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تقرير

لبنان يدخل مرحلة إستكشاف النفط والغاز 
تطوير الحقول مرتبط بتنفيذ خطة الكهرباء

انقىض عقد من الزمن، ولبنان ال يزال يتلمس طريقه الصحيح الذي يوصله اىل نادي الدول الغازية والنفطية. لذا، دخل يف 
مخاض عرب مؤسساته الدستورية، بدءا من تعيني هيئة ادارة البرتول اىل مراسيم التنقيب، مرورا بدفاتر الرشوط، وصوال اىل 

املناقصات والتلزيم وقرب بدء عمليات الحفر لالستكشاف

قانونيا  لكنه ملزم  املسار طويل نسبيا،  هذا 
وعمليا العتبارات تتصل بكيفية التعامل مع 
مهام  شوطا  قطع  والغازية،  النفطية  الرثوة 
عن  الحقيقية  املعطيات  توفري  طريق  يف 
موقع لبنان يف خريطة االكتشافات املرتبطة 
بالنفط والغاز. بالتايل اين اصبحنا اليوم من 
التطلعات  هي  وما  التنفيذية؟  الخطوات 
املستقبلية والخطط املفرتض ان تكون جاهزة 
عند التأكد من وجود الغاز والنفط؟ وما هي 
اخطار العدوانية االرسائيلية الطامعة برثوتنا؟

الحفر  باخرة  تصل  ان  يفرتض  كان  مبدئيا، 

من  االول  النصف  يف   )4( رقم  البلوك  يف 
بالحفر  حاليا  تقوم  انها  ومبا  املايض،  شباط 
لصالح رشكتني، ايطالية ومرصية، داخل املياه 
االقليمية املرصية، حصل هذا التأخري التقني. 
باسباب  مقتنعة  لبنان  يف  املعنية  الجهات 
هذا التأخري، ألن الباخرة عندما تلتزم موعدا 
باليوم  يكون  ال  املوعد  هذا  فان  محددا، 
يف  تبني  اذا  والشهر.  باالسبوع  امنا  والساعة 
مادة  وجود  املرصي  البحر  يف  الحفر  مكان 
الهيدروكربونات، قد تضطر الباخرة اىل تأخري 
تحاليل  اجراء  اىل  لحاجتها  قدومها  موعد 

ان  اال  املكتشفة.  الكميات  لتحديد  وتجارب 
تباعا  بالوصول  بدأت  املرافقة  الدعم  بواخر 
الباخرة، ستبدأ  اىل مرفأ بريوت. لدى وصول 
الحفر يف البلوك رقم )4( يف مواجهة منطقة 
قرب  اللبنانية  االقليمية  املياه  داخل  الصفرا 
تحديد  وسيتم  الخاصة،  االقتصادية  املنطقة 
موقع البرئ بدقة قبل اسبوع من موعد الحفر.

ما الذي سيحصل؟ 
سيتم اخرتاق عمق 1500 مرت من املياه، ومن 
ثم يتم حفر نحو 2000 مرت يف الصخر وصوال 

اىل منطقة رملية قريبة جدا من الطبقة الرملية 
املوجودة يف فلسطني املحتلة والتي اكتشف 
فيها الغاز والنفط وسائر انواع املكثفات. مثة 
نفطية وغازية  ثروة  باكتشاف  احتامل مهم 
يف هذه البرئ. لذا، اعتامدا عىل النتائج، حتى 
تحديد  سيتم  ايجابية،  او  سلبية  كانت  اذا 
موقع البرئ يف البلوك رقم )9(، علام ان تجمع 
الروسية  ونوفاتيك  االيطالية  )ايني  رشكات 
الحفر  باخرة  بحجز  قام  الفرنسية(،  وتوتال 
يف النصف الثاين من العام الجاري للحفر يف 
ستني  الحفر  عملية  ستستغرق  البلوك.  هذا 
نحو  اىل  حاجة  هناك  ثم  من  اكرث،  ال  يوما 
شهر ونصف شهر لتحليل النتائج للتأكد من 

وجود الهيدروكربونات.

لكن السؤال الذي يطرح، هل هناك تأكيدات 
النفطية  املواد  هذه  اكتشاف  بامكان 

والغازية؟ 
اي  االحتامالت واردة. لكن عملية حفر  كل 
برئ يف تلك املنطقة امر ايجايب بال شك حتى 
النها  الهيدروكربونات،  فيها  يكتشف  مل  لو 
اللبنانية  الجيولوجيا  يف  االوىل  البرئ  ستكون 
الجيولوجيا  كل  عن  معلومات  ستوفر  التي 
وفق  التحاليل  اعادة  وستتم  لبنان.  يف 
مقاربة بني املعطيات الزلزالية الثالثية البعد 
والنتائج املحققة من البرئ، االمر الذي يرفع 
نسبة اكتشاف الهيدروكربونات يف البلوكات 

