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وليد خدوري

غاز �شرق البحر الأبي�ض المتو�سط:
الواقع والتوقعات
يرى الدكتور وليد خدوري �أن اكت�شاف مكامن بحرية جديدة للغاز الطبيعي في �شرق البحر الأبي�ض
المتو�س���ط ربما يجر منازعات م�س���لحة بين دول المنطقة .ومع �أن هذه االكت�ش���افات ُتعتبر فر�صة
نادرة للح�ص���ول على �أموال من �ش�أنها �أن ت�س���اهم في التنمية االقت�صادية والب�شرية ل�سكان ال�شرق
الأو�س���ط ،غير �أنها ربما تت�س���بب بن�ش���وب �ص���راعات غير مح�سوبة النتائج ،وال �س���يما بين لبنان
و�س���ورية و�إ�سرائيل .وفي هذه المقالة يروي الكاتب ق�ص���ة االكت�شافات الجديدة للغاز الطبيعي في
المياه الم�ص���رية ،وبمحاذاة ال�س���احل الفل�س���طيني ،وفي المياه الإقليمية ال�سورية ،ثم في المنطقة
البحرية الواقعة بين قبر�ص ولبنان و�إ�س���رائيل ،ويعزز مقالته بمجموعة من الخرائط الإي�ض���احية،
جراء وجود  122تريلي���ون قدم مكعب من الغاز،
ويتخوف من �ص���راعات الحدود التي ربما تن�ش����أ ّ
و 1.7مليار برميل من النفط الخام.
اكت�شافات الغاز الطبيعي في �شرق
البحر الأبي�ض المتو�سط فر�ص ًا
وتحديات في الوقت نف�سه ،فهي ،من ناحية ،تتيح
ا�ستعمال الغاز كوقود في محطات الكهرباء
وال�صناعات البتروكيماوية والثقيلة ،ف�ض ًال عن ف�سح
المجال م�ستقب ًال ال�ستعماله في المنازل ثم في
الموا�صالت العامة ،لكنها ،من ناحية �أُخرى ،تبقى
عر�ضة للنزاعات الإقليمية الناتجة من عدم ر�سم
الحدود البحرية بين دول المنطقة قبل حدوث
االكت�شافات� ،أو من تداخل هذه الحدود �إحداها في
الأُخرى ،و�أخيراً ،من االحتالالت القائمة وتداعياتها

ت�شكل

) م�ست�شار لن�شرة ''مي�س'' (Middle East Economic

(*
.)Survey/MEES
( ) محا�ضرة �أُلقيت في ''رابطة �أ�صدقاء كمال جنبالط''،
**
لبنان :بيروت.2011/2/23 ،

على اال�ستثمارات البترولية.

االكت�شافات الأولى :م�صر
بد�أت منذ الن�صف الثاني من ثمانينيات القرن
المن�صرم حملة االكت�شافات الأولى للغاز الطبيعي
في المياه الم�صرية في البحر الأبي�ض المتو�سط
ودلتا النيل� ،شمالي الإ�سكندرية وبور�سعيد ،نتيجة
تغيير القوانين ،وم�ساواة الأرباح الناجمة عن
اكت�شاف الغاز باكت�شافات النفط الخام .فتدفقت
�شركات النفط الدولية لال�ستثمار في هذه المنطقة
البحرية منذ �أوا�سط الثمانينيات ،واكت�شفت ،فع ًال،
كميات احتياط كبيرة ،الأمر الذي �ساعد م�صر في
تكثيف ا�ستعمالها للغاز ،بحيث تم تحويل معظم
محطات الكهرباء �إلى الغاز كوقود ،عالوة على
ا�ستعماله في م�صانع الحديد وال�صلب

