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 "وجهه"نقطة بترول على " يرّش "وُيعّطل كل ما من شأنه أن إن لم يجد من يتآمر عليه من الخارج يتآمر على نفسه 

 شمالً " المنخورة"ة السيادة الوطنية ايحمالنفطية جنوبًا بحّجة " ثروته"لبنان ُيفّرط بـ
 

 خالد أبو شقرا
" كعكة"اه اإلقليمية بآبار كثيرة، تهدد حصة لبنان المستقبلية من العدو اإلسرائيلي المي" زيدر "مفلطحة الرأس، " إبرة"فيه السلطة ملف التنقيب عن النفط بـ" تحيك"في الوقت الذي 
 ."حزينة"و... النفط اإليراني األبواب شمااًل، وبقيت السيادة اللبنانية وحيدة" شلع"، جنوبًا فيما 0البلوك رقم " ذقن"الحفر اقترب هذه المرة من " موس. "الغاز المتوسطية

 1922اآلمال الكبيرة بنيت وقتذاك على إقرار حكومة الرئيس سعد الحريري في منتصف كانون األول ". دخول لبنان نادي الدول النفطية"رسميًا عن  سنوات أعلن 4قبل نحو 
ي كانون ف 4ول بئر في البلوك رقم بحفر أ" الكونسورتيوم"دأ وبعد تأخير دام قرابة السنتين ب .ENI-TOTAL-NOVATEK لتجمع شركات 0و 4تلزيم البلوكين البحريين 

بفعل تطبيق قانون تعليق المهل رقم  1911آب  21إلى  0و 4إال أنه لم يعلن عن التوصل ألي نتائج إيجابية، لتؤجل عملية التنقيب في البلوكين . 1919الثاني من العام 
التي انطلق منها  10و 11في المساحة الواقعة بين الخطين  جنوب حقل كاريش، وتحديداً  لتبدأ التنقيب 6411مرسوم في هذا الوقت استغلت إسرائيل تجميد ال. 1919  /269

 .الجانب اللبناني في خريطة الترسيم الجديدة للحدود البحرية
 

 أكثر" يشفط"من يبدأ أوًل 
ت بين الجانبين اللبناني واإلسرائيلي وبقيت المفاوضا 6411رسوم وصًا إن لم يتم توقيع المتهدد حصة لبنان، خص 0عمليات الحفر والتنقيب التي تجري جنوب البلوك رقم 

أما في المضمون فان . ارجففي الشكل ال يوجد شيء يمنع إسرائيل من التنقيب في هذه المنطقة التي ما زال حق لبنان فيها مجرد ادعاء لم يصدقه بعض الداخل قبل الخ. معلقة
حفر آبار جديدة من الجهة األخرى يحمل من الناحية العلمية والتقنية إحتمااًل  Halliburton يها شركةومع المنطقة التي بدأت ف مع حقل كاريش من جهة 0قم محاذاة البلوك ر "

. ، المهندس ربيع ياغيلخبير في الصناعة النفطية، يقول ا"التي تحتوي عى الغاز، والنفط الخفيف تحديدًا، مشتركة بين الحقلين "reservoirs" كبيرًا جدًا، بان تكون المكامن
وعليه سيكون السرائيل األفضلية النها بدأت بعمليات التنقيب . ذا يؤثر بطبيعة الحال على شفط من يبدأ باالستخراج أواًل الكميات األكبر من الثروة، خصوصًا إذا كانت غازاً ه"و

وأين تتواجد  0معرفة ما يوجد تحت البلوك "هذا يتطلب بحسب ياغي  إال أنه في جميع الحاالت ".اق على احداثيات الحدودوالتطوير في الوقت الذي ما زلنا منتظرين فيه االتف
ن كانت على الحدود أو في المنتصف أو إلى الشمال أكثر  ."المكامن وا 

 
 ضياع لبناني

تضييع "ب فيها شمااًل، قابلها بحسب ياغي داخلة مع الحقول التي تنقال كانت لسوء حظ لبنان مت، في ح0اسرائيل خزانات الغاز تحت البلوك رقم " تنشيف"االحتمال المرتفع بـ
لليوم، دفعت المعنيين للتلهي بالهيئات  1929فسوء اإلدارة والالمباالة التي طبعت التعامل مع هذا الملف منذ العام . سنوات 29لبنان للفرصة تلو األخرى منذ أكثر من 

فاألخيرة . ، يعمق الخسارة أكثر أمام اسرائيل29و 0و 8قيب في البلوكات الحدودية، ومنها البلوكات رقم وكل تأخير بالتن. ى األرضونسوا العمل عل... وظيفاتوالتعيينات والت
قًا لالحداثيات التي ة على الحدود المرسومة وفوبالتالي هم يعملون مباشر ". كاريش"المحاذي لحقل " آلون دي"تمارس حقها بالتنقيب في الحقل الحدودي المقرصن المعروف بـ 

