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  االستكشاف والتنقيب عن البترول
  يف إسرائيل

  
  وليد خدوري

  
  مقدمة

ارتبط تاريخ الشرق األوسط احلديث بظواهر عديدة مهمة، من أبرزها وجود   
احتياطيات ضخمة جداً من البترول يف أعماق أراضيه، مما دفع الدول الكبرى 

كار هذه الثروة وشركات البترول العاملية إىل حماولة السيطرة على املنطقة الحت
وشملت عمليات املسح واالستكشاف مناطق واسعة، . الهائلة، والتحكم يف مواردها

غير أن البترول مل يكتشف إال يف أماكن . وخالل فترة زمنية طويلة تكاد تقارب القرن
حمددة، وذلك نتيجة وجود الطبقات اجليولوجية املطلوبة وتوفر الوسائل العلمية يف 

غير أن املسح السيزمي  وجود مكامن بترولية يف طبقة ما، ن جداًومن املمك. حينه
والتحليل العلمي وطرائق احلفر واالستكشاف املتوفرة ربما مل تكن بتلك الدرجة من 

 –بل فعالً  –ومن املمكن جداً . التقدم بحيث تسمح باكتشاف البترول يف فترة معينة
 الصناعة البترولية وعلومها، العثور ور التقني يفن يتم، بعد فترة أخرى ونتيجة التطأ

  .على البترول يف األماكن املهجورة
كما أن عملية التنقيب عن البترول عبارة عن سلسلة واسعة ومتكاملة من   

احللقات تعتمد، يف جناحها، على عوامل سياسية واقتصادية واستثمارية متعددة، 
فاالستكشاف واحلفر . ات العلميةباإلضافة طبعاً إىل توفر العوامل الطبيعية واإلمكان

عمليتان باهظتا التكلفة، تتحمل فيهما الشركة املعنية عشرات املاليين من الدوالرات 
من دون وجود أية ضمانة أنها ستكتشف برميالً واحداً من النفط اخلام على الرغم من 

وير، وحتى لو تم اكتشفا النفط، فهناك عمليات التط. كل الدالئل املشجعة على ذلك

                                                            

    إيست إيكونوميك سريفمدير التحرير، نشرة ميدل.  
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كذلك يجب احلصول على . والنقل، والتكرير، وإيجاد األسواق، وتوفر األسعار املالئمة
وإىل جانب كل هذا وذاك، . كميات وافية من االحتياطي كي يعتبر االكتشاف جتارياً

يجب توفر املناخ السياسي واالقتصادي املالئم لتشجيع الشركات البترولية على 
مار، قامت الشركات البترولية بدور مباشر يف توفير فترة االستع ويف. االستثمار

. األجواء الالزمة للتعامل مع احلكام احملليين وإعداد القوانين االستثمارية ملصلحتها
بل إنها ضمنت بنفسها، ومن خالل دولها، األوضاع السياسية املالئمة الحتكار هذه 

قت احلاضر، فإن العامل أما يف الو. الثروة ملصلحتها على حساب األقطار املنتجة
األساسي لوجودها وتعاملها مع الدول املنتجة هو إمكان وجود النفط وتوفر املناخ 

  .املالئم الذي يحقق لها أرباحاً جيدة، وليس نوع النظام أو احلكم ياالستثمار
وقد توفر معظم هذه العوامل، وإنْ بنسب متفاوتة، يف فلسطين خالل فترة 

فكما سنبين أدناه، قامت شركات البترول باملسح . تالل الصهيويناالنتداب ثم بعد االح
غير أن صعوبة . واالستكشاف يف فلسطين كما يف البالد األخرى يف املنطقة

التضاريس اجليولوجية، والصراع السياسي والعسكري بين السكان العرب األصليين 
ا من أية أعمال من جهة وبين احلركة الصهيونية وقوى االنتداب من جهة أخرى، حدّ

وحتى  ١٩٤٨ومل تستطع الشركات اإلسرائيلية، بعد سنة . بترولية تذكر يف فلسطين
يومنا هذا، العثور على حقول جديدة مهمة خارج نطاق العمليات احملدودة التي قامت 

شركة نفط العراق بها بعيد احلرب العاملية الثانية، وذلك على الرغم من القيام بحفر 
اآلبار يف العقود األربعة املاضية، وإنفاق مئات املاليين من الدوالرات، العشرات من  

والعامل املتغير الوحيد يف هذا اجملال . ونشر العديد من الدراسات املفرطة يف التفاؤل
هو االتفاقيات األخيرة مع مؤسسات نفطية ومالية أميركية مهمة، التي قد تتمكن من 

ستكشاف واحلفر، بعد االعتماد الطويل على شركات حتقيق قفزة نوعية يف عمليات اال
  .صغيرة غير مهمة وال باع لها يذكر يف جمال البترول

تقع فلسطين، جيولوجياً، يف العصر ما قبل الكمبري للدرع العربي يف اجلنوب 
ويمتد فيها  .الشرقي والطية املقعرة اإلقليمية لشرقي البحر األبيض املتوسط يف الغرب

وائي للشرق األدنى، املتمثل يف سلسلتي جبال لبنان الغربية والشرقية، احلزام االلت
على شكل سالسل من الطيات احملدبة واملقعرة غير املتناظرة، والتي أخذت شكلها 

النهائي أواخر العصر األوليجوسيني بعد ارتفاعها وتقطع جوانبها بفوالق متقاطعة 
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 .ني، وأوائل العصر الباليستوسينيأوائل العصر املايوسي: يف عصرين رئيسيين هنا
وقد تكونت من هذين العصرين جمموعتان من االنخفاضات االنهزامية ممتدتان من 

األوىل يف الغرب ومغطاة بالبحر األبيض املتوسط، والثانية يف : الشمال إىل اجلنوب
وبناء على . وادي عربة –البحر امليت  –الشرق وتكون منها منخفض وادي األردن 

اكيب اجليولوجي املتباينة يف البلد، فقد تم تقسيمه إىل عدة مناطق جيولوجية التر
: وهي كما يلي .متطابقة إىل حد كبير، يف مواقعها، مع حدود التضاريس الطبيعية

وادي عربة؛ صحراء النقب؛ منطقة سفوح التالل؛ السهل  –منخفض البحر امليت 
الغور؛ مرتفعات  –ردن األعلى الساحلي؛ جبل الكرمل؛ مرج ابن عامر؛ وادي األ

  (1).اجلليل
وذكر اجليولوجيان األميركيان ماكس بول ودوغالس بول، اللذان عهدت 
السلطات اإلسرائيلية إليهما يف أول دراسة جيولوجية شاملة عن البلد، والتي يف 

ذكر هذان الباحثان أن املكامن  – ١٩٥٢ضوئها تم إصدار قانون البترول لسنة 
موجودة يف خمتلف املقاطعات اجليولوجية، لكن بنسب متفاوتة يف النوع البترولية 

وأشارا إىل إمكان وجود مصائد تركيبية وطبقية يف وادي األردن األعلى ومرج . والكم
وهناك إمكانات جيدة لتجمع البترول يف الطيات . ابن عامر، لكن يصعب اكتشافها

كما أن هناك فرصًا جيدة . الكرملاحملدبة والكتل املنغلقة يف مرتفعات اجلليل و
لوجود النفط يف منطقة سفوح التالل والسهل الساحلي وصحراء النقب، لكثرة 

هناك إمكانات : "وخلص الكاتبان األميركيان يف بحثهما إىل القول. االلتواءات فيها
ضئيلة جداً لوجود النفط يف مقاطعتين جيولوجيتين، ومن متوسطة إىل جيدة يف 

   (2)."خريين، وإمكان جيد يف أربع مقاطعات أخرى تمثل ثالثة أرباع البلدمقاطعتين أُ 
لكن، على الرغم من العديد من الدراسات األخرى، التي سيأتي ذكر بعضها الحقاً، فإن 

  .أعمال احلفر مل تكشف حتى اآلن عن وجود مثل هذه  اإلمكانات اجليدة
االستكشاف والتنقيب عن  يهدف هذا املقال إىل إعطاء صورة عامة حملاوالت

، وعرض السياسات التي تم تبنيها خالل العقود ١٩١٤البترول يف فلسطين منذ سنة 
. وهو أمر حمدود جداً –املاضية يف هذا املضمار، وما تم حتقيقه فعالً يف هذا اجملال 

وأخيراً، ما هي التجربة اجلديدة التي تم تبنيها منذ منتصف الثمانينات، لتشجيع 
  .البترول الدولية على االستثمار يف إسرائيل شركات
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  مرحلة االنتداب

، ١٩١٤مارس /تم حيازة أول امتياز للتنقيب عن النفط يف فلسطين يف آذار  
عندما حصل كل من اسماعيل حقي احلسيني وسليمان ناصيف وشارل أيوب على 

ن من وتم بيع هذه االمتيازات بعد شهري. رخص للتنقيب من احلكومة العثمانية
 ١١احلصول عليها إىل شركة ستاندرد أويل أوف نيويورك، التي قامت بدورها بشراء 
رخصة تنقيب بصورة مباشرة من احلكومة العثمانية يف املناطق اجملاورة لبئر 

غير أن نشوب احلرب العاملية األوىل، خالل تلك السنة، أدى إىل تعطيل عمليات . السبع
  .املسح واالستكشاف

، ومع بداية الصراع الدويل الكبير ١٩١٨ل بريطانيا لفلسطين سنة وبعد احتال  
بين الشركات األميركية والبريطانية يف شأن بترول الشرق األوسط، رفضت سلطات 