مقاالت
والبتروكيماويات .كما تم �إي�صال الغاز �إلى مناطق
�سكنية في القاهرة ومدن كبرى مهمة ،ف�ض ًال عن
ا�ستعماله وقوداً في بع�ض و�سائل النقل العامة،
وت�صديره �إلى دول �شرق �أو�سطية و�أوروباّ � ،إما كغاز
�سائل ،و� ّإما كغاز طبيعي.
لكن ،من الالفت �أنه وعلى الرغم من االكت�شافات
الكبيرة للغاز في م�صر ،وازدياد مجموع احتياطه
من نحو  36.4تريليون قدم مكعب خالل الفترة
� ،1999 – 1998إلى نحو  77.2تريليون قدم مكعب
خالل الفترة  ،2009 – 2008ف�إن ا�ستعمال الغاز
في تزايد م�ستمر� ،إذ �أ�صبح الوقود الأكثر ا�ستعما ًال
في البلد ،وهو ي�شكل  %55تقريب ًا من مجمل الطاقة
الم�ستهلكة محلي ًا ،الأمر الذي دفع ال�شركات البترولية
�إلى التنقيب في المياه العميقة في البحر الأبي�ض
المتو�سط الكت�شاف حقول جديدة .ومن �أجل �ضمان
توفير احتياط غاز ٍ
كاف م�ستقب ًال ،تبنت وزارة
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البترول �سيا�سة فحواها المحافظة على ثلث احتياط
الغاز للأ�سواق المحلية واال�ستهالك الداخلي ،والثلث
لـ ''الأجيال الم�ستقبلية'' ،والثلث المتبقي لل�صادرات.
كما قررت وزارة البترول عدم الولوج في م�شاريع
ت�صديرية جديدة منذ �أوا�سط �سنة .2008
و ُتعتبر الآبار التي يتم حفرها �أو تطويرها حالي ًا
عميقة بالمعايير العالمية� ،إذ ت�صل �إلى �أكثر من
 6000متر (حفرت �شركة ''بي بي'' بئراً على عمق
 6350متراً ،منها  1077متراً تحت �سطح المياه في
حقل هدى في منطقة المياه العميقة في �أواخر
ت�شرين الثاني/نوفمبر  .)2010ومن الطبيعي �أن
تكون تكاليف حفر الآبار العميقة باهظة ،لذا ي�صبح
من ال�ضروري اكت�شاف كميات احتياط كبيرة من
�أجل تحقيق الأرباح الالزمة لتعوي�ض مخاطر الحفر
على هذه الأعماق.
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فل�سطين
�أدت االكت�شافات الم�صرية �إلى ت�شجيع ال�شركات
العالمية على اال�ستك�شاف �شما ًال بمحاذاة ال�ساحل
ال�شرقي للبحر الأبي�ض المتو�سط ،ومنحت ال�سلطة
الفل�سطينية �شركة ''بي جي'' البريطانية امتيازاً في
ت�شرين الثاني/نوفمبر  1999على مدى  25عام ًا
في المياه الفل�سطينية كلها ،ثم جرى ت�أ�سي�س
كون�سورتيوم بقيادة ''بي جي'' مع �صندوق اال�ستثمار
الفل�سطيني و''�شركة اتحاد المقاولين'' ()CCC
للتنقيب واال�ستك�شاف في المياه الإقليمية
الفل�سطينية .وانح�صرت م�س�ؤولية ال�شركاء في تطوير
الحقل ومد خط الأنابيب �إلى غزة .وفع ًال� ،أجرى
الكون�سورتيوم م�سح ًا زلزالي ًا ( )Seismicثالثي
الأبعاد لم�ساحة  1000كم ،2وحفر في �سنة 2000
بئرين تم في �إثرهما اكت�شاف حقل ''غزة مارين'' على
قدر
بعد  30 – 25كم عن �ساحل غزة باحتياط ُي ّ
بنحو  1.4تريليون قدم مكعب .ووافقت ال�سلطة
الفل�سطينية على خطة تطوير الحقل في �سنة ،2002
والذي كان الإنتاج فيه �سيبد�أ خالل �أربعة �أعوام،
وكان من المتوقع �أن يفي بحاجات محطة كهرباء

غزة من الوقود ،بد ًال من ا�ستيراده من �إ�سرائيل ،كما
يجري حالي ًا.
لكن �إ�سرائيل رف�ضت تطوير الحقل ،و�أ�صرت على
�أن ت�صل الإمدادات �إلى ع�سقالن �أو ًال لتلبية حاجاتها
من الغاز ،ثم ت�سمح بتدفق الغاز �إلى غزة .كما
ا�شترطت �شراء الغاز ب�أ�سعار �أقل من المعدالت
العالمية ،فرف�ض الكون�سورتيوم الم�س�ؤول عن تطوير
الحقل هذه ال�شروط ،فبقي الحقل حتى يومنا هذا� ،أي
بعد عقد من الزمن على اكت�شافه ،من غير تطوير.
وتدل ال�سيا�سة الإ�سرائيلية على رف�ضها �إعطاء
االقت�صاد الفل�سطيني الفر�صة كي يحقق ا�ستقال ًال
فعلي ًا لنف�سه ،وكي ي�ستمر في االعتماد على االقت�صاد
الإ�سرائيلي.

�إ�سرائيل
بد�أت محاوالت اكت�شاف البترول في �إ�سرائيل منذ
�أوا�سط القرن الع�شرين ،لكن ،لم يتم اكت�شاف حقل
بترولي واحد بكميات تجارية حتى بداية القرن
الحادي والع�شرين ،الأمر الذي �أجبر �إ�سرائيل على �أن
ت�ستورد اليوم نحو  %85من حاجاتها �إلى الطاقة.
وتعود �أ�سباب الإخفاق هذه �إلى تخوف ال�شركات
البترولية العالمية من العمل في �إ�سرائيل ،ب�سبب
المقاطعة العربية ،ولهذا جرى االعتماد على �شركات
اال�ستك�شاف المحلية ذات الخبرة المحدودة .كما تم
اال�ستك�شاف في الياب�سة ال في المناطق البحرية،
وفع ًال ،جرى حفر  400بئر في الياب�سة و 25بئراً في
المناطق البحرية .وت�شير وزارة البنى التحتية �إلى �أن
معدل تكلفة حفر بئر في الياب�سة يقدر بنحو 5
ماليين دوالر ،بينما يبلغ معدل تكلفة حفر بئر
بحري بنحو  60مليون دوالر .وتح�سنت في الآونة
الأخيرة تقنية التنقيب في البحار ،وبالذات في
المياه العميقة ،الأمر الذي �شجع اال�ستثمار في
المناطق المغمورة .و�أخيراً �أ�صبح من الممكن ،بعد
اتفاقية كامب ديفيد� ،أن تعمل �شركات البترول في
�إ�سرائيل وم�صر ،وهو ما �شجعها على تو�سيع رقعة
عملياتها في �شرق البحر الأبي�ض المتو�سط.

