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 المهمات والخطوات األساسية

النطالق صناعة الغاز البحرية اللبنانية

فوؤاد ال�سنيورة*

أش�كركم.على.الدعوة.إلى.المش�اركة.في.هذه.الندوة.مع.األخوين.الفاضلين.د..

محمد.مصطفى.واألستاذ.فادي.مغيزل،.كما.أود.أن.أشكر.معالي.الدكتور.طارق.متري.

على.دعوتي.إلى.المش�اركة.مع.األخوة.األفاضل.للحديث.عن.مس�ائل.متعلقة.بالمواد.

البترولي�ة.الموجودة.ف�ي.المناط�ق.االقتصادي�ة.الخالصة.لدول.ش�رق.البح�ر.األبيض.

.)Outline(.المتوس�ط.وتحديدًا.في.لبنان.بالذات..ولقد.حاولُت.وضع.خطوط.عريضة

لتسهيل.كيفية.عرض.الموضوع،.ألنه.من.المهم.جدًا.أن.نفهم.معًا.وضعنا.الحقيقي.في.

لبنان.في.هذا.الخصوص،.وأن.نعط�ي.أيضًا.الصورة.الواضحة.للمنطقة.ككل.بش�أن.ما.
يجري.فيها.في.هذا.الصدد.

 التمهيد ألعمال استكشاف الموارد البترولية
في المنطقة االقتصادية الخالصة للبنان

أوالً،.بدأت.أعمال.االستكشاف.وس�بر.األعماق.في.سنة.2000،.وبالتحديد.بعد.

توقيع.اتفاقية.جرت.بين.لبنان.وشركة.س�بيكتروم.التي.ساعدته.في.عملية.االستكشاف.

في.األعماق.في.المنطقة.االقتصادية.الخالصة.التابعة.للبنان.وذلك.على.أس�اس.التقنية.
الثنائية.األبعاد.

سياسي.ونائب.لبناني،.شغل.منصب.رئيس.مجلس.الوزراء.منذ.سنة.2005.حتى.سنة.2009.وقبل.ذلك. .*
أعوام. لعشرة. اللبنانية. للمالية. وزيرًا.
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ثانيًا،.ماذا.حدث،.فعالً.فيما.يتعلق.بالعالقة.التي.نس�جها.لبنان.مع.دولة.النرويج،.

وما.ه�و.االتفاق.ال�ذي.تم.التوص�ل.إليه.بي�ن.البلدين؟.وكي�ف.جرى.تحدي�د.المنطقة.

االقتصادية.الخالصة.للبنان.وذلك.بحسب.وقائعها.وتسلسلها.الزمني.)خريطة.رقم.1(،.
وما.الذي.أسفرت.عنه.حتى.اآلن؟

رق�ع. إل�ى.عش�ر. للبن�ان. الخالص�ة. االقتصادي�ة. المنطق�ة. تقس�يم. مس�ألة. ثالث�ًا،.
)بلوكات(..

رابعًا،.البح�ث.في.مس�ألة.الحوكمة.في.قط�اع.الم�واد.البترولية.والنف�ط.والغاز،.
وتوضيح.الفرق.بين.االحتياطات.المؤكدة.واالحتياطات.الممكنة.

خامسًا،.في.كيفية.تعزيز.الثقة.بين.الدولة.والعاملين.المعنيين.بهذا.الشأن،.ووضع.
مبادئ.إدارة.قطاع.البترول..

وأخيرًا،.مناقش�ة.خيارات.التصدير.أمام.لبنان.في.المس�تقبل.في.حال.تبين.وجود.
احتياطات.وافرة.من.الغاز.

 خريطة رقم 1
الحدود البحرية
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رسم حدود المنطقة االقتصادية الخالصة اللبنانية
تقدم.لنا.الخريطت�ان.رقم.1.ورقم.2.ص�ورة.للمنطقة.االقتصادي�ة.الخالصة.للبنان.
والتي.جرى.تقس�يمها.إلى.عش�ر.قطع.)Blocks(.وهي.المواجهة.المباشرة.لقبرص.في.
جنوبها.المنطق�ة.االقتصادية.الخالصة.للمناط�ق.المحتلة.)إس�رائيل(،.وبعدها.المنطقة.