فنحن أبلغنا . الجانب اللبناني عاجز عن االتفاق على ترسيم الحدود داخلياً "وبرأي ياغي فان . 11على شمال الخط  ²كلم 2419ها لبنان إلى األمم المتحدة أي في عمق الـارسل
وهذا يعني أن حقل كاريش يصبح ضمن المياة . 10النقطة  بمساحة اضافية وصواًل إلىواآلن نطالب  11الثالثية باالحداثيات طبقًا للنقطة  1922األمم المتحدة منذ العام 
 .ومن هذا المنطلق اسرائيل تحاول استباق كل األمور رغم المفاوضات القائمة وتجري خطوات استبقاية ومتسارعة لتلزيم هذه البلوكات. اللبنانية المتنازع عليها

 
 4وليس  9األولوية كانت للبلوك 

 إذا كانت المنطقة الجنوبية واعدة لهذه الدرجة؟ 4بداًل من الحقل رقم  0لماذا لم يبدأ لبنان بالتنقيب عن النفط من الحقل رقم : واقع يحملنا إلى السؤال األساسيال هذا
توقيع بشروط اإلئتالف ومن قت استدراج العروض، دفع المعنيين لللي الوحيد بقيادة توتال التي تقدم و الدو " الكونسورتيوم"الذي رافق توقيع العقد مع " التلهف"يجيب ياغي بان 

 4وعلى هذا األساس أعلنت توتال بدء الحفر بالبلوك رقم ". ومن أبرز شروطه كان عدم التدخل بالعمليات التي سيقومون بها. دون القدرة على إضافة أي تعديل على العقد
". خضوع توتال لضغط اسرائيلي"وهذا التغيير يعود بحسب ياغي إلى . 0و 4البلوكين  ي خليل أن الحفر سيكون بالتوازي بينم تصريح وزير الطاقة آنذاك سيزار أبمنفردًا، رغ

 .رارات اإلئتالفمن دون أن يكون للبنان القدرة على التدخل وتغيير ق. 4وأرضت لبنان بعملية استكشاف في البلوك  0فأجلت الحفر في البلوك 
 

 محاط بمثلث غازي
حتى اللحظة ال يزال لبنان خارج الخريطة العالمية البترولية السباب عدة، منها "و. عامًا باءت بالفشل 21محاوالت لبنان دخول نادي الدول المنتجة للنفط منذ اكثر من 
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مليون دوالر  19حوالى  القتصادية نجد أن لبنان يخسر يومياً ألخذ الموضوع من الناحية ا"جواد، و ، برأي الخبير النفطي فاد"السياسي، ومنها التسويات المنتظرة في المنطقة
وكان األولى . ار المستمرمليار دوالر سنويًا نتيجة تأخره في عمليات البحث والتنقيب، في الوقت الذي هو بأمس الحاجة الستغالل ثروته النفطية للخروج من االنهي 22و

 :لألسباب التالية 0الحفر ببلوك رقم  جواد بدء الكونسورتيوم بقيادة توتالواألجدى بحسب 
 
مليون  62مليار قدم مكعب من الغاز، باالضافة الى  2499حيث تقدر احتياطات حقل كاريش بـ . وجود هذا البلوك قرب حقول اسرائيلية منتجة مثل كاريش، تمار وتانين -

 .ليارات متر مكعب سنوياً م 8برميل من النفط، وقادر على إنتاج 
 
تريليون قدم مكعب، وهي االعلى في  11االضخم حجمًا بالمنطقة، والذي كان مفاجأة لم يتوقعها المنقبون، حيث تعدت الكمية المكتشفة " ظهر"هناك حقل  ف اآلخرمن الطر  -

 .حوض شرق المتوسط
 
 .ريليون قدم مكعبت 22السرائيلي المقدرة احتياطاته بـا" ليفياثان"قدم مكعب المقابل لحقل تريليون  0بثروة فاقت " أفروديت"من الجهة القبرصية هناك حقل  -
 

الذي يقع في  4ذلك على عكس حقل رقم "و. ، يقولد جواد"موجود في منطقة خصبة منقبة سابقًا، وقائمة على انتاج غازي نشط 0بلوك "وبالتالي مع هذه المعطيات، نرى ان 
ولذلك كان االفضل اإلتجاه . 4الى  2اح المبكرة في االكتشاف تكون منخفضة وتقّدر من غير معروف ونسب النجوهو مكان . اي عذراء "wild cat" ياً منطقة يطلق عليها فن

 ." Risk Factor لتقليل عوامل المخاطرة 0نحو 
 

 المماطلة مستمرة
ؤخر لبنان اكثر فأكثر وسوف ي. لمدى بعمر االستثمار النفطيهو مماطلة بفترة زمنية طويلة ا 1911وباعتقاد فادي جواد فان تمديد الدولة للكونسورتيوم الحفر حتى صيف 

 ."للبدء بالتمتع بثروته والتي كما دعا اليها وزير النفط االسرائيلي لالسراع بالحل لتتمتع شعوب المنطقة باستغالل ثرواتها
 

تريليون قدم وسيدخل سوق المنافسة  21نه الذي يفوق مخزو " الدرة"لمعروف باسم قل المشترك بين السعودية والكويت وافي الوقت الذي نشهد فيه اكتشافات غازية مبشرة في الح
 .في المنطقة، ما زال لبنان متأخرًا سنوات بعمر التنقيب، هذا إن قدر له وبدأ فعليًا في أمد ليس ببعيد بالعمل الجدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