غاز �شرق البحر الأبي�ض المتو�سط :الواقع والتوقعات

اكت�شفت �شركة ''بي جي'' حقل ''�أور'' في المياه
الجنوبية في ت�شرين الثاني/نوفمبر  ،1999كما
اكت�شفت ''نوبل �إينرجي'' الأميركية حقل ''ماري ــ ب''
في �سنة  1998في المياه الجنوبية �أي�ض ًا .وهذا هو
الحقل التجاري البحري الأول ،ويقع بمحاذاة المياه
الفل�سطينية ،وقد بد�أ الإنتاج فيه في �سنة ،2004
وبلغ معدل هذا الإنتاج  138مليون قدم مكعب
يومي ًا ،ويتوقع �أن ينفد احتياطه في �سنة ،2013
الأمر الذي يعطي ا�ستيراد الغاز من م�صر �أهمية� ،إلى
حين بدء الإنتاج من حقل ''تامار'' في الف�صل الأول
من �سنة .2013

مقاالت
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وا�ستمرت ال�شركات الدولية في اال�ستك�شاف
والتنقيب �إلى �أن اكت�شف كون�سورتيوم بقيادة �شركة
''نوبل �إينرجي'' و�شركات �إ�سرائيلية ،بعد عقد من
الزمن ،في كانون الثاني/يناير  ،2009حقل ''تامار''
قدر
وي َّ
الذي يبعد  90كيلومتراً عن �ساحل حيفاُ ،
احتياطه بنحو  8.4تريليونات قدم مكعب من الغاز
الطبيعي ،وطاقته الإنتاجية نحو 250 – 200
مليون قدم مكعب يومي ًا .ويقع الحقل في امتياز
''ماتان'' ،وهو يتكون من ثالث تركيبات جيولوجية،
يقع التركيب الرئي�سي منها على بعد نحو 35
كيلومتراً جنوبي المياه اللبنانية ،ويجري تطوير هذا
التركيب حالي ًا ،ومن المتوقع �أن يتم االنتهاء من
تطوير الآبار في الف�صل الأول من �سنة  ،2011كي
يتم الإنتاج منها في الف�صل الأول من �سنة .2013
وبلغ عمق الآبار التي تم حفرها نحو  5500قدم
( 1677متراً) في المياه� ،أو ما مجموعه 16.880
قدم ًا في المياه وفي �أعماق الأر�ض تحتها .وهناك
�أي�ض ًا تركيبان �آخران �صغيران يمتدان في المياه
اللبنانية.
وتعاقد الكون�سورتيوم بقيادة ''نوبل �إينرجي'' مع
�شركة الكهرباء الإ�سرائيلية لتزويدها بنحو 2.7
مليار قدم مكعب من الغاز �سنوي ًا لـ  15عام ًا ابتداء
من نهاية �سنة  ،2012و ُقدرت قيمة ال�صفقة بنحو 9
مليارات دوالر� ،إ ّال �إنه تم ت�أخير موعد ت�سليم الغاز
ب�سبب اعترا�ض قانوني قدمته ال�سلطات الإقليمية في
منطقة ''حوف َه َكرمل'' التي �سي�صب �أنبوب الغاز عند
�ساحلها ال�شمالي .ولذلك جرى تحويل م�سار الخط،
من ال�شمال �إلى الجنوب ،نحو المن�صة القائمة في
حقل ''ماري ــ ب'' ،كي ي�صل الغاز �إلى ع�سقالن في
الجنوب .ومن المحتمل جداً �أن يكون ال�سبب في
تغيير م�سار الخط  140كيلومتراً �إلى الجنوب هو
لتفادي وقوع عمليات �أمنية في المنطقة القريبة من
الحدود اللبنانية ت�سبب توقف ًا في تدفق الغاز ،ومن
ثم توقف �إنتاج الكهرباء .وكان من نتائج هذا
التغيير ت�أخر موعد ت�سليم الغاز �إلى �أوائل �سنة
 ،2013وكان من �أ�سباب ت�أخر تنفيذ الم�شروع
مبادرة وزارة المالية �إلى زيادة ال�ضرائب على
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اال�ستك�شافات البترولية ،وبمفعول رجعي ،الأمر الذي
�أثر في اقت�صادات الم�شروع .وتوقف الكون�سورتيوم
عن تطوير الحقل� ،إلى حين ا�ستثناء ''تامار'' من
الم�شروع ال�ضرائبي الجديد الذي زاد ال�ضرائب على
ال�شركات البترولية .وتبلغ تكاليف تطوير حقل
''تامار'' نحو ثالثة مليارات ون�صف مليار دوالر.
وفي �أواخر كانون الأول/دي�سمبر  ،2010اكت�شف
الكون�سورتيوم بقيادة ''نوبل �إينرجي'' مع �شركة
''ديليك دريلينغ'' الإ�سرائيلية حقل ''ليفايثان'' في
قدر
وي ّ
طبقات �سفلى عميقة تحت الطبقات الملحيةُ ،
احتياط هذا الحقل بنحو  16تريليون قدم مكعب ،مع
احتمال وجود  1.2مليار برميل من النفط في
الطبقات ال�سفلى على عمق  7200متر .ويبعد حقل
''ليفايثان'' نحو  80مي ًال عن �ساحل حيفا في اتجاه
المياه القبر�صية وقريب ًا من المياه اللبنانية ،وتبلغ
م�ساحته  125مي ًال مربع ًا ( 325كم ،)2ويبلغ عمق
الآبار نحو  23.600قدم ( 7200متر) ،كما يبعد
نحو  30مي ًال ( 55كيلومتراً) عن المياه اللبنانية.
غير اكت�شاف حق َلي ''تامار'' و''ليفايثان'' في
لقد ّ
العامين الأخيرين ميزان الطاقة الإ�سرائيلي ،فحقل
''تامار'' �سيوفر وقوداً كافي ًا لال�ستهالك الداخلي على
مدى عقدين من الزمن تقريب ًا .وهذا الأمر �سيعو�ض
ا�ستيراد الفحم الحجري الذي ُي�ستعمل حالي ًا في
توليد الكهرباء� ،أو ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�صري.
ويجري التخطيط لحقل ''ليفايثان'' كي يوفر �إمكان
ت�صدير الغاز ،وقد بد�أت االت�صاالت فع ًال لت�شجيع
ال�صادرات فت�صبح �إ�سرائيل ،في هذه الحال،
م�صدراً
ِّ
جديداً للغاز �إلى الدول الأوروبية ،ومن المتوقع �أن
ترحب �أوروبا بم�صدر جديد للغاز ،ف�سيا�سة الطاقة
لديها تقوم على تعدد م�صادر الإمدادات بقدر
الإمكان .ومع �أن محاوالت الت�صدير الإ�سرائيلية
�سابقة لأوانها� ،إذ �إن تطوير حقول الغاز وتنفيذ
م�شاريع الت�صدير ي�ستلزمان �أعوام ًا عديدة ،كما �أن
الت�أكد من حجم االحتياط الم�ؤكد والممكن
ا�ستخراجه يتطلب درا�سات وم�شاريع عدة تتراوح ما
بين  5و� 10أعوام� ،إ ّال �إنه من ال�صعب جداً على الدول
الم�ستوردة االعتماد على م�صدر جديد قبل الت�أكد من