االخرى يف البحر اللبناين.
لكن، من اجل ان تقوم رشكة توتال بالحفر 
اىل  يحتاج  والحفر  رخصة،  اىل  تحتاج  فهي 
دراسات عميقة ودقيقة، وهذا ما قامت به 
للمعطيات  تحليل  اعادة  خالل  من  الرشكة 
تثبت  جعلها  ما  اشرتتها،  التي  الزلزالية 
البلوك رقم )4(  وجود مكمنني محتملني يف 
البلوك رقم )9(. هذا  ومكمنني محتملني يف 
من  لبنان  حوزة  يف  كان  عام  طبعا  مختلف 
معطيات ايام املفاوضات مع الرشكات وقبل 
التوقيع  بعد  انه  علام  العقد.  عىل  التوقيع 
من  االذن  توتال  رشكة  طلبت  العقد،  عىل 
ميزانية  برصف  لبنان  يف  الرسمية  الجهات 
الجراء تحاليل اضافية، وهذه التحاليل ركزت 
املعطيات اكرث. فبدل الحديث عن مكمن يف 
كل بلوك، يجري الحديث حاليا عن مكمنني 

فيه، وعىل ضوء ذلك، تعد رشكة توتال خطة 
التسويق. يف البداية سيكون التسويق للسوق 
الداخلية ما يساعد عىل عدم االنتظار كثريا 
لتطوير الحقل، ألن السوق الداخلية حارضة 
وتحتاج فقط اىل تطبيق خطة الكهرباء التي 
الوزراء، وبالتايل يصبح  سبق واقرها مجلس 
لتزويد  العام 2024  لالنتاج يف  امكان  هناك 
ضخمة.  سوق  وهي  الغاز،  السوق  هذه 
خطة  تطبيق  تنجز  ان  الدولة  عىل  لذلك، 
الكهرباء قبل العام 2023، ليك يتم ضخ الغاز 
دون  من  الكهرباء  توليد  معامل  اىل  اللبناين 
الحاجة لبيعه اىل سوق خارجية النها مشبعة 
وليس من السهل ايجادها، علام اننا يف حاجة 
لتأمني حاجة  االقل  تراخيص عىل  اىل دوريت 
االستهالك  الن  الضخمة،  الداخلية  السوق 

اللبناين لهذه املادة مرتفع.
لتشغيل  الغاز  من  السنوية  لبنان  حاجة 
قدم  مليار  الف   0.20( الكهرباء  معامل 
مكعب(، اي عىل ثالثني سنة وهي فرتة العقد 
االف   6 هي  الحاجة،  والرشكات  لبنان  بني 
مكامن  اىل  الحاجة  اي  مكعب،  قدم  مليار 
مكعب  قدم  مليار  االف   10 عىل  تحتوي 
النه ال ميكن سحب كل يشء من املكمن. ان 

دوريت الرتاخيص االوىل والثانية ستكونان 

اكتشاف النفط والغاز يؤدي حتام اىل زيادة مداخيل الدولة.

داود رمال 
aborami20@hotmail.com

رمليني يف رقم )4( ومكمن رميل وآخر كليس 
يف رقم )9(. هذه الدراسات اضافة اىل املسح 
عليها  انفقت  املذكورين،  البلوكني  البيئي يف 
دوالر.  مليون   15 الـ  يفوق  ما  توتال  رشكة 
املسح  بهذا  قامت  التي  الباخرة  ان  علام 
استهدفها العدو االرسائييل بغارتني وهميتني 
من  مينعها  مل  ذلك  لكن  تخويفها،  بهدف 
متابعة املسح يف حينه. اخريا، واعتامدا عىل 
الحفر  موقع  تحديد  تم  الدراسات،  هذه 

والتوقيت.

والغاز  النفط  وجود  تحقق  حال  يف  لكن 
نتيجة الحفر، ما الذي سيحصل الحقا؟ 

من  التقييم  مرحلة  يف  الدخول  يتم  حينها 
يوجد يف  ما  لتقييم  اضافية  آبار  خالل حفر 
البلوك رقم )4( بحيث يتم تحديد الكميات 

دورة التراخيص االولى 
والثانية بالكاد تلبي حاجة 

السوق اللبنانية الى الغاز

الرثوة النفطية اللبنانية.
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وللكهرباء  اللبنانية  للسوق  مخصصتني 
تسويق  عىل  للقلق  داعي  ال  وبالتايل  فقط، 
خطة  انجاز  اىل  يؤدي  التسويق  ألن  الغاز 
التطوير. لذا، فان االولوية املوازية لعمليات 
اىل  اللبنانية  الحكومة  مسارعة  هي  الحفر 