ومل ينته . االنتداب املوافقة على عودة شركة ستاندرد أويل أوف نيويورك إىل العمل
، عندما ١٩٢٨يوليو /ال يف تموزهذا الصراع بين املصالح األميركية والبريطانية إ

حصلت الشركات األميركية من خالل اتفاقية اخلط األحمر على حصة يف شركة 
شركة : البترول التركية التي أصبحت تسمى بعدئذ شركة نفط العراق، والتي تكونت من

شل، وشركة البترول الفرنسية،  –إيرانية، وجمموعة رويال دتش  –البترول األنغلو 
لشركات األميركية املمثلة يف شركتي ستاندرد أويل أوف نيوجرسي وجمموعة ا

، )من حصص األسهم% ٢٣,٧٥وحصلت كل جمموعة على نسبة (وسوكوين موبيل 
وبموجب هذه االتفاقية، تم تقسيم الشرق األوسط % ٥بينما حصل غولنبنكيان على 

حلصول على بحيث تقوم الشركات هذه جمتمعة، ومن خالل شركة نفط العراق فقط، با
أو بمعنى آخر، مل يكن يحق ألية من . امتيازات تنقيب يف املناطق خارج الكويت ومصر

ويصف اخلبير النفطي  .الشركات أعاله العمل بصورة منفردة يف باقي املناطق العربية
كانت أول حماولة الحتكار "العربي الدكتور عاطف سليمان هذه التجربة بأنها 

بين الشركات عند احلصول على االمتيازات من  ةنافسة احلرالبترول العربي ومنع امل
    (3)."واحداً أن تأخذ جمراها، ومواجهة احلكومة صفاً

، من ١٩٣٢قامت شركة نفط العراق بفتح مكتب جيولوجي لها يف القدس سنة   
ونتيجة أعمال . خالل تأسيس شركة فرعية لها تدعى شركة التنمية النفطية لفلسطين
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، طلبت هذه الشركة مناطق امتياز جديدة ١٩٣٣دراسات اجليولوجية سنة التنقيب وال
رخصة  ٢٩ثم حصلت على . باإلضافة إىل املناطق القديمة التابعة لستاندرد أويل

منها  ١٨، و ٢كلم ٥٠٠٠فبراير ملساحة /منها يف شباط ١١: ١٩٣٩تنقيب جديدة سنة 
سوحات لتحديد مواقع امل وبدأت فعالً. ٢كلم ١٣,٦٤٥يوليو ملساحة /يف تموز

ويف سنة . العمليات، إال أن نشوب احلرب العاملية الثانية أوقف عمليات احلفر كافة
، واعتماداً على املسوحات السابقة، بدأت هذه الشركة احلفر يف منطقة حليقات ١٩٤٦

وبلغ عمق أول بئر حفرت هناك يف . أميال إىل الشمال من غزة ٨على بعد 
 ٥٠كما حفرت الشركة أيضاً بالقرب من قرية كرنب على بعد  .١٩٤٨فبراير  /شباط

ميالً إىل اجلنوب الشرقي من غزة، غير أن العمل توقف هنا أيضاً بسبب األعمال 
  .احلربية
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، خالل عهد االنتداب، تأسست أيضاً مؤسسة التعدين الفلسطينية ١٩٢٤يف سنة 
وحصلت كل من . سترالند. أ. عة لرجل األعمال البترويل داحملدودة، وكذلك شركة تاب

وقامت . ، على رخصة للتنقيب عن النفط يف جوار البحر امليت١٩٣٣الشركتين، سنة 
الشركتان بتحويل رخصتيهما إىل شركة االستكشاف األردنية املسجلة يف فلسطين، 

ة لهذه الشركة على واقتصرت األعمال البترولي. واملالكة ملشروع البوتاس الفلسطيني
حفر بسيط بعد احلرب العاملية الثانية، إال أنها توقفت عن هذا العمل نتيجة حرب 

١٩٤٨.  
تعثرت أعمال االستكشاف والتنقيب يف فلسطين، خالل فترة االنتداب، نتيجة 

الصراع السياسي والعسكري الذي كان قائماً بين العرب واحلركة الصهيونية، والذي مل 
ت على العمل هناك، وخصوصاً أن مناطق أخرى يف الشرق األوسط يشجع الشركا

 كانت، بصورة نسبية، أكثر هدوءاًـ، وبدأت تعطي نتائج إيجابية على صعيد البترول؛
. ١٩٤٨كما تعثرت هذه األعمال نتيجة نشوب كل من احلرب العاملية الثانية وحرب 

دودة، على الرغم من وبقي النشاط البترويل يف فلسطين مقصوراً على شركات حم
، والذي منح ١٩٣٨يوليو / تموز ٧القانون البترويل الذي أصدرته سلطات االنتداب يف 

الشركات التي تكتشف النفط بكميات جتارية حق امتياز يشمل نصف مساحة رخصة 
الشركة إيجاراً عن أراضي االمتياز  التنقيب وملدة ثالثين عاماً، على أن تدفع

شلنات عن الطن الواحد من البترول  ٦شلن و  ٢,٥تراوح بين باإلضافة إىل ريع ي
  (4).املنتج، وذلك بحسب الكمية املنتجة

  
  تفاؤالت مفرطة: احملاوالت األوىل

بذلت إسرائيل جهوداً مكثفة يف االستكشاف والتنقيب عن البترول، شأنها يف   
 ٣٨٣ضي نحو وحفرت خالل العقود األربعة املا. ذلك شأن العديد من الدول األخرى

، كما أنفقت نصف مليار دوالر تقريباً من أجل العثور على النفط )باستثناء سيناء(بئراً 
باءت بالفشل الذريع حتى يومنا هذا، وكانت نتائج  لكن حماوالتها هذه. والغاز

جهودها يف هذا املضمار حمدودة جداً أو باألحرى معدومة؛ إذ أنها مل تؤد الغرض 
  .تأمين االكتفاء الذاتي من النفط اخلام لالقتصاد احمللي املنشود منها، وهو



٦٥، ص )١٩٩٠شتاء ( ١، العدد ١المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية  دراسات  

 

8 

 

األرقام األخيرة التي نشرتها اللجنة القومية للطاقة يف إسرائيل، يف  وتشير  
، إىل أن ١٩٨٩سبتمبر /كندا يف أيلول/أثناء عقد مؤتمر الطاقة العاملي يف مونتريال

ألف طن سنة  ١٤,٥٠ إىل ١٩٧٠ألف طن سنة  ٧٦,٧٠ إنتاج النفط احمللي انخفض من
 ٣٣,٣إىل  ١٩٧٠ألف طن سنة  ١٢٣,٦كما انخفض إنتاج الغاز الطبيعي من . ١٩٨٧

ماليين طن من  ٩,٦أما معدل استهالك الطاقة فكان بحدود . ١٩٨٧ألف طن سنة 
بمعنى آخر، أن اإلنتاج البترويل احمللي ال يضيف شيئاً . ١٩٨٧النفط املكافىء سنة 

% ٣أما الـ . من حاجتها من الطاقة% ٩٧وتستورد إسرائيل . عاميذكر إىل االستهالك ال
الباقية فتحصل عليها من االستعمال الواسع للطاقة الشمسية يف تدفئة مياه 

    (5).املنازل

املعروف ألهمية العثور على البترول، سواء أكان  االقتصادي لإىل جانب العام
ملدفوعات، أم كان بكميات جتارية لالكتفاء الذاتي من أجل تخفيف العجز يف ميزان ا

كافية للتصدير وحتقيق ريع مهم للبلد، فإن إلسرائيل هاجساً آخر يجب أن حتسب له 
فهي ممتوعة من االستيراد من مصادر تشكل ثلثي . حساباً، وهو العامل األمني

كما أن شركات . احتياطات البترول العاملية ومتوفرة يف األقطار العربية اجملاورة لها
البترول العاملية تتفادى التعامل املباشر معها خوفاً من ردات الفعل العربية السلبية، 

وإضافة إىل العاملين االقتصادي واألمني، هناك . وإمكان تنفيذ قوانين املقاطعة
عامل معنوي مرتبط بتوفر النفط يف األقطار العربية اجملاورة وعدم وجوده يف 

ا بالتفوق العلمي على العرب، وعلى الرغم من العديد ، على الرغم من اعتزازهمناطقها
. ج. من الدراسات اجليولوجية الواعدة التي قامت بها، مثل البحث الذي نشره اخلبير ف

 ٢٣ومفاده أن يف فلسطين  –بتكليف من الوكالة اليهودية  – ١٩٢٧فوهس سنة 
     (6).منطقة يمكن أن حتتوي على النفط

د ميزانية الطاقة اإلسرائيلية، إىل حد بعيد، على وكما ذكرنا سابقاً، تعتم
مليون دوالر  ١٠٠وقد استوردت إسرائيل نفطاً بقيمة . استيراد املوارد الهيدروكربونية

مليار دوالر  ١,٧، و ١٩٨٠مليار دوالر سنة  ٢,٢، ليرتفع هذا املبلغ إىل ١٩٧٢سنة 
ائل السبعينات لبخس وكما هو واضح، فقد كان هذا املبلغ منخفضاً أو. ١٩٨٢سنة 

تيجة ارتفاع  ١٩٨٠وحتى سنة  ١٩٧٣أسعار النفط يف حينه، ثم ارتفع بعد سنة 
أسعار النفط، ليبدأ مرحلة االنخفاض مرة أخرة يف النصف األول من الثمانينات، فترة 
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نفط (وتشير آخر اإلحصاءات إىل أ، تكليفة البترول املستورد . ركود الصناعة النفطية
، ثم ارتفعت إىل ١٩٨٦مليون دوالر سنة  ٧٨٦،٥بلغت ) بترولية خام ومنتوجات

