقابلــة لــه مــع وكالــة االنبــاء الفلســطينية (وفــا) إلــى أن
الهــدف مــن إنشــاء هــذه الشــركة هــو إدارة مرفــق الغــاز يف فلســطني ،والدخــول يف تعاقــدات لشــراء الغــاز مــن مصادرهــا
اخملتلفــة ،ومــن أهمهــا الغــاز املكتشــف يف امليــاه اإلقليميــة الفلســطينية يف قطــاع غــزة ،وبنــاء ومتلــك اخلطــوط الناقلــة للغــاز
الطبيعــي مــن مصادرهــا إلــى مراكــز االســتهالك ،حيــث ســتركز املرحلــة األولــى مــن عمــل هــذه الشــركة علــى تزويــد محطــات
أن هــذه الشــركة
توليــد الكهربــاء بالغــاز الطبيعــي ،ومــن ثــم تزويــد محطــات حتليــة امليــاه واملناطــق الصناعــة بهــذا الغــاز 21.إال َّ
وحتــى اللحظــة لــم تـ َر النــور ،وال يوجــد أ َّيــة مؤشــرات علــى تســجيل هــذه الشــركة وطبيعــة األشــخاص الذيــن ســيتولون إدارتهــا،
وعالقتهــم باألطــراف ذات العالقــة بــإدارة ملــف الغــاز يف فلســطني .كمــا لــم تتضــح العالقــة مــا بــن الشــركة املنــوي إقامتهــا
وصنــدوق االســتثمار الفلســطيني اجلهــة املطــورة حلقــل الغــاز مــن جهــة أخــرى.

 18املــادة ( )2مــن قانــون رقــم ( )12لســنة  1995بشــأن إنشــاء ســلطة الطاقــة الفلســطينية .قانــون رقــم ( )12لســنة  1995بشــأن إنشــاء ســلطة الطاقــة الفلســطينية ،املنشــور يف العــدد ( )7مــن الوقائــع الفلســطينية «الســلطة
الوطنية الفلسطينية» ،يف الصفحة ( ،)10بتاريخ .1995/10/25
 19املادة ( )4من قانون رقم ( )12لسنة 1995بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية ،مصدر سابق.
 20املصدر :ورقة «تعقيب» حول املسودة األولى لتقرير حوكمة ملف الغاز ،صندوق االستثمار الفلسطيني ،مت تسليمها يف .2022/8/16
 21انظر املوقع االلكتروني لوكالة االنباء الفلسطينية وفا.https://wafa.ps/Pages/Details/32265 :
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◄ مؤشرات الحوكمة في إدارة ملف الغاز:

ورقة حول حوكمة إدارة ملف الغاز

يشــير مفهــوم احلكــم الصالــح يف الدولــة إلــى ممارســة الســلطة السياســية واالقتصاديــة واإلداريــة إلدارة شــؤون دولــة مــا علــى
كافــة املســتويات ،بضوابــط وقواعــد تضمــن تنفيــذ السياســات العامــة ،وتقــدمي اخلدمــات للمواطنــن بشــكل شــفاف وتشــاركي،
والتــزام املســؤولني والعاملــن فيهــا بقيــم النزاهــة يف ســلوكهم واســتعداهم للخضــوع للمســاءلة عــن األعمــال املناطــة بهــم؛
وذلــك لتجنــب مخاطــر الفســاد ،وتأمــن حتقيــق املصلحــة العامــة للمجتمــع ،وتفعيــل املشــاركة اجملتمعيــة يف إدارة الشــأن العــام،
واحلفــاظ علــى حقــوق اإلنســان وحرياتــه وحمايتهــا ،والرقابــة عليهــا مبختلــف األشــكال.
لذلــك ،فــإن التــزام املســؤولني يف املؤسســات العامــة الفلســطينية مبؤشــرات احلوكمــة ،يف إدارة ملــف الغــاز ،يع ـ ّد متطل ًبــا
رئيس ـ ًيا لتجنــب شــبهات الفســاد أو ســوء اإلدارة يف إدارة مثــل هــذا النــوع مــن امللفــات يف فلســطني.

أو ًال :التشاركية مع اجلهات التمثيلية ومنظمات اجملتمع املدني
يع ـ ّد اشــراك ممثلــي املواطنــن ومنظمــات اجملتمــع املدنــي ذات العالقــة يف إدارة الثــروات الطبيعيــة ،مبــا فيهــا إدارة ملــف
الغــاز ،ويف رســم السياســات العامــة ووضــع االســتراتيجيات ،إحــدى اآلليــات التــي تســاهم يف تعزيــز امللكيــة الوطنيــة للثــروات
الطبيعيــة ،ودعــم شــفافية عمــل املؤسســات املشــرفة علــى إدارة هــذا امللــف ونزاهتهــا ،وذلــك بانفتاحهــا علــى اجلهــات ذات
العالقــة ،خاص ـ ًة منظمــات اجملتمــع املدنــي منهــا.
وعلــى الرغــم مــن لقــاء ممثلــن عــن صنــدوق االســتثمار الفلســطيني مــع بعــض
ممثلــي منظمــات اجملتمــع املدنــي خــال العــام  ،2022إال أن هــذا اللقــاء ال يرقــى
لفتــح مشــاورات أو اشــراك منظمــات اجملتمــع املدنــي يف املســاهمة بــإدارة هــذا
امللــف .عمل ًيــا لــم تقــم أ ًيــا مــن اجلهــات الرســمية املشــرفة علــى ملــف الغــاز بإقامــة
استشــارت وطنيــة مــع ممثلــي املواطنــن أو املنظمــات األهليــة ،بــل أنهــا قامــت
بالتفــرد بــإدارة هــذا امللــف علــى الرغــم مــن املطالبــات املتعــددة مــن قبــل منظمــات
اجملتمــع املدنــي وحركــة مقاطعــة إســرائيل وســحب االســتثمارات منهــا وفــرض
العقوبــات عليهــا ( )BDSلفتــح حــوار معهــا ،واطــاع اجملتمــع علــى آليــة اتخــاذ
القــرارات يف هــذا امللــف.