المصرية.
في.الحقيق�ة،.إن.أول.اتف�اق.إقليمي.على.تحدي�د.المنطقة.االقتصادي�ة.الخالصة.
لبلدين.في.المنطقة.جرى.بين.مصر.وقبرص.في.2003/1/17،.في.الوقت.الذي.كانت.

شركة.سبيكتروم.تقوم.بسبر.األعماق.واالستكشاف.في.المنطقة.الخاصة.بلبنان..
وفي.سنة.2006،.وبعد.الحرب.اإلسرائيلية.على.لبنان،.زار.لبنان.رئيس.الحكومة.
النرويجية،.وكنُت.آنذاك.رئيس�ًا.للحكوم�ة.اللبنانية،.وجرى.االتفاق.بي�ن.الدولتين.من.
.جديدًا.بالنسبة.إلينا.نحن.في. أجل.مساعدة.لبنان.في.هذا.القطاع.الحيوي.الذي.كان.يعدُّ

لبنان،.لكنه.يمثل.قطاعًا.واعدًا..

 خريطة رقم 2
نشاطات االستكشاف اإلقليمية
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لَِم.وقع.االختيار.على.النرويج؟.ألنها.دولة.لديها.خبرة.جيدة.راكمتها.على.مدى.

نحو.40.عامًا.من.العمل.في.قطاع.االستكش�اف.واالس�تخراج.واالس�تثمار،.وتحديدًا.

ف�ي.المناط�ق.المغم�ورة.)Offshore(،.كما.أنها.م�ن.أهم.ال�دول.في.مج�ال.إدارة.هذا.

القطاع،.وفي.إدارة.الم�وارد.المالية.الناتجة.من�ه،.وأيضًا.في.إدارة.الف�رص.االقتصادية.
المتحققة.من.هذا.القطاع.نتيجة.تجربتها.الخاصة.والناجحة.

لكن.بالنسبة.إلينا.نحن.في.لبنان.كان.ثمة.عامل.أساس�ي.آخر.الختيارنا.النرويج،.

وهو.أن.لي�س.لدى.النرويج.س�ابقة.اس�تعمارية.مث�ل.بقية.ال�دول.األُخ�رى..وبالتالي،.

كان.هذا.االتف�اق.ضروريًا.بالنس�بة.إلينا.م�ن.أجل.التع�اون.معها.بداية.على.ما.يس�مى.

وضع.السياس�ة.البترولية.التي.على.لبنان.أن.يعتمدها،.ومن.ثم.من.أجل.صوغ.مشروع.

القانون.المتعلق.بالم�واد.البترولية،.والذي.كان.يجب.أن.يق�ره.مجلس.النواب،.وأيضًا.

من.أجل.زيادة.ما.هو.متوف�ر.لدينا.من.الخبرات.والمهارات.البش�رية.ف�ي.هذا.القطاع..

ولهذه.الغاي�ة.فقد.تم.عقد.ع�دة.ندوات.دراس�ية.ومتخصصة،.وجرى.إرس�ال.عدد.من.

األشخاص.إلى.النرويج.بهدف.التدرب.والتعرف.على.هذا.القطاع.بما.يحويه.ويختزنه.

من.ف�رص،.ومعرف�ة.ما.يج�ب.أن.يك�ون.لدينا.م�ن.معارف.وخب�رات.ومه�ارات.بهذا.

الشأن..وقد.بات.لدينا.اآلن.مخزون.وافر.من.الخبرات.التي.طورناها.من.خالل.عالقتنا.

بالنرويج.على.مر.األعوام.الماضية.والتي.يجب.االستمرار.في.العمل.على.توسيع.هذا.
المخزون.من.الخبرات.وتعميقه.

وف�ي.2007/1/17،.كانت.هن�اك.حاجة.إلى.رس�م.ح�دود.المنطق�ة.االقتصادية.