ويعود هذا التباين إىل انهيار أسعار النفط سنة  . ١٩٨٧مليار دوالر سنة  ١,٠٣٣
وتمثل قيمة النفط يف جممل الواردات     (7).، وحتسنها بالتدريج يف السنة التالية١٩٨٦

سنة % ٧، و١٩٧٠واردات سنة من % ٥، ١٩٨٦اإلسرائيلية، بأسعار الدوالر سنة 
سنة % ١٩وانخفضت هذه النسبة إىل . ١٩٨٠سنة % ٢٧، و ١٩٧٦سنة % ١٧، و ١٩٧٣
نتيجة انخفاض أسعار النفط وازدياد االعتماد على الفحم يف توليد الطاقة  ١٩٨٣

  (8).الكهربائية
لقد اعتمدت اتفاقيات استيراد البترول، يف معظمها، على عوامل سياسية   

ففي أوائل اخلمسينات، . معرضة للتغيرات بحسب األوضاع السائدة يف حينهمتقلبة و
ألف طن سنوياً من النفط  ٤٠٠(تمت مقايضة البترول السوفياتي بصادرات حملية 

، ثم توقفت هذه املبادلة مع بدء )ألف طن من الفواكه واحلمضيات ١٥اخلام يف مقابل 
مع إيران للتزود بالنفط يف وتم بعدها عقد  اتفاق . ١٩٥٦حرب السويس سنة 

أما يف الفترة احلالية، فإن . السبعينات، باإلضافة إىل استخدام حقول سيناء احملتلة
مصر والنروج واملكسيك، والبقية عن تقريباً من واردات النفط تأتي من % ٨٠ -% ٧٠

وهناك اتفاق مع الواليات املتحدة، وهو إحدى نتائج اتفاق . طريق السوق الفورية
مب ديفيد، للحصول على اإلمدادات البترولية من الواليات املتحدة يف حال حدوث كا

  .ألسباب أمنية) بالذات من مصر(عجز طارىء يف اإلمدادات اخلارجية 
برز االهتمام اإلسرائيلي الواضح يف التنقيب عن النفط منذ أوائل اخلمسينات؛   

احمللية واملؤسسات األجنبية لتشجيع الشركات  ١٩٥٢ ةإذ تم سن قانون البترول لسن
وخلدمة هذه األغراض نفسها، تم تأسيس شركة . على االستثمار يف القطاع النفطي

، وشركات متفرعة منها يف جماالت االستكشاف واحلفر ١٩٥٨نفط وطنية سنة 
كما تم تخصيص موارد سنوية . واالستثمار واألبحاث واخلدمات والتوزيع والتخزين

هذا، بافضافة إىل التعاون مع . نفط، مقتطعة من ميزانية الدولةضخمة للتنقيب عن ال
من الواليات املتحدة وكندا، ) يهودية يف معظمها(شركات نفطية ومالية خاصة 

لكن هذه احملاوالت باءت جميعاً  .لالستثمار يف عمليات االستكشاف واإلنتاج
ق إىل ضحالة ونسبت التقارير احلكومية السنوية هذا اإلخفا. بالفضل الذريع
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املعلومات اجليولوجية واجليوفيزيائية، وإىل صعوبة احلصول على االنعكاسات 
الرجفية اجليدة، باإلضافة إىل عدم وجود األدوات السيزمية املتقدمة حتى أوائل 

وتضيف املعلومات الرسمية أن أغلبية أعمال احلفر تمت يف أعماق ضحلة . الثمانينات
     (9).ية املناطق غير مستكشفةوحمدودة، بينما بقيت أغلب

ندوة موسعة يف شأن مشكالت استكشاف النفط  ويف تلخيص لوقائع وأعمال
يف إسرائيل، أدارها املركز اإلسرائيلي لسياسات الطاقة بعد ثالثة عقود من سن قانون 

، إىل احلالة العامة "جيروزامل بوسب"البترول، يشير شارل هوفمان، مراسل صحيفة 
فإىل . ال بد من إرساء استراتيجية دقيقة وواعية لالستكشاف: "سة بالقوللهذه السيا

فترة ليست ببعيدة، كان من الصعب جداً التحدث عن استراتيجية متكاملة، ألن 
االعتماد كان منصباً على الفرضية القائلة أنه إذا تم حفر العديد من اآلبار يف مناطق 

     (10)."النفطخمتلفة، فال بد من العثور بعد فترة على 

بعد إلغاء االمتيازات املمنوحة  ١٩٥٢سنت احلكومة اإلسرائيلية قانون سنة 
يف عهد االنتداب، وبناء على الدراسات التي قدمها اخلبيران اجليولوجيان األميركيان 

وينص القانون، الذي يشمل املناطق اليابسة واملغمورة، . ماكس بول ودوغالس بول
طن األرض ملك للدولة فقط، وال حق لصاحب األرض يف ما على أن الثروات يف با

وتم حتديد مساحة الرخصة الواحد بحد أقصى مقداره . تشف فيها من معادنيك
 ويتم، أوًال، منح رخصة استكشاف وتنقيب ملدة ثالثة أعوام، قابلة. دونم ٤٠٠,٠٠٠

 ١٢ر من  وال يحق للشركة الواحدة احلصول على أكث.  للتمديد أربعة أعوام أخرى
وبعد تنفيذ األعمال الالزمة، ويف حال العثور . رخصة لالستكشاف يف منطقة واحدة

على البترول بكميات جتارية، تمنح احلكومة الشركة املعنية عقد تطوير مدته ثالثون 
عاماً، قابلة للتمديد فترة عشرين عاماً أخرى بشرط تنفيذ استثمارات جديدة يف 

 ٢٥٠,٠٠٠بلغ املساحة القصوى لهذا النوع من العقود وت. تنشيط احلقل وتطويره
التي قد (ويحق للشركة، بموجب هذا االمتياز، إنتاج وتسويق حصتها من النفط . دونم

، %٢٧,٥٠بعد دفع عالوة نضوب بنسبة ) من اإلنتاج% ٧٨تبلغ حداً أقصى مقداره 
ار النفط احتساب أسع ويتم. من قيمة النفط املنتج% ١٢,٥٠وضريبة ريع بنسبة 

وتمنح احلكومة اإلسرائيلية الشركات احمللية . بموجب األسعار العاملية السائدة
سنتاً يف مقابل كل دوالر تنفقه هذه  ٤٤,٣٤املمولة من اخلارج، أو الشركات األجنبية، 
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الشركات إىل حين العثور على البترول؛ وعندئذ تتحول املنحة إىل قرض ينبغي للشركة 
  .القروض التابع للدولة إعادته إىل صندوق

، هدفها تشجيع ١٩٦٧و  ١٩٦٣وصدرت تعديالت على هذا القانون يف سنتي 
: ومن ضمن البنود اجلديدة. الشركات على االستثمار بمبالغ أكبر يف هذا القطاع

توسيع مساحة عمليات االستكشاف، وإعطاء احتكار للتنقيب يف منطقة معينة بعد 
خفيف من التزام العمليات احلقلية أو احلفرية املعتمدة إذا عمليات التحري األوىل، والت

تبين، بعد بدء احلفر، أن املواقع اخملتارة غير جمدية بتاتاً وأن الدراسات التمهيدية 
كما أعفت احلكومة مقاويل احلفر، باإلضافة إىل الشركات البترولية . كانت غير دقيقة

جلمركية املفروضة على املعدات احلائزة على رخص التنقيب، من جميع الرسوم ا
واعتمدت السلطات اإلسرائيلية جميع هذه القوانين يف عمليات االستكشاف . املستوردة

     (11).، وكذلك يف سيناء١٩٦٧والتنقيب يف األراضي احملتلة منذ سنة 
ومن املالحظ أنه على الرغم من احلوافز املشجعة التي وفرها قانون سنة 

الحقة التي أضيفت إليه، فإن األغلبية الساحقة من الشركات ، والتعديالت ال١٩٥٢
األجنبية التي قدمت إىل إسرائيل كانت إما مؤسسات بترولية ذات خبرة حمدودة يف 

وكان معظم . اجملال النفطي، وإما هيئات مالية استثمارية صغيرة ذات ملكية يهودية
ن الذين استفادوا من أصحاب الشركات املشاركة من املمولين اليهود األميركيي

القوانين املرعية يف الواليات املتحدة بعدم احتساب األموال املستثمرة يف 
لكن، على الرغم من هذه االمتيازات . ي عند تخمين ضريبة الدخلطاالستكشاف النف

كافة فقد تنازلت الشركات األجنبية، يف معظمها، عن العقود املمنوحة لها وانسحبت 
  .خفاقها يف العثور على النفطبعد فترة وجيزة إل

  
  االحتياطي واإلنتاج: احلقول البترولية

مليون برميل، مع  ١,٦، بنحو ١٩٨٨يقدر االحتياطي النفطي يف إسرائيل، سنة   
بينما يبلغ االحتياطي . برميل يف اليوم ٣٠٠ – ٢٨٠معدل إنتاج يومي يف حدود 

ماليين قدم  4,7 – ٤,٣قداره مليارات قدم مكعب، مع معدل إنتاج م ١٠,٢الغازي نحو 
وتؤلف هذه املصادر البترولية نسبة ضئيلة جداً من االحتياطي العاملي . اليوم/مكعب