إن العالقــة بــن احلكومــة وإدارتهــا لشــؤون
الدولــة مبختلــف مســتوياتها واملواطنــن
كافــة يجــب أن تقــوم علــى مبــادئ الوضــوح
والعالنيــة والشــفافية يف إجــراءات تقــدمي
اخلدمــات ،واإلفصــاح عــن آليــات وشــروط
احلصــول عليهــا ،واتخــاذ القــرارات احلكومية
املتعلقــة بــإدارة كافــة جوانــب شــؤونها،
وسياســتها العامــة املاليــة واإلداريــة املعتمــدة،
يف كافــة وزاراتهــا ومؤسســاتها التابعــة لهــا.

احلد من فرص تضارب املصالح يف إدارة ملف الغاز
ثاني ًا:
ّ
تشــكل آليــات وقواعــد منــع تضــارب املصالــح واالفصــاح عنــه عنــد حدوثــه أحــد املؤشــرات الرئيســية علــى حســن إدارة هــذا
امللــف ،وهــي متثــل األداة الضامنــة ملنــع اتاحــة فــرص اســتغالل املنصــب للحصــول علــى منافــع خاصــة ،قــد تكــون ملصلحــة جهــة
إن اســتمرار مشــاركة مستشــار الرئيــس للشــؤون االقتصاديــة يف إدارة ملــف الغــاز ،كتكلفيــه بإجــراء
أو مؤسســة أو شــركةَّ .
املفاوضــات املتعلقــة بتطويــر حقــل الغــاز مــع اجلهــات اخلارجيــة أو يف التوقيــع علــى ميثــاق منتــدى غــاز شــرق املتوســط أو
مــع أطــراف مصريــة ،يف ذات الوقــت الــذي يــرأس فيــه صنــدوق االســتثمار الفلســطيني «املطــور احمللــي حلقــل الغــاز» ،يتيــح
فرصــا لتضــارب املصالــح بحكــم منصبــه التفاوضــي مــع األطــراف ،وطبيعــة عمــل الصنــدوق الســيادي «كشــركة» القائــم علــى
ً
إدارة اســتثمارات دولــة فلســطني.

ً
ثالثا :شفافية إدارة ملف الغاز
ـكل عــام ،وإدارة
إن مــن أهــم املؤشــرات التــي تســاهم يف تعزيــز شــفافية املؤسســة التــي تعنــى بــإدارة الشــأن العــام بشـ ٍ
َّ
ـكل خــاص ،تتمثــل يف متكــن املؤسســات واألفــراد مــن الوصــول إلــى املعلومــات العامــة املتعلقــة بأعمــال
ملــف الغــاز بشـ ٍ
املؤسســة وسياســاتها وخدماتهــا وبرامجهــا وميزانياتهــا بالوســائل اخملتلفــة ،مبــا يشــمل توفيــر املعلومــات للجمهــور
علــى صفحاتهــا اإللكترونيــة ،وكذلــك التزامهــا بتبنــي سياســة نشــر التقاريــر الدوريــة للمؤسســة واملوازنــة وإدارتهــا،
واإلعــان عــن الشــواغر الوظيفيــة فيهــا ،وتعميــم املعلومــات املتعلقــة بآليــات اتخــاذ القــرارات فيهــا.
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ومبراجعــة املواقــع اإللكترونيــة اخلاصــة باملؤسســات ذات العالقــة
مبوضــوع ملــف الغــاز كـــ( :مجلــس الــوزراء ،ســلطة الطاقــة ،وزارة
االقتصــاد الوطنــي ،وزارة اخلارجيــة) ،اتضــح أن أ ًيــا مــن هــذه املؤسســات
لــم تقــم بنشــر إجــراءات إدارة ملــف الغــاز والوثائــق املتعلقــة بــه ،وكذلــك
مــا يتعلــق مبشــاركة فلســطني يف منتــدى غــاز شــرق املتوســط.
ـإن صنــدوق االســتثمار الفلســطيني كجهــة مطــورة أدرج يف
يف املقابــل فـ َّ
تقريــره الســنوي لعــام ً 2021
بعضــا مــن املعلومــات حــول ملــف الغــاز،
إال أ َّنــه بقــي مقتض ًبــا ،وال يتيــح الفرصــة لالطــاع علــى آليــات إدارة
الصنــدوق للجانــب املطلــوب منــه (كمطــ ّور) يف هــذا امللــف ،وكيفيــة
اتخــاذ القــرار االســتثماري لهــذا املــورد الطبيعــي الــذي تعــود ملكيتــه
للشــعب الفلســطيني.