تطبيق خطة الكهرباء بال ابطاء.
يف حال اكتشاف وجود النفط، تصبح الحاجة 
النفط  مصايف  وتطوير  بناء  اعادة  اىل  ملحة 
العمل  وقف  الن  والزهراين،  طرابلس  يف 
اكتشفنا  حال  ففي  كبريا.  خطأ  كان  فيهام 
اما  دوالرا.  بستني  الربميل  بيع  سيتم  النفط 
كل  عائدات  تصبح  مصاف  لدينا  كانت  اذا 
برميل بني 200 و300 دوالر، من دون فرض 
مداخيل  نرفع  وبذلك  البنزين  عىل  رضائب 
واذا  القانون.  عليه  ينص  ما  وهذا  الدولة، 
النفط الخام يؤمن مداخيل  كان بيع برميل 
مبارشة ورسيعة بالعملة الصعبة، بينام يؤمن 
تحويله اىل املصفاة مداخيل بعد فرتة اطول 
فرص  توفري  مع  بكثري،  اكرب  ولكن  نسبيا 
النفط  استخراج  ألن  للبنانيني  كبرية  عمل 
وتشغيل املصايف يؤمن سلسلة انتاج وسلسلة 
اقتصادية، مع ارتفاع الرواتب ودفع رضائب 
اكرب للحكومة، ما يؤدي اىل تحسني االقتصاد. 
ان  ينتظر  النه  املصايف  اىل  لذلك، مثة حاجة 
النفطية  املكثفات  من  نوع  هناك  يكون 
اىل تصفية غري  البلوكات يحتاج  الخفيفة يف 

معقدة.
اصبح  بل  بعد،  نفطيا  بلدا  لبنان  يصبح  مل 
عملية  ان  علام  النفطي،  لالستكشاف  بلدا 
ستمنح  يجب  كام  سارت  اذا  االستكشاف 
وضع  ان  صحيح  النفطي.  للربنامج  الثقة 
ملف  يف  املتبع  النظام  لكن  منهك،  لبنان 
النفط والغاز يسري بشكل طبيعي، ما يعطي 
اىل  االشارة  من  بد  ال  هنا  ايجابيا.  انطباعا 
نفطية  اكتشافات  تتحقق  مل  لو  حتى  انه 
قامئا.  اصبح  القانوين  االطار  فان  وغازية، 
من  ويتحقق  االستكشاف  يحصل  فعندما 
الكهرباء  خطة  تنفذ  وعندما  الرثوة  وجود 
ويتم انشاء معامل عىل الغاز، فان املستثمر 
ستبني  التي  الرشكات  واولهم  سيحرض، 
هو  االستثامر  قيمة  سيدفع  ومن  املنشآت 
تحالف الرشكات الثالث. واذا طأمنا الجميع 
بأن خطة الكهرباء ستنجز بالكامل يف العام 

الغاز،  عىل  املعامل  ستشتغل  بحيث   2023
واملنتجة ستحرض  املستكشفة  الرشكات  فان 
كبار املستثمرين ألن ذلك يصب يف مصلحتها، 
كام يف مصلحة لبنان. اما اذا مل نؤمن السوق 
الكهرباء  خطة  تطبيق  خالل  من  الداخلية 
ومع وجود تنافس كبري عىل السوق العاملية، 
فكيف سيحول لبنان غازه اىل اوروبا؟ حينها 

سنفقد االستثامر.
مل يؤثر الخالف عىل ترسيم الحدود البحرية 
الخاصة، علام  االقتصادية  املنطقة  السيام يف 
البلوكات  يف  باالستثامر  مهتمة  الرشكات  ان 
العقد  توقيع  بدليل  الجنوبية،  الحدود  عند 
 ،)9( رقم  البلوك  يف  االستكشاف  حول 
البيئية  املسوحات  انجاز  تم  انه  خصوصا 
عىل الرغم من الغارات الوهمية عىل باخرة 
عندما  االنجاز.  قيد  الدراسات  فيام  املسح، 

ينتهي الحفر يف بلوك )4( سيحدد الحفر يف 
ملاذا  يطرح:  الذي  السؤال  لكن   .)9( بلوك 
اختارت الرشكات االبتعاد من الحدود بنحو 

12 كلم؟ 
غري  مربعا  كلم   450 هناك  ان  هو  الجواب 
من  جدا  قريب   )9( والبلوك  ممسوحة، 
الدقيقة،  باملسوحات  املشمولة  غري  املنطقة 
وال  البعد  ثنائية  املنجزة  املسوحات  فيام 
تسمح بتحديد موقع البرئ بدقة وترتفع فيها 

نسبة املخاطرة التقنية.
رشكة  االرسائييل  كاريش  حقل  تطوير  تتوىل 
تكنيك  رشكة  وتعاونها  اليونانية  انرجيان 
العدو  ارسل  وقد  االمريكية.   - الفرنسية 
االرسائييل باخرة خرقت املنطقة االقتصادية 
لبنان  مياه  داخل  وتوقفت  بلبنان،  الخاصة 
سبع ساعات، وهذا يعني انها اخذت عينات 
لبنان.  استفزاز  بداعي  او  البحر  قعر  من 
لكن الخشية من ان تكون اخذت عينات ما 
املكامن  من  وغاز  نفط  ترسب  وجود  يؤكد 
اذا  ما  تحدد  التي  هي  والعينة  املحتملة، 
كان يوجد ترسب. اذا ثبت ذلك، فهذا يعني 

وجود مكامن نفط وغاز.
لذلك، املهم ان تعمد الحكومة اللبنانية اىل 

متابعة دقيقة لعملية تطوير الحقول.

البيئية  املسوحات 
انجزت رغم الغارات الوهمية 

على باخرة املسح

يف حال اكتشاف النفط تصبح الحاجة ملحة اىل تطوير املصايف اللبنانية.