هذا، وقد بلغ جمموع اإلنتاج النفطي يف إسرائيل حتى نهاية سنة %. ٠,٠١تقل عن 
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مليون برميل،  ١٦,٦نحو ) باستثناء الكميات التي تم استخراجها من سيناء( ١٩٨٧
ن خمسة حقول رئيسية يف النقب الغربي ومنطقة البحر امليت، كما هو موضح وذلك م

     (12):أدناه

  اكتشفت الشركة احلكومية اإلسرائيلية البيدوت هذا احلقل يف  :حيلتس
، عن طريق تعميق البئر التي حفرتها شركة نفط العراق سنة ١٩٥٥سبتبمر /أيلول

ويقع احلقل يف منطقة . قدم ٤٩٠٠وى قدماً إىل مست ٣٤٦٥، وذلك من مستوى ١٩٤٦
بئراً يف  ١٨وتم حفر . حليقات، شمال شرقي غزة، يف رمال طبقة الكريتاسي األسفل

 ٥٢٠٠ومعدل عمق اآلبار يف احلقل نحو . هذا احلقل حتى اآلن، ثالث منها فقط منتجة
ولقد بلغ جممل إنتاج هذا احلقل نحو ثالثة أرباع . درجة ٣١قدم، ونوعية النفط 

وبلغ . اإلنتاج النفطي اإلسرائيلي، لكنه بدأ باالنخفاض السريع منذ أوائل الثمانينات
أما معدل . ١٩٨٧مليون برميل، حتى نهاية سنة  ١٢,٣اإلنتاج من حقل حيلتس نحو 

  .١٩٨٧برميالً، سنة  ٧١اإلنتاج اليومي فكان نحو 
اور انتهت رخصة شركة البيوت يف حقل حيلتس، وكذلك يف حقل كوخاف اجمل

وتعمل الشركة اآلن على تطوير هذين احلقلين من أجل . له، بعد مرور ثالثين عاماً
  .احلصول على موافقة وزارة الطاقة على تمديد الرخصة فترة عشرين عاماً أخرى

  وهو قريب . ١٩٦٢اكتشفت شركة البيدوت هذا احلقل أواخر سنة  :كوخاف
. بئراً فيه، خمس منها منتجة ١٣حفر  وتم. جداً من حقل حيلتس ومن مكمن شبيه له

ووصل جمموع . درجة ٢٧,٩قدم، ونوعية النفط  ٥٥٠٠ومعدل عمق اآلبار نحو 
، وكان ١٩٨٧ماليين برميل، حتى نهاية سنة  ٤,٢اإلنتاج يف هذا احلقل إىل نحو 

  .١٩٨٧برميالً، سنة  ١٧٩معدل اإلنتاج اليوم نحو 

  الغازي  / غروب هذا احلقل النفطي اكتشفت شركة أويل إكسبلوريشن :اشدود
وتم حفر بئرين فقط، . وهو يقع يف السهل الساحلي جنوبي تل أبيب. ١٩٧٦سنة 

وبلغ . برميالً يف اليوم ٣٧درجة، وبمعدل مقداره  ٣٢,٥كلتاهما تنتج نفطاً بنوعية 
أما اإلنتاج . ١٩٨٧ألف برميل حتى نهاية سنة  ١٤٢جمموع اإلنتاج النفطي هو نحو 

  .مليون قدم مكعب حتى نهاية السنة ذاتها ١٨٥زي فقد بلغ الغا
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  ميالً  ٣٥تم اكتشاف هذا احلقل النفطي، الذي يقع على مسافة  :زوك تمرور
وبلغ جمموع اإلنتاج نحو . ١٩٨٠تقريباً إىل اجلنوب الشرقي من بئر السبع، سنة 

قدم،  ٦٠٠٠وكان اإلنتاج من عمق . ١٩٨٧برميالً فقط، حتى نهاية سنة  ٨١٩٧
  .درجة ٣٤ونوعية النفط 

  من هذا احلقل الصغير جداً يف ) درجة ١٧(تم اكتشاف النفط الثقيل : غوريم
وتم احلفر فيه . من قبل شركة إيست ميدتيرانيان أويل غروب ١٩٨٤شمال النقب سنة 

برميالً فقط، حتى نهاية سنة  ٦٩٥٠وبلغ جمموع اإلنتاج نحو . قدماً ٣٢٨٠إىل عمق 
بحدود مليون برميل، لكن تبين  در االحتياطي األويل عند االكتشافوكان قد ق. ١٩٨٧

  .بعد ذلك أن هذا الرقم مبالغ فيه جداً

  :أما احلقول الغازية، فهي
تم اكتشاف هذه احلقول الثالثة يف شمال غربي : حكانايم/ كيدود / ار زوه -

فطا إسرائيل بتروليوم أجنبية مشتركة هي نا –البحر امليت من قبل شركة إسرائيلية 
مليارات  ٦,٥ويقدر االحتياطي بحدود .١٩٦١ – ١٩٥٨كوربوريشن، وذلك يف الفترة 

ماليين قدم مكعب، أوائل  ٤,٥قدم مكعب، بينما بلغ معدل اإلنتاج اليومي نحو 
وتوفر هذه احلقول، وبالذات حقل زوهار، الوقود ملصانع البوتاس . الثمانينات

 ٦كلم وبحجم  ٢٩بحر امليت، عن طريق خط أنابيب طوله والفوسفات يف شمايل ال
كلم  ٤٩يف شمايل النقب عن طريق خط أنابيب طوله  ةبوصات، واملنطقة الصناعي

  .بوصات ٦ – ٤وبحجم 
ويقدر . وهو حقل غازي ضحل يقع يف منطقة احلولة يف شمال البلد: غونين -

مليون  ٢وع اإلنتاج بنحو مليار قدم مكعب، وجمم ٢االحتياطي يف هذا احلقل بحدود 
  .١٩٨٧قدم مكعب حتى نهاية سنة 

هناك بئر واحدة فقط يف هذا احلقل، الذي يقع يف الناحية الشمالية : شيكما -
مليون قدم  ٥٨٧وقد بلغ جمموع اإلنتاج نحو . من قطاع غزة قرب حقل حيلتس

  .١٩٨٧مكعب، حتى نهاية سنة 
يط جداً وغير منتظم من مناطق وباإلضافة إىل هذه احلقول، هناك إنتاج بس

يف السهل الساحلي بالقرب من حيلتس، وبلغ  ١٩٦٠ فقد اكتشف حقل نغفا سنة. أخرى
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كما تم اكتشاف . برميالً يف اليوم، لكنه توقف بعد فترة قصيرة ٦٠معدل اإلنتاج فيه 
يف السهل (، وبيري )يف وادي عربة جنوبي البحر امليت(أماتسياهو : حقلين غازيين

ألف قدم مكعب يف اليوم  ٢٠٠ويبلغ معدل اإلنتاج من احلقل األخير نحو ). احليالس
  .من الغاز الطبيعي

وقد منحت . هذا ومل يتم حتى اليوم العثور على البترول يف املناطق املغمورة
، للشركة الكندية بتروكانا املتفرعة من شركة ١٩٦٢أول رخصة لالستكشاف سنة 

أخرى إىل الشركة األميركية اشر أويل كومباين، التي  كما تم منح رخصة. ساناكانا
وجاءت النتائج . حفرت يف البحر األبيض املتوسط يف املنطقة املواجهة ملدينة حيفا

، اشتركت شركة ليفنغستون األميركية مع بتروكانا يف ١٩٦٦ويف سنة . كلها سلبية
نوفمبر / شرين الثاينويف ت. أيضاً حفر بئر يف املناطق املغمورة، لكنها كانت جافة

. ، حفرت شركة بلكو األميركية ثالث آبار جافة قبالة عسقالن ونتانيا وحيفا١٩٦٩
  .وقد انسحبت هذه الشركات بعد النتائج السلبية التي حصلت عليها
، ١٩٧٩ – ١٩٦٧أما فيما يتعلق باألراضي املصرية خالل السنوات احملتلة 

برميل يف اليوم، من  ٣٠,٠٠٠لفترة نحو فقد بلغ معدل اإلنتاج خالل جممل تلك ا
كما تم إنتاج . الذي اكتشفته شركة نيبتون) علما(حقول أبو رديس وحقل شعب علي 

 – ٣٠، بمقدار ١٩٧٩الغاز من حقل سادوت بالقرب من العريش يف شمال سيناء سنة 
وتم مد . مليار قدم مكعب ٣٥وقدر االحتياطي بحدود . مليون قدم مكعب يف اليوم ٤٠

. كلم إىل منطقة بئر السبع، الستخدام الغاز يف املصانع هناك ١٠٠خط أنابيب طوله 
وقد استنزف اإلسرائيليون هذا احلقل بأقصى سرعة ممكنة، حتسباً إلعادة تسليم 

مليون قدم مكعب يف اليوم بعيد انسحابهم  ٢املنطقة إىل مصر، إذ انخفض اإلنتاج إىل 
  .أوائل الثمانينات

  
  
  
  
  
  



٦٥، ص )١٩٩٠شتاء ( ١، العدد ١المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية  دراسات  

 

15 

 

  ١٩٨٧ترويل يف إسرائيل، اإلنتاج الب
  

  جمموع اإلنتاج حتى   ١٩٨٧  
٣١/١٢/١٩٨٧  

  )براميل( )براميل( حقول النفط
  ١٢,٢٧٥,٧٤٩ ٢٦,٠٢٩ حيلتس
  ٤,١٧٠,٣٤ ٦٥,٢٩٦ كوخاف
  ١٤٢,٢٤٥ ١٣,٤٣٩ اشدود

  ٨١٩٧ - زوك تمرور
  ٦٧٨٥ - غوريم

  ١٦,٦٠٢,٩١٠ ١٠٤,٧٦٤ اجملموع
  )مكعب قدممليون ( )مليون قدم مكعب( حقول الغاز

  ٦٠,٧٥٧ ١٣٧٦ زوهار
  ١٨٥ ٤٤ اشدود
  ٢ - غونين
  ٥٨٧ ١٧٤ شيكما

  ٦١,٥٣١ ١٥٩٤ اجملموع
 The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, Vol. 72, No. 10B: املصدر

(October 1988), p. 292.                              