للمعلومــات دور بالــغ األهميــة يف تفعيــل الــدور الرقابــي
املؤسســي والشــعبي علــى أعمــال املؤسســات التــي تديــر
ملــف الغــاز ،حيــث وخال ًفــا ملــا ورد يف أجنــدة السياســات
الوطنيــة «املواطــن أولًا» للعــام  ،2022-2017والتــي
تتضمــن العمــل علــى تعزيــز املســاءلة والشــفافية يف
عمــل احلكومــة ،مبــا يشــمل احلــق يف الوصــول إلــى
املعلومــات ،ومكافحــة الفســاد بكافــة أشــكاله ،وتعزيــز
دور املؤسســات الرقابيــة اإلداريــة واملاليــة فيهــا ،إال
أ َّنــه مــا زالــت املعلومــات املتعلقــة بــإدارة ملــف الغــاز
والسياســات املتبعــة فيهــا ،وبنــود االتفاقيــات واملذكــرات
واملواثيــق التــي مت توقيعهــا يف هــذا اإلطــار غيــر منشــورة
وغيــر معلــن عــن أي مــن تفاصيلهــا.

املعلومات املتوفرة حول إدارة ملف الغاز يف تقرير صندوق االستثمار الفلسطيني لعام 2021
«حقل «غزة مارين» للغاز الطبيعي؛ يقـــع فـــي املناطـــق الســـاحلية الفلســـطينية ،ويشـــمل احلقـــل احتياطـــي يقـــدر بـ 1 :تريليـــون قـــدم مكعـــب مـــن
الغـــاز الطبيعــ ّـي ،أي حوالـــي  31مليـــار متـــر مكعـــب .تـــم اكتشـــاف حقـل الغـاز فـي عـام  1999مـن قبـل شـركة بريتيـش غـاز .BG
ويعتبـــر تطويـــر «غـــزة ماريـــن» دعامـــة مركزيـــة ألمـــن الطاقـــة فـــي فلســـطني ،ويســـاهم فـي حتقيـــق االكتفاء الذاتـي فـي توليـــد الطاقـة ،وتقليـل
االعتماد علـــى مصـــادر الطاقـــة املســـتوردة ،وتقـــدر تكاليـــف تطويـــر «غـــزة ماريـــن» بحوالـــي  1مليـار دوالر.
فـإن حقـوق التطويـر تتألـف مـن حتالـف يتكـون مـن صنـدوق االستثمار الفلسـطيني وشـركة احتـاد
ومبوجـب قـرار مجلـس الـوزراء الفلسـطينيَّ ،
املقاوليـــن ( )CCCبنســـبة  %27.5لـــكل منهمـــا مبوجـــب احلقـــوق املتاحـــة لهمـــا فـــي اتفاقيات الرخصـــة احلاليـــة ،وتخصيـــص  %45لشـركة
عامليـة مطـورة يتـم املصادقـة عليهـا مـن قبـل مجلـس الـوزراء الفلسـطيني.
وقعــت بدايــة العــام  2021األطراف الشــريكة فــي حقــل غــاز غــزة واملتمثلــة حاليــاً بصنــدوق االستثمار وشـركة احتـاد املقاوليـن ()CCC
مـع الشـركة املصريـة القابضـة للغـازات الطبيعيـة «ايجـاس» مذكـرة تفاهـم للتعـاون مبسـاعي تطويـر حقـل غـاز غـزة والبنيـة التحتيـة الالزمة،
مبـا يو ّفـر احتياجـات فلسـطني مـن الغـاز الطبيعـي ويعـزز التعـاون بيـن البلديـن الشـقيقني وإمكانيـة تصديـر جـزء مـن الغـاز جلمهوريـة مصـر
الشـقيقة .وجتـري احملادثـات حاليـاً بيـن الطرفيـن بغـرض التوصـل إلـى اتفـاق لتطويـر احلقـل الـذي سـيكون لـه أثـر كبيـر علـى قطـاع الطاقـة
فـي فلسـطني».
املصدر :صندوق االستثمار الفلسطيني .التقرير السنوي لعام  .2021ص .32-31
http://www.pif.ps/wp-content/uploads/2022/05/PIF_Annual-2021-AR.pdf
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رابعا :املساءلة عن إدارة ملف الغاز
ً
مــن واجــب املســؤولني عــن الوظائــف الرســمية تقــدمي تقاريــر دوريــة حــول ســير العمــل بشــكل يتــم فيــه توضيــح قراراتهــم
وتفســير سياســاتهم ،واالســتعداد لتحمــل املســؤوليات املترتبــة علــى هــذه القــرارات ،وللتأكــد مــن أن العمــل الــذي يقومــون بــه
يتفــق مــع السياســات واخلطــط والبرامــج املطلــوب تنفيذهــا يف إطــار حــدود مســؤولياتهم وصالحياتهــم القانونيــة ،مبــا يف
أن مســألة تفعيــل نظــم املســاءلة يف
ذلــك وضــوح الصالحيــات واملهــام واملســؤوليات امللقــاة علــى عاتقهــم وف ًقــا للقانــون ،كمــا َّ
القطــاع العــام متتــد لتشــمل الشــركات واملؤسســات التــي تســاهم دولــة فلســطني فيهــا أو تتلقــى مســاعدة منهــا أو مــن اجلهــات
املانحــة للســلطة الفلســطينية ،وف ًقــا ملــا تنــص عليــه املــادة ( )31مــن قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم ( )15لســنة
 2004وتعديالتــه.
تظهــر متابعــة عمــل اجلهــات الرســمية املعنيــة مبتابعــة إدارة ملــف الغــاز ،أنهــا لــم تقــم بتقــدمي تقاريــر محــددة أو بنشــر أ َّيــة
تقاريــر للمواطنــن حــول إدارة هــذا امللــف ومبراجعــة محاضــر جلســات احلكومــة ً
أيضــا لــم نتمكــن مــن احلصــول علــى أيــة
معلومــات تتعلــق مبناقشــة احلكومــة أل َّيــة تقاريــر مرتبطــة بهــذا امللــف.
أمــا فيمــا يتعلــق بصنــدوق االســتثمار الفلســطيني بصفتــه الطــرف املطــور حلقــل غــاز "غــزة ماريــن" ،وعلــى الرغــم مــن تقدميــه
لتقريــره الســنوي لعــام  2021للرئيــس الفلســطيني؛ إال أن مــا ورد يف هــذا التقريــر فيمــا يتعلــق بــإدارة ملــف الغــاز محــدود
جـ ًدا وال يتيــح إمكانيــة املســاءلة يف هــذا امللــف.
يف ظــل ضعــف شــفافية املعلومــات املتعلقــة بــإدارة هــذا امللــف وإجراءاتهــا ،واالتفاقيــات التــي مت توقيعهــا يف هــذا اإلطــار،
واتبــاع سياســة إخفــاء املعلومــات والتعتيــم عليهــا مــن قبــل االطــراف ذات العالقــة ،فإنــه مــن الصعــب احلديــث عــن أن هــذا
امللــف يخضــع لنظــم رقابــة ومســاءلة ف ّعالــة ،أو حتــى حتقيــق املســاءلة اجملتمعيــة والشــعبية للتحقــق مــن وجــود أو عــدم وجــود
22
جتــاوزات يف إدارة هــذا امللــف؛ أو التخــاذ إجــراءات تصحيحيــة بشــأنها إن وجــدت.