حجم االحتياط ،واالطمئنان �إلى �أن ال خالفات
�سيا�سية �أو قانونية �أو �أمنية ربما ت�ؤخر تطوير
الحقول .ومن الجدير بالذكر �أن الحكومتين
الإ�سرائيلية واليونانية عقدتا اجتماعات علنية عدة،
وعلى �أعلى الم�ستويات ،منذ �أوا�سط �سنة ،2010
للبحث في مو�ضوع ت�صدير الغاز الإ�سرائيلي �إلى
اليونان ،ثم �إلى �أوروبا ،لكن لم يتم الإف�صاح علن ًا
عن فحوى هذه المحادثات وما تو�صلت �إليه من
نتائج.
ثمة كثير من ال�ضبابية التي ال تزال تغلف
الحقائق ب�ش�أن الغاز الإ�سرائيلي ،فهناك مواقع
الحقول ال�شمالية :لقد منحت الحكومة الإ�سرائيلية
ال�شركات الدولية رخ�ص ًا للتنقيب واال�ستك�شاف �ضمن
ما تعتبره حدودها البحرية ،غير �أن هذه الحقول
المكت�شفة تمتد �إلى الحدود البحرية لدول مجاورة.
وهذه هي الحال مع حق َلي ''تامار'' و''ليفايثان''� ،إذ
بد�أ يت�ضح �أن االمتداد المكمني ربما يمتد �إلى �أكثر
من دولة واحدة .فهناك احتمال �أن يمتد حقال
''تامار'' و''ليفايثان'' �إلى المياه اللبنانية والقبر�صية،
كما �أن م�صر تدر�س ،بح�سب ت�صريح لوزير البترول
الم�صري ال�سابق �سامح فهمي لجريدة ''الم�صري
اليوم'' في  25كانون الثاني/يناير  ،2011ما �إذا
كان هذا الحقل يمتد �إلى حدودها البحرية (المنطقة
االقت�صادية الخال�صة ــ Economic Exclusive
 ،)Zone/EEZوهذا االمتداد يدل طبع ًا على الحجم
الكبير للحقل .لكن تن�سيق تطوير الحقل والإنتاج منه
�سيكون معقداً ،لأنه يجب الو�صول �إلى اتفاقات مع
الدول المعنية ،وهذا الأمر لي�س �سه ًال مع لبنان الذي
يعتبر نف�سه في حال حرب مع �إ�سرائيل.
وت�شير المعلومات المتوفرة �إلى �أن حقل
''ماري ــ ب'' الجنوبي الذي يتم الإنتاج منه حالي ًا،
والذي �سينفد احتياطه قريب ًا في �سنة  ،2013يمتد
�إلى الحدود البحرية الفل�سطينية .وهذا الأمر يثير
كثيراً من الت�سا�ؤالت وال�شكوك :هل من الممكن �أن
يكون الحقل ممتداً حق ًا �إلى المياه الفل�سطينية؟ ما
هي الحقوق المالية الفل�سطينية في هذه الحال؟ كيف
ت�ستطيع ال�سلطة الفل�سطينية مقا�ضاة �إ�سرائيل و�/أو
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ال�شركات الدولية العاملة ،وفي �أي منبر ق�ضائي
يمكنها الح�صول على حقوقها؟ طبع ًا ،هذا الأمر
يتطلب درا�سة جيولوجية جديدة لتلك المنطقة،
والت�أكد من حجم الحقل ،وما �إذا كان يمتد حق ًا �إلى
المياه الفل�سطينية �أم ال.
ال تزال المعلومات عن احتياط الحقول
الإ�سرائيلية ال�شمالية �أولية ،و�أعمال الحفر في
مراحلها الأولى ،فعلى �سبيل المثال ،لم يتم حتى
نهاية �سنة  2010حفر �إ ّال بئر واحدة في حقل
''ليفايثان''.
يبقى في نهاية المطاف الو�ضع الأمني غير
الم�ستقر في �شرق البحر الأبي�ض المتو�سط ،وما �إذا
كانت التوترات �ستبقى على حالها� ،أو �إن الأزمات،
وبالذات البترولية� ،ستت�صاعد م�ستقب ًال ،كي تتطور
�إلى نزاعات ع�سكرية في المناطق البحرية ،وما هو
ت�أثير ت�صعيد كهذا في تنفيذ الم�شاريع وتكاليفها،
وفي تكلفة الت�أمين بالتحديد ،عالوة على ثقة
الم�ستهلكين ب�إمكان التزود ب�شكل منتظم ومن دون
انقطاع .لكن على الرغم من هذه المالحظات ،ف�إن
هذه االكت�شافات �ست�شجع على التنقيب واال�ستك�شاف
في طول ال�ساحل ال�شرقي للبحر الأبي�ض المتو�سط،
وهذا ما يحدث فع ًال الآن ،و�إن بالتدريج.
� ّأما في �إ�سرائيل فالنقا�ش يدور على �أهمية ت�صدير
الغاز �إلى �أوروبا �أو �إلى �آ�سيا ،حيث الأ�سواق الكبيرة.
وقد عر�ض عوديد عيران ،مدير معهد درا�سات الأمن
القومي في جامعة تل �أبيب (''ه�آرت�س''،
 )2011/1/24ملخ�ص ًا لهذه المناق�شات وكيف
يت�صور الم�صلحة الإ�سرائيلية في توجيه �صادراتها
الغازية ،فقال �إن ''الخيار الأول هو ت�صدير الغاز �إلى
الدول االقت�صادية الكبرى في �آ�سيا ،وعلى ر�أ�سها
الهند وال�صين ''.و�أ�ضاف'' :وهذا �أمر منطقي نظراً �إلى
التزايد الكبير في القوة االقت�صادية لهذه الدول� .إن
ت�صدير الغاز �إلى ال�شرق ي�سمح بالتعاون االقت�صادي
من �أجل ت�سييل الغاز وا�ستثماره مع دول منتجة
للغاز مثل م�صر ،ودول �أُخرى في �شبه الجزيرة
العربيةّ � ''.أما الخيار الثاني ،فهو ''ت�صدير الغاز �إلى
الغرب و�إلى �أوروبا .ومع احتمال ن�شوء احتكاك مع
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لبنان والفل�سطينيين ،وحتى مع �سورية ،في حال
اكت�شفت هذه الدول وجود غاز في مناطقها
االقت�صادية البحرية ،ف�إن هناك احتما ًال كبيراً في
التعاون مع هذه الدول في ت�صدير الغاز ونقله �إلى
�أوروبا .ربما يبدو احتمال بناء من�ش�آت للغاز ال�سائل
في كل دولة من هذه الدول �أمراً متفائ ًال اليوم ،لأنه
ممكن من خالل هيئة اقت�صادية ــ �سيا�سية ثالثة،
()1
مثل �شركات الغاز �أو م�ؤ�س�سات تمويل �أوروبية''.
وهنا ال بد من �أن نذكر �أن توقعات الكاتب الأكاديمي
مبنية على عدم �إلمام وا�سع ب�صناعة الغاز الم�سال
العالمية وتجارته ،عالوة على تفا�ؤله المفرط في
تعاون �إقليمي �سيا�سي.
لقد �أعلن مجل�س التخطيط القومي الإ�سرائيلي في
� 8شباط/فبراير  2011موافقته على تحديد موقع
بحري لمحطة للغاز الم�سال تبعد نحو  2.5كيلومتر
عن �ساحل الخ�ضيرة في ال�شمال .و�ستكون مهمة
المحطة التي �ستقع بالقرب من محطة تفريغ الفحم
التابعة ل�شركة الكهرباء الإ�سرائيلية ،تحويل الغاز
الم�سال �إلى غاز طبيعي .وذكر البيان �أن توقف
عجلت في اتخاذ القرار.
�إمدادات الغاز الم�صري ّ
و�ستبلغ تكلفة المحطة الجديدة نحو  300مليون
دوالر.
ومن الجدير بالذكر �أن �شركة الكهرباء الإ�سرائيلية
ت�ستهلك  %80من الغاز في �إ�سرائيل ،وبلغ مقدار هذا
اال�ستهالك في �سنة  2010نحو  503.000مليون
قدم مكعب يومي ًا .هذا ،ويتراوح ا�ستهالك الكهرباء
في �إ�سرائيل ما بين  3و� %6سنوي ًا.