                       

  
  جتربة نفطية فاشلة

شكلت احلكومة اإلسرائيلية النواة الرئيسية للتنقيب عن البترول يف العقود   
األربعة املاضية، وذلك عن طريق دعمها املادي للشركات العاملة يف جماالت 

التي تم التوصل إليها كانت سلبية جداً  ن النتائجغير أ. االستكشاف واحلفر والتنقيب
كما أوضحنا سابقاً، ومردود ذلك يف املقام األول يعود إىل طبيعة التضاريس 

اجليولوجية من جهة، لكن وأيضاً إىل التخبط يف سياسات احلكومة والشركات من 
ول النفط وكانت الكميات التجارية الوحيدة التي تم استغاللها، هي يف حق. جهة أخرى

  .١٩٦٧يف سيناء التي استولت إسرائيل عليها خالل حرب 
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من أبرز سمات التجربة البترولية اإلسرائيلية تفاقم الصراع اإلداري، وتضارب   
املصالح بين املؤسسات احلكومية اخملتصة، األمر الذي أدى إىل تراكم املشكالت 

سوق األسهم احمللية وحماولة واإلخفاق يف حلها، وكذلك استغالل الشركات البترولية ل
  .اإلثراء السريع من خاللها بدالً من العمل اجلدي والباهظ التكاليف يف احلفر والتنقيب
ومن الالفت للنظر أنه بعد عشرة أعوام من سن قانون البترول، وبعد انسحاب 

املسؤول يف (معظم الشركات األجنبية التي قدمت يف اخلمسينات، فوض وزير املال 
مسؤول جيولوجي (، إىل اخلبير األميركي لويس فيكس ١٩٦٢، سنة )عن البترولحينه 

وقد انتقد فيكس . تقويم وضع صناعة البترول احمللية) سابق يف شركة ستاندرد أويل
يف تقريره التنافس العقيم بين الشركات احلكومية اخملتلفة، والتأخر يف تنفيذ 

التنفيذيين يف اجلهاز النفطي  سؤولينكما أشار إىل مشكلة امل. املسوحات السيزمية
املعين بحسب والءاتهم احلزبية من دون أية معرفة أو خبرة مهنية تذكر يف اجملال 

يجد معظم املديرين صعوبة يف اتخاذ القرارات التقنية بشأن : "وقال فيكس. البترويل
إىل هدر  موضوعات ليست لديهم فيها املعرفة املطلوبة، األمر الذي من شأنه أن يؤدي

    (13)."كبير يف األموال، وبالذات عندما يجري حفر اآلبار من دون حتضير دقيق

، أي بعد عقد آخر من الزمن، حاول وزير املال مرة أخرى ١٩٧٢ويف سنة 
معاجلة املشكالت املزمنة يف صناعة البترول اإلسرائيلية؛ فقد أصدر بنحاس سابير، 

يقضي بتغيير شامل لهياكل ونظم  ١٩٧٢نة وزير املال األسبق، قراراً يف صيف س
املؤسسات احلكومية العاملة يف جماالت االستكشاف والتنقيب واحلفر، داعياً إىل 

وانتقد سابير بشدة البطالة املقنعة . تأسيس شركات متخصصة بهذه اجملاالت
وبالذات حقل  –املتفشية يف الشركات البترولية احلكومية، وسوء إدارة احلقول 

كما شدد على وقف هدر األموال الضخفة التي تصرف لهذه املؤسسات لقاء . حيلتس
 ٢٢٠إذ كان قد تم صرف مبلغ (النتائج السلبية التي تم حتقيقها حتى تلك الفترة 

جلنة متخصصة  وألّف سابير). ١٩٧٢ – ١٩٤٨مليون ليرة إسرائيلية خالل السنوات 
ات خالل ستة أشهر، على أن يمنع حفر آبار جديدة إىل لدراسة املوضوع وتقديم توصي
  (14).حين املوافقة على تقرير اللجنة

الرغم من التغييرات الهيكلية التي نفذتها احلكومة، والعمليات البترولية  وعلى
املكثفة التي قامت الشركات بها يف الفترة الالحقة، فقد بقيت احلقائق نفسها الصقة 
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فقد أشار مراقب حسابات . إلسرائيلية بعد عقد آخر من الزمنبالسياسة البترولية ا
إىل احلقائق التالية عن سياسات التنقيب  ١٩٨٥الدولة يف تقريره السنوي لسنة 

 ١٣١تم يف ذلك الفترة حفر : "، إذ قال١٩٨٣ – ١٩٧٥واحلفر خالل األعوام املالية 
بئراً يف منطقة شمال  ٢٥ود، وآبار مل يتم فيها التوصل إىل العمق املنش ٥بئراً، بينها 

 ١١١وبين . سيناء ويف الشريط الصحراوي اللذين ال يعتبران داخل حدود دولة إسرائيل
بئراً إىل أعمق ضحلة بحيث مل يفسح اجملال لالستنتاجات  ١٤بئراً الباقية، حفرت 

بئراً حفرت يف القطاع  ٧٠وهناك . الالزمة يف خصوص إمكان وجود البترول
قليل جداً من اآلبار يف طبقات  وتم حفر عدد. وسط واجلنوبي وشمال النقبالساحلي األ

وهناك مناطق جيولوجية يف اجلليل وهضبة اجلوالن وخليج حيفا . جيولوجية قديمة
وينحو مراقب    (15)..."ويهودا والسامرة والبحر املتوسط، التي مل حتفر فيها أية بئر

غياب سياسة موحدة للتنقيب عن النفط،  حسابات الدولة املالمة، مرة أخرى، إىل
وانعدام التنسيق بين هيئات املسح الزلزايل والفرق اجليولوجية، وكذلك إىل الفساد 

الذي عم شركات احلفر وبالذات يف تفرة الركود االقتصادي خالل أوائل الثمانينات، 
على ، وتمضي الوقت فقط للحصول كانت طواقم احلفر تعمل من دون إجناز مهماتها

  .العالاوات والساعات اإلضافية وتعويضات العمل الليلي
كان هناك اهتمام ملحوظ باستكشاف النفط يف النصف الثاين من السبعينات، 

وذلك مع ارتفاع أسعار النفط اخلام عاملياً، ومع ازدياد الشعور بإمكان عودة حقول 
مليون ليرة  ١٠٠ثم ارتفعت اخملصصات املالية للتنقيب من . سيناء إىل مصر
؛ هذا على الرغم من التقليص ١٩٧٩مليون ليرة سنة  ٨٠٠إىل  ١٩٧٥إسرائيلية سنة 

خماوف  وما زاد يف. الواسع النطاق يف بقية ميزانيات الدولة خالل تلك الفترة
وقد عزا . عزل الشاه السلطات اإلسرائيلية، يف حينه، توقف إمدادات النفط اإليراين بعد

أعمال التنقيب أن "قة هذا االهتمام الواضح بالقطاع النفطي إىل مسؤول يف وزارة الطا
ي على أهمية قومية إزاء خلفية التوقعات القائمة على صعيد توفر عن النفط تنطو

  (16)."النفط خالل السنوات املقبلة

مليون دوالر على التنقيب عن النفط  ٢٥٠امليزانيات إىل أنه أُنفق  وتشير أرقام
مليون دوالر منها خمصصة من ميزانية  ٩٥، كانت ١٩٨٤ – ١٩٧٥خالل الفترة 

اقتطع  –مليون دوالر  ٥٥الدولة السنوية، بينما استثمرت شركة النفط الوطنية 
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مليون  ١٠٠وتم استثمار . معظمها من األرباح التي حققتها من إنتاج نفط سيناء
ات، تم يف الفترة ويف جمال النفق. دوالر من قبل الشركات اخلاصة احمللية واألجنبية

مليون  ٨٨مليون دوالر على املسوحات والدراسات اجليوفيزيائية، و  ٦٢نفسها إنفاق 
  .دوالر على عمليات احلفر

لكن، بعد أن استطاعت إسرائيل تأمين حاجاتها جمدداً من النفط اخلام 
ث واملنتوجات البترولية، أوائل الثمانينات، وبعد تغير أوضاع الصناعة النفطية بحي

أصبحت سوق مشترين بدالً من سوق بائعين، انخفض االهتمام مرة أخرى 
: ، تقلصت ميزانية التنقيب إىل النصف تقريبا١٩٨٢ًففي سنة . باالستكشاف والتنقيب

مليون  ١٢مليون دوالر، لتنخفض إىل نحو  ٣٢إىل  ١٩٨١مليون دوالر سنة  ٥٦من 
     (17).١٩٨٤دوالر سنة 

فقد . العاملة أوفر حظاً من املؤسسات احلكومية ومل تكن مساهمة الشركات
 حاولت هذه الشركات، العامة منها واخلاصة، استقطاب أموال أجنبية وبالذات