الخالصة.لكل.من.لبنان.وقبرص..ولقد.كان.ذل�ك.بناء.على.طلب.قبرص.)خريطة.رقم.

.Median(.وله�ذه.الغاية.جرى.وبجهد.مش�ترك.تحديد.الخط.الوس�ط.بي�ن.البلدين.،)1

Line(..لكن.فيم�ا.يتعلق.بمس�ألة.النقط�ة.الثالثية.في.المنطق�ة.الجنوبية.عل�ى.الحدود.

مع.األراض�ي.المحتل�ة.)إس�رائيل(،.أي.بيننا.وبي�ن.قب�رص.واألراض�ي.المحتلة،.فقد.

اضطررنا.إلى.أن.نبتعد.قليالً.إلى.الش�مال.إلى.النقطة.1.بدالً.من.النقطة.23،.وهو.األمر.

الذي.اضطررن�ا.إليه.أيضًا.في.المنطقة.الش�مالية.فيما.خّص.ح�دود.منطقتنا.االقتصادية.

الخالصة.بي�ن.لبنان.وس�ورية..ذلك.بأن�ه.وف�ي.الحالتين،.لتحدي�د.النقط�ة.الثالثية.في.
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الجنوب.اللبناني.والنقط�ة.الثالثية.في.الش�مال.اللبناني.للمنطق�ة.االقتصادية.الخالصة.

للبنان،.ينبغي.أن.يتفق.األطراف.الثالث�ة.المعنيون.بكل.من.تل�ك.الحالتين.األمر.الذي.

كان.متع�ذرًا.ألنه.ل�م.يكن.في.اإلم�كان.القي�ام.بذلك.بالنس�بة.إل�ى.فلس�طين.المحتلة.

)إس�رائيل(.في.الجنوب،.وفي.المقابل.فإن.س�ورية.لم.تكن.ترغب.آن�ذاك.في.التعاون.

مع.لبنان.في.هذا.الصدد.في.الشمال..لذلك.وفي.مس�ألة.حدودنا.الشمالية.مع.سورية،.
اضطررنا.إلى.أن.نبتعد.إلى.الجنوب.إلى.النقطة.6.بدالً.من.النقطة.7.

لم.ترد.س�ورية.الجلوس.معنا،.وفي.حالة.الحدود.الجنوبية.ال.نس�تطيع.الجلوس.

إلى.النقطة.1.بدالً.من.النقطة. مع.إسرائيل،.وبالتالي.ابتعدنا.في.منطقة.الجنوب.ش�ماالً.

23،.وابتعدنا.في.الشمال.جنوبًا.إلى.النقطة.6.بدالً.من.النقطة.7..ولكن.كل.ذلك،.جرى.
التحسب.له.في.نص.مشروع.االتفاق.مع.قبرص.بشكل.واضح.

فلقد.ج�رى.صوغ.نص.مش�روع.االتف�اق.بين.لبن�ان.وقبرص.بوضوح،.وبش�كل.

مماثل.لن�ص.االتف�اق.الموقع.بين.إس�رائيل.ومص�ر،.والنص.ذات�ه.أيضًا.بين.إس�رائيل.

وقبرص..إذ.تضمن.مش�روع.االتفاق.اللبناني.مع.قبرص.مادة.تنص.على.أن.قبرص.أو.

لبن�ان.ال.يقدم.أي.منهم�ا.على.توقي�ع.أي.اتفاقية.م�ع.أي.طرف.ثالث.م�ن.دون.العودة.

إلى.الط�رف.الثاني..وكان.ذل�ك.هو.المجال.الوحي�د.المتاح.أمام.لبن�ان.لتحديد.الخط.

الوسط.بينه.وبين.قبرص..أعود.وأكرر.أنه.ال.يمكن.تحديد.النقطة.الثالثية.في.مثل.هذه.
االتفاقيات.بالكامل.من.دون.أن.تجلس.األطراف.الثالثة.سوية.

ولتخطي.هذه.العقب�ة.موقتًا،.ق�ام.لبنان.بع�د.ذلك.بترس�يم.حدوده.الش�مالية.من.