لبنان
ت�أخر لبنان ،مقارنة بجيرانه ،في تطوير الم�صادر
الهيدروكربونية في �أرا�ضيه� ،أو مياهه .وقد �أجرت
�شركة ''�سبكتروم'' البريطانية خالل الفترة – 2000
 2002م�سح ًا زلزالي ًا ثنائي الأبعاد للمناطق
البحرية ،كما اتفقت الحكومتان اللبنانية والنروجية
( )1نق ًال عن ''ن�شرة م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية''،
''مختارات من ال�صحف العبرية''.2011/1/24 ،
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في �أوائل �سنة  2007على �أن تقوم هذه الأخيرة
بتقديم م�ساعدات تقنية للبنان �ضمن برنامج النفط
من �أجل التنمية .وجرى فع ًال ،توقيع عقد مع ال�شركة
النروجية  PGSلإجراء م�سوحات زلزالية ثالثية

الأبعاد لم�ساحة  21.500كم 2من مجموع المنطقة
االقت�صادية الخال�صة التابعة للبنان ،والتي تبلغ
م�ساحتها الإجمالية نحو  22.000كم .2وت�شير
المعلومات الأولية �إلى �أن نتائج هذا الم�سح دلت على
�أنها كانت ''�أف�ضل من المتوقع'' ،وت�ضمنت التقارير
م�ؤ�شرات وبوادر احتمال لوجود مخزن نفط وغاز
( )Hydro-carbon Depositsفي تلك المنطقة .وطلبت
الحكومة اللبنانية في �سنة  2008من �شركة PGS
القيام بدرا�سة جديدة لم�سح المنطقة االقت�صادية
الخال�صة لكل ال�ساحل اللبناني ،وكذلك للمنطقة ما
بين لبنان وقبر�ص وفق ًا لأ�سلوب الم�سح الثنائي
الأبعاد ،لكن بتقنيات حديثة ومتطورة جداً ،وكانت
النتائج م�شجعة جداً .ومن الجدير بالذكر� ،أن الم�سح
الزلزالي �شمل المناطق البحرية ال�شمالية والو�سطى
والجنوبية.
ونتيجة م�شاورات طويلة مع الجانب النروجي،
�أقرت الحكومة اللبنانية في �أواخر ت�شرين الأول/
�أكتوبر '' 2007ال�سيا�سة النفطية للتنقيب عن النفط
والغاز في المياه اللبنانية'' ،والتي على �أ�سا�سها ُبدئ
العمل على و�ضع م�شروع قانون للنفط والغاز في
لبنان ،وقد وافق مجل�س النواب على ''قانون النفط
والغاز'' في .2010/8/17
وفي �أوا�سط كانون الثاني/يناير  ،2007و ّقع
لبنان اتفاقية ثنائية مع قبر�ص جرى بموجبها
تحديد حدود المنطقة االقت�صادية الخال�صة لكل من
البلدين ،لكن لم يتم حتى اليوم �إحالة م�سودة
االتفاقية �إلى البرلمان لإجازتها ،كما تق�ضي
القوانين المرعية .وبعد االتفاق المبدئي مع قبر�ص
جرى تحديد الحدود الجنوبية بطريقة �أحادية مع
�إ�سرائيل ،وتم �إر�سال التحديد مع �إ�سرائيل �إلى الأمين
العام للأمم المتحدة في  ،2010/7/14لإيداعه
ر�سمي ًا لدى المنظمة الدولية.
وعلى الرغم من ت�أخر لبنان في الحفر في �أرا�ضيه
حتى الآن ،ف�إنه تابع توجيه �إنذارات ر�سمية حكومية
عبر المكاتب اال�ست�شارية والقانونية �إلى �شركة ''نوبل
�إينرجي'' الم�س�ؤولة عن اال�ستك�شاف في المنطقة
جنوبي الحدود اللبنانية .وكان �أول �إنذار في كانون
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الأول/دي�سمبر  ،2008عبر محامي الدولة كميل �أبو
�سليمان و�شركة دووي لي بيف (،)Dewey Le Boef
وجرى توجيه الإنذار �إلى �شركة ''نوبل �إينرجي'' التي
تقوم بالحفر في المنطقة االقت�صادية الخال�صة
التابعة لإ�سرائيل ،وتم تحذيرها لجهة التنبه �إلى عدم
التعدي على المنطقة االقت�صادية الخال�صة للبنان،
�أو التعدي ب�أي �شكل من الأ�شكال على الثروة
البترولية التابعة للبنان في منطقته االقت�صادية.
و�أفادت ال�شركة ب�أن ال�شركات الدولية المخت�صة
تتجنب التنقيب في مناطق متنازع عليها ،و�أنها
�أخذت علم ًا بالمو�ضوع .ومن الجدير بالذكر �أن
محامي الدولة يتابعون هذه الإنذارات منع ًا لأي