، إما من خالل طرح أسهمها يف بورصة نيويورك وإما عن طريق مساهمات أميركية
وتم لهذا الغرض تأسيس  .مباشرة وحصص معينة يف امتيازات وحقول حمددة

تقوم هيئات مالية خمتصة يف الواليات املتحدة بإصدار سندات " نقيبصندوق ت"
وعند شراء األسهم يف هذا الصندوق، يصبح املستثمر . أميركية للمساهمة فيه

وإذا ما تم اكتشاف النفط فإن . األميركي مساهماً يف أحد االمتيازات أو احلقول
ومما . مساوياً لنسبة املساهمةاملساهم األميركي، مع الشريك اإلسرائيلي، يحقق ربحاً 

شجع بعض املساهمين األجانب على املشاركة أن احلكومة تقدم منحة أو قرضاً 
وال تتم إعادة هذا القرض إىل . سنتاً على كل دوالر يتم إنفاقه ٤٤,٣٤جممداً مقداره 

لكن، على الرغم من هذه اإلغراءات فإن . خزانة الدولة إال يف حالة اكتشاف النفط
كات اإلسرائيلية مل تستطع استقطاب اهتمام املؤسسات املالية األميركية الكبرى، الشر

كما مل تستطع احملافظة على املساهمين الذين وافقوا على . أو جمع األموال الضخمة
والسبب يف ذلك يعود، أساسًا، إىل . املشاركة، إذ أن معظمهم ينسحب بعد فترة قصيرة

املاضية يف العثور على النفط، باإلضافة إىل سوء إدارة التجربة الفاشلة طوال العقود 
    (18).الشركات احمللية نفسها وجتاربها املرة
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ومن اجلدير بالذكر أن العديد من الشركات البترولية اإلسرائيلية حقق أرباحاً 
ضخمة يف السبعينات والثمانينات، لكن يف سوق األسهم احمللية ال يف الصناعة 

ركات ارتفعت أسهمها بصورة خيالية، مع بقية أسهم الشركات وقامت ش. النفطية
البترولية احمللية، على الرغم من أنها مل تملك حتى حق الترخيص للتنقيب عن البترول 

وقامت الصحف احمللية والشائعات يف السوق بدور كبير يف . مثل شركة ستير أويل –
، األمر "النفط بكميات جتارية اكتشاف دالئل على وجود"نشر األخبار املغلوط يف عن 

الذي أدى إىل ارتفاع أسهم الشركات البترولية ليكتشف جمهور املساهمين، بعد فترة 
وجيزة، أن هذه األخبار عارية عن الصحة أو أنها مبالغ فيها إىل درجة أن ال معنى لها 

، يف سياق برنامج خمصص ١٩٨٦وقد أوردت اإلذاعة اإلسرائيلية سنة . اقتصادياً
هذا املوضوع، أمثلة لبعض هذه احلوادث، فذكرت األخبار التالية على سبيل املثال ال ل

  (19):احلصر
 .٣تم العثور على نفط يف بئر حفرتها شكة نفطا يف غوريم : ٩/٦/١٩٧٠ -
تم العثور على دالئل وجود نفط بالقرب من الشواطىء : ٣٠/٥/١٩٧٤ -

 .اإلسرائيلية
 .١األوىل على وجود نفط يف يورام  تم العثور على الدالئل: ١/١٢/١٩٧٥ -
نفط ثقيل، وغير قابل لإلنتاج  ١تبين أن النفط يف يورام : ٢/١٢/١٩٧٥ -

 .التجاري
عثر على دالئل مشجعة يف إحدى األبار يف منطقة غان : ٢٢/٧/١٩٧٨ -

 .يفنيه
 .٥تفجر نفط صاف من البئر  اشدود : ٥/٦/١٩٧٩ -
 .ماحلة سوى على مياه ٥مل يعثر يف اشدود : ٢٠/٦/١٩٧٩ -
   .قال اخلبراء إنه يوجد احتياطي نفطي يف منطقة سدوم: ١٨/٥/١٩٨٠ -
 .عثر على دالئل نفط يف بئر غاعاش: ١٥/٢/١٩٨١ -
 .٢عثر على دالئل نفط يف زوك تمرور : ١٩/٤/١٩٨٣ -
 .٣عثر على نفط بنوعية جيدة يف بئر كرمون : ٢٥/١٢/١٩٨٣ -
فط بكميات جتارية مل يتضح بعد ما إذا كان يوجد فعالً ن: ٢٦/١٢/١٩٨٣ -

 .يف كرمون
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لهذا النمط من األعمال التي قامت الشركات البترولية اإلسرائيلية  وخير مثال

مشروعها هو  بها هو جتربة شركة سيسميكا، أوائل الثمانينات، التي قيل يف حينه أن
    (20)."األكثر طموحاً يف تاريخ التنقيب عن النفط يف إسرائيل"

، كل من الصناعي أبراهام شافيك واملستثمر ١٩٨٢ة أسس الشركة، أوائل سن
مليون دوالر للتنقيب  ٥٠والهدف من التأسيس جمع . اليهودي من  البيرو أدام بولك

وأعلن املدير العام للشركة، يوسي لنغوتسكي، يف . عن النفط يف منطقة البحر امليت
شركة قد حصلت ، أن ال١٩٨٤فبراير / يف شباط" دافار"تصريح أدىل به إىل صحيفة 

مليون دوالر، وأنها يف صدد جمع املبالغ  ٢٠على التزامات حملية وخارجية بحدود 
متر يف امتياز مساحته  ٥٠٠٠ – ٢٥٠٠آبار على عمق  ١٠ – ٨املتبقية حلفر 

أن "وادعى لنغوتسكي، يف املقابلة نفسها،   (21).دونم يف منطقة البحر امليت ٤٠٠,٠٠٠
ر إىل أن مصدر الزفت والنفط اللذين اكتشفا يف املنطقة هو األبحاث التي أُجريت تشي

وتؤكد هذه . الزيت الصخري الذي يشكل الصخر الرئيسي لتراكم النفط يف املنطقة
متر هو املصدر املالئم  ٢٠٠٠األعمال أن الزيت الصخري املوجود على عمق 

متر،  ٥٠٠٠عمق ويعتقد اخلبراء أن كل الزيت الصخري املوجود على  .الستخراج النفط
وطبعاً مل يوضح ." منذ مليون سنة وحتى ثالثة ماليين سنة، يعطي النفط اخلفيف

لنغوتسكي، يف هذا التصريح الغريب، من هم اخلبراء الذين استشهد بهم، وما هي 
مصادر األبحاث التي استند إليها يف كالمه، وأين هو النفط الذي اكتشف يف هذه 

 !املنطقة
ح أن التصريحات املتفائلة هذه أدت إىل حتسين أوضاع غير أنه من الواض

فقد ارتفعت قيمة أسهمها خالل . ١٩٨٥و ١٩٨٤الشركة حتسيناً ملحوظاً، خالل سنتي 
عن القيمة االسمية عند التأسيس، وذلك قبل احلفر أو حتى بعد % ٢٩٠هذه الفترة نحو 

. من جو التفاؤل املفرطكما استفادت أسهم الشركات البترولية األخرى . حفر بئر جافة
، إىل هذه الظاهرة ١٩٨٥فبراير / ، يف شباط"يديعوت أحرونوت"وقد أشارت صحيفة 

إن املتتبع لالرتفاع الكبير الذي حدث يف األسابيع األخيرة يف أسهم النفط يف : "بقولها
البورصة، يعتقد أنه تم مؤخراً اكتشاف حقول مليئة وغنية بالنفط يف إسرائيل، أو على 

ما ساعد أيضاً، يف تلك الفترة بالذات، و   (22)."ألقل أن هناك دالئل مشجعة على ذلكا
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على إضفاء صبغة من املصداقية على جو التفاؤل هذا هو إعالن أرماند هامر نيته 
  .االستثمار يف التنقيب عن البترول يف إسرائيل

رصة كة يف البوأصيب املساهمون اإلسرائيليون الذين اشتروا أسهم الشر
بصدمة حادة، عندما سحبت وزارة الطاقة رخصة سيسميكا للتنقيب عن النفط يف 

، نتيجة عدم التزامها اجلدول الزمني لتنفيذ ١٩٨٥ديسمبر / مطلع كانون األول
ومل حتفر الشركة . مرات ةبرنامج احلفر املتفق عليه، على الرغم من تمديد املهلة لها عد

أما املبالغ الفعلية التي استطاعت جتميعها فهي . سدوم، وكانت جافة –هار سوى بئر 
مليون دوالر من أدام بولك، ومليون دوالر  ٢ماليين دوالر من بورصة تل أبيب، و  ٤,٧

، قرر جملس إدارة ١٩٨٥ديسمبر / كانون  األول ٢٥ويف . من مستثمرين أميركيين
    (23).الشركة رفع توصية إىل اجلمعية العمومية بحل الشركة

فقد ظهرت . الدين بدوره أيضاً يف حماولة العثور على النفط يف إسرائيلقام 
بدعة جديدة، أوائل الثمانينات، من قبل األصوليين املسيحيين األميركيين الذين 
استشهدوا ببعض اجلمل والفقرات يف العهد القديم، للتدليل على وجود النفط يف 

تفاد بعض الرجال الذين يتاجرون وكبقية التجارب املماثلة، اس. األراضي املقدسة
فعلى سبيل املثال، استطاع بات روبرتس، وهو املضيف . بالدين من هذه العمليات