طرف.واحد.أي.في.الش�مال.نح�و.النقطة.7.وفي.الجن�وب.نحو.النقط�ة.23.وأودعهما.
لدى.المكتب.الهيدروغرافي.في.المملكة.المتحدة.)UKHO(.ولدى.األمم.المتحدة.

إالّ.إن�ه.وبع�د.ذلك.بثالث�ة.أع�وام،.أي.في.س�نة.2010،.قامت.إس�رائيل.بترس�يم.

حدودها.م�ع.لبنان.بش�كل.غير.مباش�ر.بتوقي�ع.اتفاقية.مع.قب�رص.مس�تندة.إلى.نكول.

قبرص.باتفاقه�ا.الموقع.مع.لبنان..لكن.ه�ذا.االتفاق.الذي.وقعته.إس�رائيل.مع.قبرص.

ال.قيمة.قانونية.له.ما.دام.لبنان.لم.يوقع.عليه،.لكن.إس�رائيل.تعتمد.في.ذلك.على.قوتها.

العسكرية،.وعلى.الضغط.السياسي.الذي.تمارسه،.وعلى.الدعم.المباشر.الذي.تحصل.
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عليه.من.الواليات.المتحدة.األميركية.
وخالل.هذا.الوقت،.تش�كلت.ع�دة.لجان.حكومي�ة.لبنانية.من.جان�ب.الحكومة.
في.لبنان.من.أج�ل.التأكد.من.صوابي�ة.ما.قامت.ب�ه.اللجنة.األولى.فيم�ا.يتعلق.بتحديد.
الخط.الوسط.للمنطقة.االقتصادية.الخالصة.بين.لبنان.وقبرص..كذلك.في.هذه.الفترة،.
قام.لبنان.بتقس�يم.منطقته.االقتصادية.الخالصة.إلى.عش�ر.رقع.)بلوكات(،.على.الشكل.
التالي:.البلوكان.1.و2.في.الشمال،.والبلوكات.3.و4.و5.و6.و7.في.الوسط،.و8.و9.و10.

في.الجنوب.)خريطة.رقم.1(..
وفيما.يلي.التسلس�ل.الزمن�ي.للوقائع.فيم�ا.يتعل�ق.بتحديد.المناط�ق.االقتصادية.

الخالصة.للبنان:
في.2003/1/17،.جرى.توقيع.االتفاق.الثنائي.بين.مصر.وقبرص.

الثنائي.بين.لبنان.وقبرص.لتحديد.الخط. في.2007/1/17،.ُوقِّع.مشروع.االتفاق.
.)Median.Line(.الوسط.بينهما

ف�ي.2008/12/30،.ألَّف�ت.الحكوم�ة.اللبناني�ة.لجن�ة.إضافي�ة.من.أجل.دراس�ة.

مشروع.االتفاقية.مع.قبرص.في.معرض.استكمال.ترس�يم.الحدود.الشمالية.والجنوبية.

للمنطقة.االقتصادي�ة.الخالص�ة..وفي.س�نة.2008.أيضًا.ق�ام.لبنان،.وبش�كل.انفرادي،.

بترسيم.حدوده.الجنوبية.والش�مالية،.وبالتالي.تم.تحديد.النقطتين.23.و7.كحدود.لبنان.

الجنوبية.والشمالية،.وُبلِّغ.األمر.إلى.األمم.المتحدة،.وإلى.المكتب.الهيدروغرافي.في.
.)UK.Hydrographic.Office/UKHO(.المملكة.المتحدة

اللبنانية.مؤكدًا.صحة. في.2009/4/29،.صدر.قرار.اللجنة.التي.ألفتها.الحكوم�ة.

ما.قامت.به.اللجنة.األولى،.وكذلك.فعل.ق�رار.مجلس.الوزراء.في.2009/5/13؛.وفي.

2010/7/14،.أودع.لبنان.إحداثيات.حدوده.البحرية.الجنوبية.لدى.األمم.المتحدة.قبل.
أن.تقوم.إسرائيل.بذلك.