عملية ا�ستخراج بترول من حقول ربما تكون ممتدة
داخل المنطقة االقت�صادية الخال�صة للبنان .كما
�أر�سل وزير الخارجية ال�سابق علي ال�شامي ر�سالة
�إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في
 4كانون الثاني/يناير  ،2011يطلب فيها �أن ي�أمر
الأمين العام قوات اليونيفيل بـ ''�أن تمنع �إ�سرائيل من
اال�ستمرار في الحفر في المناطق البحرية الإقليمية
الم�شتركة بين لبنان و�شمال فل�سطين ''.وكان جواب
المتحدث الر�سمي با�سم الأمم المتحدة �أن مهمة قوات
اليونيفيل ت�شمل ــ بين �أمور �أُخرى ــ مراقبة المياه
الإقليمية �ضمن قرار مجل�س الأمن  ،1701و�أنها ال
ت�شمل ر�سم الحدود البحرية .و�أ�ضاف المتحدث
الر�سمي'' :نحن نتكلم على مو�ضوعين مختلفين:
المياه الإقليمية وحدود مختلف عليها ''.لكن ات�ضح
�أن تغييراً على موقف الأمم المتحدة طر�أ ،مع ت�صريح
المن�سق العام للأمم المتحدة في لبنان ،مايكل
وليامز ،الذي �صرح في �أواخر كانون الثاني/يناير
 ،2011ما معناه :يحق للبنان اال�ستفادة من الموارد
الطبيعية في المياه ال�ساحلية .و�أ�ضاف ما معناه� :إن
المو�ضوع في قيد الدر�س في الأمم المتحدة لدى
الخبراء القانونيين لأن مو�ضوع الحدود البحرية مع
�إ�سرائيل �أمر معقد نظراً �إلى عدم وجود عالقات بين
البلدين .وات�ضح �أي�ض ًا �أن الموقف اللبناني تغير،
فبد ًال من ر�سائل وزارة الخارجية �إلى الأمين العام
التي لم تقنع الأخير لأنها تعطي اجتهاداً لن�ص
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القرار  ،1701ولأن الوالية الحالية لقوات
''اليونيفيل'' خلت من �أي بند يجيز لها القيام
بالمهمات التي طلبها لبنان ،ف�إن الأمين العام اعتبر
�أن هذا الموقف لن يو�صل �إلى الهدف اللبناني،
واقترح بد ًال منه طريق ًا �آخر يمكن �أن يعطي فر�صة
للنجاح �أح�سن من الفر�ص الأولى ،وهي جعل قوة
''اليونيفيل''� ،أو �أي دولة م�شاركة فيها ع�سكري ًا ،تنجز
مهمة تحديد الحدود البحرية بين لبنان و�إ�سرائيل
في �أ�سرع وقت ،بد ًال من �إقناع مجل�س الأمن ب�إ�صدار
''المكون البحري
المجل�س
قرار جديد يك ّلف بموجبه
َ
ُ
لـ 'اليونيفيل' تر�سيم خط �أزرق بحري على غرار ما
فعلته في البر .كما يمكن الت�شاور مع الدول
الم�شاركة في تلك القوة وبينها دول ذات ع�ضوية
دائمة لدى مجل�س الأمن قد توفر دعم ًا لما يريده
()2
لبنان حفاظ ًا على حقوقه''.
لقد فتحت وزارة الطاقة ''غرفة المعلومات''
لل�شركات البترولية الدولية ،و�أبدت نحو ع�شر �شركات
حتى الآن اهتمام ًا باال�ستك�شاف والتنقيب في لبنان،
منها�'' :أوك�سيدنتال''؛ ''توتال''؛ ''�شل''؛ ''تالي�سمان''؛
''�إيني''؛ ''مير�سك''؛ ''�إك�سون''؛ وهي جميعها �شركات
عالمية معروفة وذات خبرة ،ولديها ا�ستثمارات
وا�سعة في ال�شرق الأو�سط.
ومن المعروف ،طبع ًا� ،أنه ال يمكن الت�أكد من
وجود مكامن بترولية فع ًال من دون التنقيب ،وهذا
�أمر لم يحدث في المياه البحرية اللبنانية حتى الآن.
وتكمن المعوقات الأ�سا�سية في ت�أخير تطوير قطاع
البترول اللبناني في الخالفات ال�سيا�سية الم�ستمرة
في البلد ،وفي غياب تعيين هيئة لإدارة قطاع
البترول وللمتابعة والإ�شراف عليه على الرغم من
التغييرات الوزارية المتكررة ،وفي عدم وجود ت�شريع
قانون للبيئة البحرية ،كذلك في احتمال عدم حل
الخالفات المتوقعة ب�ش�أن ''ال�صندوق البترولي'' الذي
�سيودع الريع البترولي فيه ،بطريقة معقولة
و�شفافة.
('' )2النهار''.2011/2/21 ،
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�سورية