يف شبكة اإلذاعة التلفزيونية الدينية يف الواليات " ٧٠٠نادي "للبرنامج املتلفز 
املتحدة، أن يجمع ماليين الدوالرات من املساهمين األميركيين الصغار يف سنة 

 –وفعالً، فقد تم حفر بئر اشر . يف الكتب املقدسة" الدالئل الثبوتية"بحجة ، ١٩٣٨
وبلغت . لكنها كانت جافة قدماً قرب جبل الكرمل، ٢١,٤٢٨على عمق  ١عتليت رقم 

وتم اختيار املنطقة اجلغرافية هذه بالذات ألنها . مليون دوالر ١٣تكلفة العملية 
اً من السماء على األنبياء الكذبة يف أثناء املكان الذي أنزل فيه النبي إلياهو نار

وهناك أيضاً شركة فورد أويل، املسجلة يف والية يوتا، التي أعلنت    (24).صراعه معهم
أنها ستساهم مع شركة إسرائيلية يف البحث عن النفط يف مكان آخر أُشير إليه يف 

لية تذكر أو خبرة واستطاعت هذه الشركة، التي مل تملك أصوالً رأسما. العهد القديم
وتم جمع مبالغ هائلة، . مرة خالل فترة قصيرة ٢٠بترولية، أن ترفع قيمة أسهمها 
    (25).لكن مل تنجز أية أعمال بترولية
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انتقلت مسؤولية السياسة النفطية يف إسرائيل من وزارة التخطيط يف   
رة الطاقة منذ اخلمسينات، إىل وزارة املال يف الستينات وأوائل السبعينات، وإىل وزا

مسؤولية تنفيذ السياسة البترولية شركة النفط  واستلمت .منتصف السبعينات
، وأُنيط بها مهمات األبحاث السيزمية ١٩٥٨التي أنشئت سنة ) حانال(اإلسرائيلية 

واجليولوجية يف املناطق اليابسة واملغمورة، والتنقيب، واستكمال إجراء تقويم 
االستثمارات احمللية والدولية، وتنسيق النشاط مع االحتياطي للبلد، واستقطاب 

وتفرعت من حانال شركة االستثمار للتنقيب النفطي . الشركات احلكومية األخرى
وهي الشركة املسؤولة مسؤولية مباشرة عن عمليات املسح السيزمي  –احملدودة 

ن النفط وهناك أيضاً الشركة اإلسرائيلية للتنقيب ع. واجليولوجي واحلفر والتنقيب
وهي الشركة املقاولة الرئيسية لتنفيذ حفر آبار  – ١٩٥٢التي تأسست سنة ) البيدوت(

للشركة الوطنية والشركات اخلاصة، كما توفر املعدات  النفط والغاز، وتعمل مقاوالً
وهناك شركة نفطا، التابعة لشركة البيدوت، . الالزمة يف جمال اخلدمات البترولية

التنقيب عن الغاز، وكذلك معهد اجليوفيزياء وأبحاث البترول وهي متخصصة باحلفر و
  .املسؤول عن األبحاث اجليوفيزيائية وحتليل املسوحات

، مؤسسات متفرعة من حانال ١٩٧٩كانت جميع هذه املؤسسات، وحتى سنة   
. لكنها مستقلة يف إدارتها وميزانيتها، ويتم التنسيق بينها عن طريق الوزارة املعنية

ك السنة، أصبحت هذه املؤسسات تمول مباشرة من قبل شركة حانال، التي ومنذ تل
آلخر من بيع الوقود حتصل على جزء من أموالها من ميزانية الدولة العامة، واجلزء ا

  .دمات الفنيةواملعدات واخل
، وبناء على تقرير رفعه املستشار النفطي ألفرد ١٩٨٤ويف خريف سنة   

، موشيه شاحل، تم مرة أخرى جتميد جميع العمليات روزينزفايغ إىل وزير الطاقة
البترولية احلكومية مدة عامين، إىل حين تنفيذ مراجعة شاملة للمسوحات والبحوث 

ومل تقم احلكومة، . السابقة، وكذلك دراسة بيانات احلفر وإعادة حتليلها وتقويمها
ين دوالر، وموّلت مالي ١٠خالل هذه الفترة، إال ببعض أعمال احلفر التجريبي بقيمة 

  (26).الشركات اخلاصة باقي أعمال احلفر
أُنيطت جميع مهمات احلفر فقد . كما تمت إعادة هيكلة التنظيم اإلداري

 والتنقيب يف القطاع العام بشركة التنقيب النفطي، بينما تخصصت حانال باالتصال
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مج خمس ، تم د١٩٨٩أغسطس / ويف آب .بالشركات األجنبية واملستثمرين األفراد
مؤسسات حكومية أخرى حتت مظلة شركة التنقيب النفطي، وخُصصت لها ميزانية 

  .مليون دوالر ١٢سنوية بحدود 
ومما ساعد احلكومة يف اتخاذ هذه اإلجراءات االنكماشية، انخفاض أسعار 

النفط منذ أوائل الثمانينات، وغياب الضرورة امللحة لتأمين إمدادات النفط اخلام نظراً 
ومن جهة أخرى، جنحت إسرائيل أول مرة يف كسر الطوق املضروب حولها . فرتهإىل و

وكان أول من وافق على التعاون . واستقطاب مؤسسة أو شخصية دولية نفطية مرموقة
الذي لدى  –ومن خالل استقطاب هامر . معها أرماند هامر، رئيس شركة أوكسيدنتال

ونتيجة اتفاق كامب ديفيد وتغير  شركته مصالح نفطية مباشرة يف خمس دول عربية،
استطاعت إسرائيل توفير البرهان األول للصناعة  –األوضاع السياسية يف املنطقة 

النفطية الدولية على أن العمل يف إسرائيل، وحتى يف أعمال احلفر والتنقيب، لن يعني 
  .منذ اآلن فصاعداً تنفيذ بنود املقاطعة على الشركات العاملة عندها

فهو مؤسس ورئيس جملس إدارة  إسرائيل من وضع هامر املميز؛استفادت 
وهو يهودي الديانة ومعروف . شركة أوكسيدنتال، وصاحب أقلية من األسهم فيها
ومن الواضح أن شركة أوكسيدنتال . عاملياً، وله عالئق واسعة تمتد عبر الشرق والغرب

الف أياً من قوانين نفسها مل تشارك يف أية عملية يف إسرائيل، وبالتايل مل تخ
غير أن جمرد مشاركة شخصية مثل هامر، ذي السمعة الدولية والباع . املقاطعة

الطويل يف احلقل النفطي، حققت أحد األهداف املرجوة من العملية، وهو إعطاء 
االنطباع بأن من املمكن ملؤسسات نفطية معروفة أن تساهم يف العمل يف كل من 

  .يف آنإسرائيل واألقطار العربية 
  

  البترول الدولية شركات حماولة الجتذاب: هامر
أرماند هامر إىل إسرائيل والتزامه اكتشاف النفط هناك، إىل بعث  أدى وصول  

احلياة مرة أخرى يف الصناعة البترولية اإلسرائيلية، بعد سلسلة اإلخفاقات التي 
فاؤل سمعة هامر ومرد هذا الت. كادت تفقدها األمل بالعثور على النفط يف أراضيها

  .العاملية الواسعة النطاق، وجتاربه الناجحة يف جمال البترول
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وقد صاحب جميء هامر تنفيذ سياسة بترولية جديدة، قام برسمها وتنفيذها   
فبعد إيقاف الدعم احلكومي للشركات . ١٩٨٥وزير الطاقة موشيه شاحل منذ سنة 

لمسوحات اجلذبية واملغناطيسية احمللية للححفر، أمر شاحل بإجراء مراجعة شاملة ل
واستمرت هذه الدراسة ثالثة أعوام، تقرر يف إثرها أن هناك ثالث . والزلزالية السابقة

منطقة حيلتس، ومنطقة البحر : مناطق واعدة ذات تراكيب تدل على وجود النفط فيها
والتنقيب  وتم اتخاذ القرار بتركيز احلفر  (27).امليت، واملنطقة احملاذية للجرف القاري

وتبع ذلك خطوة ثانية يف االتصال . يف هذه األماكن فقط خالل املرحلة املقبلة
بمسؤويل قسم االستثمارات الدولية يف بنك فرست بوسطن، وهو من املصارف 

املرموقة يف الواليات املتحدة، ووعدت وزارة الطاقة أن تزودهم بنتائج دراساتها 
قاء تعاون املصرف معها على ترغيب شركات ومراجعاتها عن املسوحات السابقة، ل

، أن ١٩٨٦مارس /ثم أعلن شامل يف آذار. بترولية ذات خبرة يف القدوم إىل إسرائيل
احلكومة ستغير طريقة تعاملها مع الشركات، إذ ستمنح هذه الشركات مساحات واسعة 

الشركات  املسحية، لكنها لن تمنح للتنقيب، كما ستزودها جماناً باخلرائط والدراسات
أما فيما عنى الشركات    (28).احمللية مساعدات للحفر كما كان احلال يف املاضي

، على منحها ١٩٨٦األجنبية، فقد أوالها شاحل االهتمام األوسع وعمل، منذ سنة 
املزيد من اإلعفاءات الضريبية، وعلى تأجيل دفع القروض املستحقة عليها للدولة، 

هذا، باإلضافة إىل استمرار . جية واجليوفيزيائية جماناًووفر لها املعلومات اجليولو
وفعالً جنح شاحل، خالل النصف الثاين من    (29).دعمها ماليًا كما كان الوضع سابقاً