 22االئتالف من أجل النزاهة والشفافية (أمان) ،نزاهة احلكم وبيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية ،مرجع سابق ،ص .30
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◄ االستخالصات والتوصيات:

تواجــه عمليــة إدارة ملــف الغــاز يف فلســطني حتديــات خارجيــة ،تتمثــل يف االحتــال اإلســرائيلي وســيطرته علــى اجلــزء
ً
وأيضــا
األكبــر مــن املصــادر واملــوارد الطبيعيــة ،مبــا فيهــا مــورد الغــاز ،وحرمــان الشــعب الفلســطيني مــن اســتغالله وتطويــره،
حتديــات داخليــة ناجمــة عــن عــدم وجــود أطــر قانونيــة وسياســاتية ورقابيــة ناظمــة إلدارة هــذا امللــف ،تتوافــق مــع مؤشــرات
احلوكمــة .وبنــا ًء علــى ذلــك ،ومــن خــال قــراءة ســياق إدارة ملــف الغــاز يف فلســطني ،خلصــت هــذه الورقــة إلــى مجموعــة مــن
االســتخالصات والتوصيــات ،وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

أو ًلا :االستخالصات:
● عدم توفر سياسة وطنية معتمدة وإطار استراتيجي واضح ومحدد ومنشور ،تقوم عليه إدارة ملف الغاز.
● إن اجلهــود التــي تبذلهــا الدولــة يف ســبيل حتقيــق التنميــة واالرتقــاء بحيــاة الفلســطينيني ســواء مــن خــال االتفاقيــات التــي
مت توقيعهــا بشــأن الغــاز ،أو مــن خــال االنضمــام إلــى منتــدى غــاز شــرق املتوســط؛ بهــدف اســتغالل وتطويــر حقــل غــاز
«غزة مارين» ،لم حتقق الهدف ،ولم تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة.
● ضعــف الشــفافية يف إدارة ملــف الغــاز بشــكل عــام ســواء ،علــى صعيــد اإلجــراءات والقــرارات التــي اتخــذت يف هــذا اإلطــار،
أو على صعيد طبيعة االتفاقيات التي مت إبرامها على مدار عقود مضت ،وماهية البنود التي تتضمنها.
● اســتخدمت الســلطة التنفيذيــة احلــق املمنــوح لهــا مبوجــب القانــون األساســي يف إدارة ملــف حقــل غــاز «غــزة ماريــن»،
مبعــزل عــن ســياق وهــدف ومفهــوم هــذه الصالحيــة التــي أتيحــت لهــا ،يف ظــل غيــاب إطــار قانونــي خــاص بتنظيــم إدارة
املــوارد والثــروات الطبيعيــة ،ومنــح عقــود االمتيــاز اخلاصــة بهــا؛ ترافــق ذلــك مــع عــدم توفــر سياســة وطنيــة معتمــدة
وواضحــة يف إدارة الثــروات الطبيعيــة ،وف ًقــا ملعاييــر النزاهــة والشــفافية واملســاءلة ،التــي تســاهم يف تعزيــز كفــاءة وفعاليــة
إدارة املال العام ،وضمان االستدامة املالية فيها.
● يتيــح اســتمرار مشــاركة مستشــار الرئيــس للشــؤون االقتصاديــة يف تولــي إدارة ملــف الغــاز يف الوقــت الــذي يتولــى فيــه
فرصا لتضارب املصالح.
رئاسة صندوق االستثمار الفلسطيني املطور الفلسطيني حلقل غاز «غزة مارين»
ً
إن التغييــب املتعمــد احلاصــل يف إدارة ملــف الغــاز لــم يكــن موجهــا فقــط نحــو تغييــب دور اجمللــس التشــريعي بصالحياتــه
● َّ
التشريعية والرقابية ،ودور مؤسسات اجملتمع املدني ،والرقابة الشعبية للمواطنني ،وإمنا ميتد ليشمل املؤسسات
احلكوميــة األخــرى ذات االختصــاص يف إدارة هــذا النــوع مــن امللفــات ،كســلطة الطاقــة ،التــي تعــد شــريك اســتراتيجي قــادر