قبر�ص

تنتج �سورية حالي ًا نحو  8مليارات متر مكعب
�سنوي ًا من الغاز الطبيعي ونحو  400.000برميل
يومي ًا من النفط الخام الذي يتناق�ص �سنوي ًا من دون
العثور على احتياط ٍ
واف للتعوي�ض عن النفط المنتج،
وهذا الإنتاج كله ُي�ستخرج من الياب�سة .وتواجه
�سورية زيادة م�ستمرة في اال�ستهالك المحلي ،الأمر
الذي يتطلب زيادة الإنتاج .وقد عر�ضت �سورية في
�أوا�سط �سنة  2007مناق�صة لأربع قطع بحرية
لال�ستك�شاف والتنقيب� ،إ ّال �إن عرو�ض ال�شركات
الدولية ،مثل�'' ،شل'' و''توتال'' و''�إينا'' الكرواتية ،لم تف
بالمتطلبات ال�سورية ،فلم يتم االتفاق مع �أي منها.
وح�صلت ال�سلطات ال�سورية على معلومات زلزالية
�إ�ضافية عن مناطقها البحرية� ،أعلنت بعدها في
كانون الأول/دي�سمبر  2010مناق�صة ثانية
مفتوحة �أمام �شركات النفط العالمية لأربع قطع
بحرية �أي�ض ًا بحجم  2500كم 2لكل قطعة ،على �أن
ُتعلن نتائج المناق�صة خالل �سنة .2011