الثمانينات، يف استقطاب شركات أجنبية ورؤوس أموال حملية ودولية لالستثمار يف 
من دون أي اكتشاف  –رى ومرة أخ –لكن . املناطق الثالث التي حددتها الدراسات

  .نفطي حتى اآلن
ومنذ البداية، أحاط الغموض . ١٩٨٤بدأت املفاوضات مع أرماند هامر أواخر سنة 

فقد تم التشديد، يف حينه، على أن االستثمار املنشود عمل فردي . بهذه االتصاالت
نه، ، يف حي"هآرتس"وذكرت صحيفة . لهامر، وال مشاركة البتة لشركة أوكسيدنتال فيه

إىل أي حد : "وتساءلت." الشركة الضفخمة كان يرفرف بظله على املفاوضات اسم"أن 
التنقيب يف النقب؟ ليست هناك أية وثيقة  يعتبر أرماند هامر مشاركاً فعلياً يف مشروع

ويف ... وال ذكر السم أوكسيدنتال، حتى يف األحاديث اجلانبية. رسمية تذكر اسمه
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ر سيستثمر مليون دوالر من جيبه اخلاص، وأنه سيحرص تسريب مقصود، ذُكر أن هام
فهل هذا صحيح؟ ال تأكيد لذلك، وال تكذيب . على جتميع تسعة ماليين دوالر أخرى

     (30)."له
يونيو / حزيران ١٢تم التوقيع مع املستثمرين اجلدد يف لوس أجنلس بتاريخ 

مليون دوالر خالل  ٢٠اسرامكو األميركية بإنفاق نحو  ويُلزم االتفاق شركة. ١٩٨٥
وتساعد احلكومة بقرض . ثالثة أعوام، وحفر بئرين ف منطقتي النقب والبحر امليت

دوالر يتم إنفاقه، وتعطى املساعدة احلكومةي هذه  سنتاً لكل ٤٤,٣٤مؤجل بمقدار 
من رأس مال % ٥٨وتبلغ حصة املساهمين األجانب . وفق التقدم يف برنامج احلفر

، و )وى اسم هامر علناً، أما األسماء األخرى فقد بقيت غير معلنةمل يذكر س(املشروع 
ديليك، ويوال، ونفطا، (مساهمة شركات حملية % ١٧مساهمة حكومية، و % ٢٥

ويف حال اكتشاف النفط، حتصل احلكومة على حصتها من األرباح وفق ). وإيموج
ا كل من املعهد هذا، باإلضافة إىل العائدات التي سيحصل عليه. نسبة استثماراتها

    (31).اجليولوجي وشركة البيدوت، نظراً إىل اخلدمات التي سيقدمانها للشركة اجلديدة
بدأ هامر مشروعه اجلديد على مرحتلين، كانت األوىل الكتشاف النفط يف 

يف األسبوع األول من  ١ –بدأت شركة اسرامكو حفر البئر األوىل أغورا . صحراء النقب
بعد أن اكتشفت  قدماً، ١٢,٨٣١يوليو على عمق / حلفر يف تموز، وأوقفت ا١٩٨٧سنة 

مليون  ١٣وبلغت تكلفة املسوحات والفحوصات والدراسات واحلفر نحو . أنها جافة
أغسطس وتشرين /، فقد تم حفرها ما بين آب١ –أما البئر الثانية، إيفي . دوالر
اً بجانب منطقة أميال تقريباً من ديمونا شرق ٧، على بعد ١٩٨٧أكتوبر /األول

قدم، إذ تبين أن  ٥٩٠٠وتوقف احلفر عند عمق . زوهار الغازية قرب البحر امليت/أراد
  .هذه البئر جافة أيضاً

مل يفقد هامر األمل بالعثور على النفط، على الرغم من البئرين اجلافتين اللتين 
املقبلة  ، أنه سينفق خالل األعوام الثالثة١٩٨٨فقد أعلن، منتصف سنة . تم حفرهما

مليون دوالر آخر يف حماولة اكتشاف النفط، وهذه املرة يف املناطق  ٢٥مبلغ 
نعتقد أن لدينا حظاً جيداً يف العثور : "وأعلن يف مؤتمر صحايف يف تل أبيب. املغمورة

لقد . على ما نحن بصدده، ألننا سنحفر إىل عمق مل تصل إليه هنا أية شركة أخرى
ونقل    (32)."مليون برميل من النفط ٢٠٠يحتوي على نحو وجدنا تركيباً نعتقد أنه 
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، الذي كان حاضراً املؤتمر الصحايف هذا، عن "لوس أجنلس تايمز"مندوب صحيفة 
أعتقد أن الله أوجد النفط يف العامل، . أنا مصمم على إيجاد النفط إلسرائيل: "هامر قوله

     (33)."ومل يقصد حجبه عن إسرائيل وإعطاءه كله إىل العرب

تم البدء باملرحلة الثانية عند تأسيس جمموعة بقيادة اسرامكو، وبالشراكة مع 
أويل  كجيروزامل أويل آنذ غاز، ديليدك أويل إسكبلوريشن، ديليد: الشركات اإلسرائيلية

صاحية امتياز يف املناطق املغمورة تم (ماركيتنغ، إيست ميدتيرانيان أويل آنذ غاز 
 –وتم حفر بئر يام . كلم مربع ٤٠٥٠وبلغت مساحة املنطقة ). استعماله لهذا املشروع

وهي أول بئر حتفر . قدم ١٧,٠٠٠أميال من أشدود غرباً، وعلى عمق  ١٠على بعد  ١
لكن الشركة اضطرت إىل وقف أعمالها بسبب . اإلسرائيلي اجلرف القاري ةبمحاذا

يونيو /يف حزيران وقوع حادث يف أثناء احلفر أدى إىل تسرب املياه إىل احلفارة
ومل يعلن حتى اآلن . مليون دوالر أيضاً ٢٠وبلغت تكاليف هذه املرحلة نحو . ١٩٨٩

  .ما هي مشاريع هامر املستقبلية يف إسرائيل
 ٢٠ففي . حتاول وزارة الطاقة اجتذاب مستثمرين آخرين إىل جانب هامر

ح قريباً مناقصة ، أعلنت شركة النفط الوطنية أنها ستطر١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول
ودعت الشركات . مليون دوالر ٣٠آبار يف منطقة البحر امليت، بتكلفة  ٨دولية حلفر 

وكانت شركة املار الدولية لالستثمار قد أعلنت قبل ذلك . األجنبية إىل تقديم العطاءات
للعمل ) إسرائيل(أنها، باالتفاق مع مساهمين سويسريين، أسست شركة تومسون أويل 

 ١٩٨٩فبراير /كما كانت شركة نفطا بتروليم قد أعلنت يف شباط. شروعيف هذا امل
وال . أنها، وبالتعاون مع شركات إسرائيلية أخرى، مهتمة باملساهمة يف هذا املشروع

  (34).١٩٩٠يتوقع أن يبدأ احلفر قبل سنة 

وال يعرف حتى اآلن ما إذا كان هامر سيحاول االستمرار يف التنقيب يف 
غير أنه من الواضح أن إسرائيل قد . ، وذلك بعد جتاربه الفاشلة هناكإسرائيل أم ال

حققت مكسباً كبيراً ستحاول استثماره مستقبالً، وهو أن الشركات النفطية املهمة 
تستطيع أن تعمل عندها من دون اخلوف من عقوبات اقتصادية قد تفرضها الدول 

وجية اإلسرائيلية يف القدس، يف فقد ذكر شاحل، أمام مؤتمر اجلمعية اجليول. العربية
أثبتت أن يف إمكان "، أن مشاركة هامر يف االستكشاف والتنقيب ١٩٨٩فبراير / شباط

     (35)."الشركات البترولية أن تنقب عن النفط يف كل من إسرائيل واألقطار العربية
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. الشركات األجنبية ال يعني، بحد ذاته، أن إسرائيل ستعثر على النفط إن قدوم
هذا األمر يعتمد، أوالً وأخيراً، على التضاريس اجليولوجية والدراسات العلمية ف

غير أن استقطاب الشركات . للمسوحات واقتصاديات املشروع، وعلى احلظ إىل حد ما
متوسطة احلجم، ولربما الكبيرة، قد يساعد بالتدريج يف ازدياد الفرص واإلمكانات 

العلمية الواسعة واإلمكانات املالية الضخمة لهذه  للعثور على النفط، نظراً إىل اخلبرة
ومن الواضح . هذا، طبعاً، إذا كان النفط متوفراً يف األصل، وبكمية جتارية. الشركات

فعلى الرغم من السياسات . أن إسرائيل لن تكف عن حماوالتها البحث عن النفط
يبقى النفط مصدراً الدؤوبة إلحالل الفحم بديالً من الفيول يف حمطات الكهرباء، فس

وتشير الدراسات األخيرة إىل أن النفط . أساسياً للطاقة يف إسرائيل طوال العقد املقبل
وإذا    (36).من حاجات الطاقة يف البلد خالل التسعينات% ٦٥سيشكل ما ال يقل عن 

أُخذت يف االعتبار التطورات احلديثة يف سوق النفط العاملية، وحتول السوق مرة أخرى 
سوق بائعين بدالً من سوق مشترين، كما كان األمر أوائل الثمانينات، فهذا يعني  إىل

ارتفاعاً تدريجياً يف األسعار وشّحًا ممكناً يف اإلمدادات، وهو ما تتخوف إسرائيل منه 
  ■ .دائماً ووحتاول االلتفاف حوله
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