على متثيل احلكومة بإدارة هذا امللف على املستويني احمللي واإلقليمي.
ـكل عــام ،وإدارة ملــف
● غيــاب اجمللــس التشــريعي بصالحيتــه التشــريعية والرقابيــة علــى إدارة املــوارد واملصــادر الطبيعيــة بشـ ٍ
ـكل خــاص ،ســاهم يف تفــرد الســلطة التنفيذيــة يف اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بــإدارة ملــف الغــاز علــى املســتويني
الغــاز بشـ ٍ
احمللي واإلقليمي دون مساءلة.
● إن سياســة عــدم نشــر املعلومــات املتعلقــة باالتفاقيــات التــي مت عقدهــا ســاهم يف تغييــب الــدور اجملتمعــي والشــعبي يف
الرقابة على أعمال القائمني على إدارة هذا امللف ومساءلتهم.
● إن وجــود عــدة أطــراف مرتبطــة مبلــف الغــاز ســواء كانــت حكوميــة أو مــن شــركات القطــاع اخلــاص أو دوليــة ،يتطلــب وجــود
آليات وإجراءات ف ّعالة ملنع فرص تضارب املصالح ،وهو األمر الذي ما زال محدو ًدا يف فلسطني.
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ثانيا :التوصيات:
ً
● إجــراء االنتخابــات العامــة إلعــادة االعتبــار للســلطة التشــريعية ،وذلــك بتحديــد موعــد جديــد لالنتخابــات العامة «التشــريعية
والرئاســية» يف آجــال قريبــة تتيــح اجملــال ملشــاركة واســعة للمواطنــن فيهــا ،مــن أجــل اســتعادة التــوازن يف النظــام السياســي
الفلسطيني ،وذلك بإعمال مبدأ الفصل املتوازن بني السلطات ،وتعزيز الرقابة البرملانية على أعمال احلكومة.
● تبني احلكومة لسياسة وطنية وإطار استراتيجي واضح ومحدد ومنشور ،تقوم عليه إدارة ملف الغاز يف فلسطني.
● حتديــث األطــر القانونيــة وحتديــد دور وصالحيــات املؤسســات ذات العالقــة بــإدارة مــوارد الطاقــة يف فلســطني ،بحيــث يتــم
تفعيــل مبــدأ العمــل املؤسســاتي التشــاركي بــن هــذه املؤسســات ،مــن خــال توضيــح وحتديــد مهامهــا وصالحياتهــا وآليــات
ـري ،واالكتشــاف ،والتوزيــع،
التعــاون فيمــا بينهــا ،ســواء مــا تعلــق منهــا بصالحيــات التنقيــب ،واالســتخراج ،والتطويــر ،والتحـ ّ
أو عقد االتفاقيات املتعلقة باستغالل مصادر الطاقة ،ومتثيل دولة فلسطني فيها.
● إصــدار قانــون يحــدد اإلجــراءات واملعاييــر والقواعــد التــي يتــم مــن خاللهــا تنظيــم العمــل علــى إدارة املــوارد واملصــادر
الطبيعيــة ،ومنــح عقــود االمتيــاز اخلاصــة بهــا ،وف ًقــا ملــا نصــت عليــه املــادة ( )94مــن القانــون األساســي الفلســطيني املعــدل
لعام .2003
● ضــرورة فصــل إدارة ملــف الغــاز مبــا فيهــا مســألة التفــاوض مــع اجلهــات اخلارجيــة بشــأن احلقــوق الفلســطينية يف منتــدى
أن احلكومــة هــي
غــاز شــرق املتوســط ،عــن اجلهــات املطــو ّرة حلقــل الغــاز؛ بهــدف احلــد مــن فــرص تضــارب املصالــح ،حيــث َّ
الطرف املسؤول عن إدارة ملف الغاز يف فلسطني.
● إصــدار قانــون احلــق يف الوصــول إلــى املعلومــات؛ ملــا يلعبــه مــن دور هــام يف تعزيــز الشــفافية ،وتوفيــر املعلومــات الالزمــة؛
لتعزيز املساءلة اجملتمعية للعاملني يف القطاع العام.
●

نشر كافة االتفاقيات واملذكرات واملواثيق التي مت إبرامها يف إدارة ملف الغاز للجمهور الفلسطيني لالطالع عليها.