طرحت قبر�ص مناق�صة لال�ستك�شاف والتنقيب
في �سنة  ،2007وفازت �شركة ''نوبل �إينرجي''
منفردة برخ�صة للعمل ،وذلك في رخ�صة رقم 12
المحاذية للمياه الإ�سرائيلية ،كما قامت (قبر�ص)
بت�شريع معظم القوانين المطلوبة لدعوة ال�شركات
الدولية �إلى العمل لديها ،ف�شرعت قانون ًا للبترول
و�آخر للبيئة البحرية ،ولديها نموذج لالتفاقات مع
ال�شركات الدولية .وو ّقعت (قبر�ص) �أي�ض ًا اتفاقات
ب�ش�أن المناطق االقت�صادية الخال�صة مع كل من
ويتوقع �أن تطرح مناق�صة ثانية
م�صر و�إ�سرائيلُ ،
لل�شركات البترولية الدولية في مياهها الجنوبية
خالل �سنة  .2011وتتميز قبر�ص باحتمال امتداد
دلتا حو�ض النيل �إلى مياهها الجنوبية العميقة،
ف�ض ًال عن احتمال امتداد حقل ''ليفايثان'' �إلى
مياهها ال�شرقية (المنطقة االقت�صادية الخال�صة).
وفي �سنة  ،2010طرحت قبر�ص مناق�صة
ال�ستيراد الغاز الم�سال على مدى  20عام ًا لتلبية
الطلب الداخلي من الطاقة بدءاً من �سنة  2014حتى
�سنة  ،2035وعر�ضت �شركة ''ديليك دريلينغ''
الإ�سرائيلية الخا�صة و�شريكة ''نوبل �إينرجي'' في
حق َلي ''تامار'' و''ليفايثان'' ،بناء من�ش�أة م�شتركة
للغاز الم�سال في المنطقة ال�ساحلية التي تقررها
قبر�ص ،بالقرب من ليما�سول ،ويتم تزويد هذه
المن�ش�أة بالغاز الإ�سرائيلي والقبر�صي ،ومن ثم
ت�صدير �أي فائ�ض في الإمدادات بوا�سطة الأنابيب
�إلى اليونان وبقية الدول الأوروبية� .إ ّال �إنه لم يتم
حتى الآن الموافقة على هذا العر�ض ،كما �أن هناك
عرو�ض ًا �أُخرى تجري درا�ستها.
غير �أن هناك عقبة تواجهها قبر�ص تتمثل في
االحتالل الع�سكري التركي للجزء ال�شمالي من
�أرا�ضيها ،وقد ا�ستغلت تركيا عملية االحتالل هذه
كي تعتر�ض على االتفاقات التي تعقدها جمهورية
تحتج
قبر�ص مع ال�شركات البترولية الدولية� ،أو كي
ّ
وت�ضغط لإعاقة �أي اتفاقات في �ش�أن المناطق
االقت�صادية الخال�صة مع الدول المجاورة ،مثل
�سورية ولبنان .وال�سبب في ذلك �أن تركيا تطالب
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بحقوق المناطق ال�شمالية المحتلة ،كما تطالب
بم�صالح المناطق ال�شمالية في �أي عمليات بترولية
في المياه الجنوبية للجزيرة.

اال�ستنتاجات
من نافل القول �أن اكت�شاف احتياط كبير من
الغاز الطبيعي في �شرق البحر الأبي�ض المتو�سط
�سيوفر فر�ص ًا مهمة لال�ستفادة من هذا الم�صدر المهم
للطاقة ،و�أهمها توفير �أموال وفيرة تخ�ص�ص
ال�ستيراد الطاقة من الخارج ،و�إمكان تح�سين البيئة
نظراً �إلى موا�صفات الغاز المالئمة لذلك ،و�أخيراً،
فتح المجال �أمام تو�سيع القاعدة ال�صناعية ،وبالذات
البتروكيماوية ،نظراً �إلى اعتمادها على الغاز.
لكن في الوقت نف�سه ،ف�إن من الوا�ضح ،وال �سيما
من ال�سيا�سات التي تم اعتمادها حتى الآن� ،أن
�سيا�سة الأمر الواقع والقوة� ،ستع ّقد الأمور �أكثر في
هذه المنطقة الم�ضطربة ،وبالتحديد الخالفات ب�ش�أن
الحدود البحرية.
ومما ال �شك فيه� ،أن اكت�شاف احتياط كبير من
الغاز الطبيعي في ظل هذه الأو�ضاع� ،سي�شكل بعداً
جديداً في ال�صراع العربي ــ الإ�سرائيلي.
وتكمن �أهمية هذا البعد اال�ستراتيجي الجديد في
التوقعات الأولية في �ش�أن االحتماالت لتوفر احتياط
بترولي �ضخم في �شرق البحر الأبي�ض المتو�سط.

فبناء على تقرير ''�إدارة الم�سح الجيولوجي
الأميركية'' الر�سمية ،والذي �صدر في �أوائل ني�سان/
�أبريل  ،2010ف�إن حو�ض ''ليفانت'' الممتد على
م�ساحة  83.000كم ،2ي�شمل الأرا�ضي الياب�سة
والمغمورة لفل�سطين و�إ�سرائيل ولبنان و�سورية،
ف�ض ًال عن المناطق البحرية لجمهورية قبر�ص،
ويحتوي على نحو  122تريليون قدم مكعب من
الغاز الطبيعي ،ونحو  1.7مليار برميل من النفط
ويتوقع �أن يواجه ت�صدير الغاز الإ�سرائيلي
الخامُ .
معار�ضة داخلية ،للحفاظ على �أكبر كمية ممكنة من
االحتياط لال�ستهالك المحلي .وفع ًال عار�ض م�ؤخراً
وزير البنى التحتية الت�صدير قبل توفير احتياط
كاف لـ � 50سنة من اال�ستهالك ،الأمر الذي يعني
عدم الت�صدير من حق َلي تامار وليفايثان .ومن هنا،
ف�إن الكالم على م�شاريع الت�صدير من جانب
ال�شركات العاملة ربما يكون �سابق ًا لأوانه �إذ يجب
مناق�شة المو�ضوع والموافقة عليه من طرف
الكني�ستn .