● إعــداد ونشــر التقاريــر الدوريــة التــي تتضمــن كافــة البيانــات املاليــة واإلداريــة واإلجــراءات التــي مت اتخاذهــا بشــأن توقيــع
االتفاقيــات والقــرارات املتعلقــة بــإدارة ملــف الغــاز ،؛ مبــا يضمــن حتقيــق ســبل الرقابــة املؤسســاتية والشــعبية علــى عمليــة
إدارة هذا امللف وعن أعمال اجلهات املسؤولة عنه.
● إعادة دراسة املوقف الفلسطيني من االنضمام إلى منتدى غاز شرق املتوسط ،وإشراك الشعب الفلسطيني يف اتخاذ
القرارات التي تعبر عن سيادته على أرضه ،وعن موقفه الثابت يف مواجهة االحتالل اإلسرائيلي.
● علــى منظمــات اجملتمــع املدنــي تشــكيل فريــق وطنــي مــع األطــراف الشــريكة واملؤسســات الوطنيــة والشــعبية حلوكمــة إدارة
املــوارد الطبيعيــة؛ مبــا فيهــا الغــاز ،وقيــادة حملــة وطنيــة تســتهدف الضغــط علــى الرئاســة واحلكومــة لنشــر الوثائــق اخلاصــة
بــإدارة هــذا امللــف كميثــاق منتــدى غــاز شــرق املتوســط ،وتوضيــح طبيعــة دور دولــة فلســطني فيــه ،واحلقــوق الفلســطينية
مــن الغــاز املســتخرج يف إطــاره ،ومعرفــة طبيعــة الشــراكات واالتفاقيــات مــع األطــراف اخملتلفــة ،مبــا فيهــا طبيعــة االمتيــاز
واملفاوضــات مــع الشــركات احملليــة واألجنبيــة حــول اســتخراج الغــاز وحقــوق امللكيــة لــكل منهــا ،ودور صنــدوق االســتثمار يف
ذلك.
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◄ قائمة المصادر والمراجع
أو ًلا :املصادر:

أ .االتفاقيات:
● اتفاقيــة األمم املتحــدة لقانــون البحــار والتــي تختصــر بالرمــز» ،»UNCLOSاملبرمــة عــام  1982والتــي دخلــت حيــز التنفيــذ يف
عام .1994
● قــرار اجلمعيــة العامــة ( 1803د )-17املــؤرخ يف  14كانــون األول/ديســمبر  1962واملعنــون «الســيادة الدائمــة علــى املــوارد
الطبيعية».
● اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام  ،2003والتي دخلت حيز النفاذ .2005
ب .التشريعات:
● القانــون األساســي الفلســطيني املعــدل لعــام  ،2003املنشــور يف العــدد ( )0مــن الوقائــع الفلســطيني «الســلطة الوطنيــة
الفلسطينية» ،يف الصفحة رقم ( ،)5بتاريخ .2003/3/19
● قانــون رقــم ( )12لســنة  1995بشــأن إنشــاء ســلطة الطاقــة الفلســطينية ،املنشــور يف العــدد ( )7مــن الوقائــع الفلســطينية
«السلطة الوطنية الفلسطينية» ،يف الصفحة ( ،)10بتاريخ .1995/10/25
● قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم ( )15لســنة  ،2004املنشــور يف العــدد ( )53مــن الوقائــع الفلســطينية « الســلطة
الوطنية الفلسطينية» ،على الصفحة ( ،)75بتاريخ .2005/02/28
ت .املراسيم الرئاسية:
● املرسوم الرئاسي بشأن إصدار النظام األساسي لصندوق االستثمار الفلسطيني الصادر بتاريخ .2007/1/27
● املرســوم الرئاســي بشــأن تعديــل النظــام األساســي لصنــدوق االســتثمار الفلســطيني لســنة  ،2007الصــادر بتاريــخ
.2008/12/30
● املرســوم رقم ( )11لســنة  2013بشــأن تعديل النظام األساســي لشــركة صندوق االســتثمار الفلســطيني لســنة  ،2007املعدل
باملرســوم الرئاســي الصــادر بتاريــخ  2008/12/30املنشــور يف العــدد ( )102مــن الوقائــع الفلســطينية «الســلطة الوطنيــة
الفلسطينية» ،ص  ،20بتاريخ .2013/10/22
ث .قرارات مجلس الوزراء:
● قرار مجلس الوزراء رقم ( )62لسنة  2003بخصوص تسجيل صندوق االستثمار الفلسطيني كشركة مساهمة عامة.
ج .جلسات اجمللس التشريعي يف قطاع غزة:
● جلســة اجمللــس التشــريعي يف قطــاع غــزة( :جلســة اجمللــس التشــريعي يناقــش اتفاقيــة غــاز غــزة ،بتاريــخ  3مــارس ،2021
متت الزيارة بتاريخ .)2022-5-26

ثانيا :املراجع:
ً
أ .اجملالت العلمية:
منوذجــا ،مجلــة
● األغــا« ،أحمــد ســعيد» ،حمايــة املــوارد الطبيعيــة طب ًقــا ألحــكام القانــون الدولــي العــام :احلالــة الفلســطينية
ً
اجلامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)3العدد ( ،)1جامعة فلسطني ،غزة فلسطني.
● فــراج ،ســلوى ،انعــكاس صراعــات الغــاز اجلديــدة علــى األمــن اإلقليمــي ملنطقــة الشــرق املتوســط ،مجلــة كليــة السياســة
واالقتصاد ،العدد (.2021 ،)12
● مصطفــى ،محمــد ،البتــرول والغــاز الطبيعــي يف فلســطني :اإلمكانــات واملعوقــات ،مجليــة الدراســات الفلســطينية ،العــدد
(.2015 ،)102
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ب .أوراق بحثية وسياساتية:
● معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني «مــاس» ،دراســة نقديــة ملشــروع قانــون االمتيــاز الفلســطيني ،رام اهلل،
فلسطني.2005 ،
● مصطفــى ،وليــد ،املــوارد الطبيعيــة يف فلســطني :محــددات االســتغالل وآليــات تعظيــم االســتفادة ،معهــد أبحــاث السياســات
االقتصادية «ماس» ،رام اهلل ،فلسطني.2016 ،
ت .التقارير:
● االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) ،عقــود االمتيــاز ضمانــات التنافــس ومنــع االحتــكار ،سلســلة تقاريــر رقــم (،)61
رام اهلل.2013 ،
● االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) ،الشــركات العامــة اململوكــة للحكومــة يف فلســطني ،سلســلة تقاريــر (،)96
فلسطني ،رام اهلل.2015 ،
● االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) ،التقريــر الســنوي الثانــي عشــر :واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد يف فلســطني
 ،2019فلسطني.2019 ،
● االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والشــفافية ،نزاهــة احلكــم وبيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إدارة املــوارد العامــة والثروات
الطبيعية ،سلسلة تقارير رقم ( ،)185فلسطني ،رام اهلل.2021 ،
● صندوق االستثمار الفلسطيني ،التقرير السنوي  ،2021رام اهلل.2021 ،
● أوراق احلقائــق :احلركــة الوطنيــة ملقاطعــة إســرائيل  ،BDSال لشــرعنة النهــب اإلســرائيلي للغــاز الفلســطيني ،ورقــة
حقائق.2022 ،
ث .املقابالت:
● مقابلة مع أ .محمود نواجعة ،املنسق العام حلركة املقاطعة ،االثنني .22/6/2022
ج .املواقع اإللكترونية:
● االقتصــادي ،اتفــاق غــاز ثالثــي بــن مصــر وإســرائيل واالحتــاد األوروبــي ،خبــر منشــور علــى املوقــع االلكترونــي اآلتــي:
.https://www.aliqtisadi.ps
● محمــود شــعبان ،وزارة الطاقــة اإلســرائيلية :ســنصدر الغــاز ألوروبــا حتــت مظلــة منتــدى شــرق املتوســط ،خبــر منشــور علــى
املوقع االلكتروني اآلتي./https://amwalalghad.com :
● الشــرق األوســط ،تطلــع فلســطيني لتطويــر حقــل غــاز يف غــزة عطلتــه إســرائيل :بعــد تدخــل مصــري مباشــر 2021 ،خبــر
منشور على املوقع االلكتروني اآلتي /https://aawsat.com :تاريخ الزيارة .2022/6/5
● وكالة االنباء الفلسطينية وفاhttps://wafa.ps/Pages/Details/32265 :
● Joshua Marks, Can Israel solve Europe’s gas problem? We asked the experts, Available on:
https://www.israel21c.org/can-israel-export-gas-to-europe-we-asked-the-experts/.
● Sarantis Michalopoulos, Ukraine war revives EastMed gas pipe talks but EU insists on feasibility,
Available on: https://www.euractiv.com/section/energy/news/ukraine-war-revives-eastmed-gaspipe-talks-but-eu-insists-on-feasibility/
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◄ المالحق:23
امللحق  :1اخلارطة التي مت إيداعها يف األمم املتحدة من وزارة اخلارجية الفلسطينية

Figure 1. The Maritime Areas of the State of Palestine

 23مت تزويدنا بكافة املعلومات واخلرائط التي تندرج حتت إطار املالحق من حركة مقاطعة إسرائيل .BDS
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مالحظــة :يحــاول االحتــال اإلســرائيلي فــرض اخلريطــة املتوفــرة يف امللحــق رقــم ( ،)3والتــي جتعــل مــن املنطقــة االقتصاديــة
الفلســطينية احلصريــة  ،EZZمشــابهة لشــكل املثلــث .ومبقارنــة خريطــة فلســطني املتوفــرة يف كل مــن ملحــق رقــم « »1وملحــق
رقــم « »2املودعــة لــدى األمم املتحــدة ،حيــث يحــاول االحتــال اإلســرائيلي فــرض هــذه اخلريطــة بشــتى الســبل علــى الشــعب
الفلســطيني ،لســلب حقــوق ومقــدرات وثــروات الشــعب مــن حقــول الغــاز الكبيــرة التــي مت اكتشــافها يف امليــاه اإلقليميــة
الفلســطينية ،كحقــل «رويــي» ،الــذي يقــع قبالــة ســواحل قطــاع غــزة ،ضمــن املنطقــة االقتصاديــة احلصريــة لفلســطني ،واحلقــل
اآلخــر الــذي مت اكتشــافه إلــى اجلنــوب الغربــي مــن مدينــة أســدود ،والــذي يقــع ً
أيضــا يف املنطقــة اإلقليميــة الفلســطينية
24
احلصريــة.

 24مصدر هذه املعلومات ،ورقة احلقائق املعدة من طرف حركة مقاطعة إسرائيل .BDS
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EastMed pipeline :4 ملحق

Agreement on the Gaza Strip and The Jericho Area :5 امللحق
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Main Gas Fields in Eastern Mediterranean Sea :6 امللحق
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ـدد مــن المنظمــات األهليــة الفلســطينية
الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة؛ ائتــاف عـ ٍ
التــي عملــت علــى تنســيق جهودهــا الراميــة لتعزيــز نظــم المســاءلة ومبــادئ الشــفافية فــي إدارة المــال
العــام وبشــكل خــاص الموازنــة العامــة .ويتبنــى الفريــق منهــج عمــل يقــوم علــى الشــراكة الفاعلــة مــع
جميــع المعنييــن فــي مجــال إدارة المــال العــام بمــن فيهــم وزارة الماليــة والمؤسســات الحكوميــة ذات
العاقــة فــي عمليــة التخطيــط؛ لتحقيــق األهــداف العامــة التاليــة:
• تعزيز الشــفافية من حيث نشــر المعلومات الخاصة بالسياســة المالية واإلنفاق الحكومي واإليرادات
العامة ،وتعزيز موقع ترتيب فلسطين على المؤشر الدولي لشفافية الموازنة.
• تعزيز نظم المساءلة حول النفقات واإليرادات العامة.
• إشــراك مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي رســم السياســات الماليــة للســلطة الفلســطينية وتحديــد
أولويــات اإلنفــاق والتطويــر والخطــط الوطنيــة القطاعيــة بمــا يخــدم مصالــح المواطــن الفلســطيني
ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
• رفــع وعــي المواطــن الفلســطيني بأحــكام قانــون الموازنــة الســنوي وطــرق المشــاركة فــي وضــع
السياسات المالية والرقابة عليها لتمكينه من المساءلة حولها.
• تقديم توصيات لمجلس الوزراء والجهات ذات العاقة بإدارة المال العام بهدف تحسين إدارة المال
العــام؛ وذلــك مــن خــال عمليــة التحليــل الــدوري للموازنــة العامة واإلجراءات المالية المتخذة من قبل
وزارة المالية التي يقوم بها الفريق األهلي.
تــم تأســيس الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة عــام  ،2011ويضــم فــي عضويتــه عدداً من
المنظمــات األهليــة القطاعيــة وهــي :ائتــاف أمــان (الســكرتاريا التنفيذيــة للفريــق األهلــي) ،مؤسســة
مفتــاح ،مركــز الديمقراطيــة وحقــوق العامليــن ،مركــز إبــداع المعلــم ،مركــز العمــل التنمــوي – معــا ،اتحــاد
لجــان العمــل الزراعــي ،اإلغاثــة الزراعيــة ،اتحــاد لجــان العمــل الصحــي ،اتحــاد الصناعــات الغذائيــة ،اتحــاد
الصناعــات الدوائيــة ،اتحــاد الغــرف التجاريــة والزراعيــة والصناعيــة ،االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحلية،
معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة (مــاس) ،مركــز الحيــاة لتنميــة المجتمــع المدنــي ،جمعيــة منتــدى
المثقفين الخيرية ،مؤسسة فلسطينيات ،معهد أريج ،مؤسسة الحق ،معهد التعليم المستمر(جامعة
بيرزيــت) ،مركــز دراســات التنميــة  ، IDSمؤسســة النيــزك ،مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة ،مؤسســة
جــذور لإلنمــاء الصحــي واالجتماعــي ،مركــز القــدس للحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة ،مركــز بيســان
للبحــوث واإلنمــاء ،مؤسســة قــادر للتنميــة االجتماعيــة ،جمعيــة تنميــة المرأة الريفية ،مؤسســة مســاواة،
والهيئــة الوطنيــة للمنظمــات األهليــة الفلســطينية ،مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة ،معهــد الحوكمة
الفلســطيني ،صحيفــة الحــدث ،جمعيــة بنيــان للتدريــب والتقييــم والدراســات المجتمعيــة ،مركــز الصداقــة
الفلســطيني للتنميــة ،المنتــدى االجتماعــي التنمــوي ،مركــز األبحــاث والدراســات االســتراتيجية – بــال
ثينــك ،مركــز الهــدف لحقــوق اإلنســان ،المعهــد الفلســطيني لاتصــال والتنميــة ،الهيئــة األهليــة لرعايــة
األســرة ،العربــي للتطويــر الزراعــي ،صحيفــة االقتصاديــة ،واتحــاد الغــرف التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة
الفلســطينية ،باإلضافــة إلــى بعــض الخبــراء االقتصادييــن.