الثنائ�ي.بين.قبرص.وإس�رائيل،.ولكن. في.2010/12/17،.ج�رى.توقيع.االتفاق.

حدث.ذل�ك.بعد.أن.ق�ام.لبن�ان.بكل.األعم�ال.الخاص�ة.به.من.س�نة.2007.حتى.س�نة.

2010،.بما.فيها.إيداع.ترس�يم.حدوده.الجنوبية.والش�مالية.من.طرف.واحد.لدى.األمم.
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المتحدة.وUKHO،.بعد.ذلك.عمدت.إسرائيل.إلى.توقيع.اتفاقيتها.مع.قبرص..
والحقيق�ة.أنه.يؤس�فني.الق�ول.إن.قبرص.نكل�ت.باالتفاق.م�ع.لبنان،.علم�ًا.بأن.
االتفاق.بين.قبرص.وإس�رائيل.ينص.أيضًا.عل�ى.ضرورة.الجلوس.م�ع.الطرف.الثالث.
والبحث.معًا.في.تحديد.النقطة.الثالثية،.وإالّ.ال.يك�ون.االتفاق.نهائيًا.وهذا.ما.يؤكد.أن.

ما.قامت.به.إسرائيل.في.هذا.الخصوص.ال.قيمة.قانونية.له..
القبرص�ي-.اإلس�رائيلي،.وفي. لبن�ان.على.االتف�اق. ف�ي.2011/6/20،.اعترض.
2011/10/1،.ص�در.عن.الحكوم�ة.اللبنانية.المرس�وم.رقم.6433.ال�ذي.تبنى.ما.صدر.
عن.اللجنة.الثانية.وتأكيدها.النتائج.التي.توصلت.إليه�ا.اللجنة.األولى.فيما.يتعلق.بقيام.

لبنان.بتثبيت.حدوده.في.المنطقة.االقتصادية.الخالصة.
في.2011/12/27،.بادرت.إسرائيل.إلى.ترسيم.حدودها.البحرية.مع.لبنان.بشكل.

منفرد.
ف�ي.2011/8/25،.صدر.القانون.رق�م.163.عن.مجلس.الن�واب.اللبناني.القاضي.
اللبنانية،.تاله.مرس�وم.تحديد.المنطقة. البحرية.للجمهوري�ة. بتحديد.وإعالن.المناط�ق.

االقتصادية.الخالصة..
ف�ي.2011/5/11،.ق�رر.مجل�س.ال�وزراء.تألي�ف.لجنة.جدي�دة.بموج�ب.القرار.
2012/75.للتأكد.مجددًا.من.حدود.المنطقة.االقتصادية.الخالصة.للبنان،.نتيجة.صدور.
كالم.غير.مس�ؤول.من.هنا.أو.من.هناك.بهذا.الش�أن.من.بعض.السياسيين.وكان.الهدف.
منه.افتعال.مزيد.من.المش�كالت.الداخلية.في.لبنان.ألغراض.التجريح.السياس�ي.ليس.
إالّ..وق�د.أكد.مجلس.ال�وزراء.صوابي�ة.قرار.اللجن�ة.الس�ابقة.والقرار.ال�ذي.اُتخذ.في.
البداي�ة،.وال�ذي.كان.في.األصل.م�ن.أجل.تأمي�ن.موقع.متق�دم.للبنان.ف�ي.الدفاع.عن.

موقعه.في.حال.التفاوض.مستقبالً.في.شأن.الحدود.النهائية.
إن.ه�ذا.التسلس�ل.التاريخي.يظه�ر.بوض�وح.كل.ما.ل�ه.عالقة.بموض�وع.تحديد.
يق�ر.ح�دود.منطقت�ه. أن. ل�ه. فلبن�ان.يمك�ن. اللبناني�ة.. الخالص�ة. المنطق�ة.االقتصادي�ة.
االقتصادية.الخالصة.مع.قبرص.بشكل.ثنائي،.وأن.يحدد.حدود.منطقته.االقتصادية.في.

الجنوب.مع.األراضي.المحتلة.والشمالية.مع.سورية.بشكل.منفرد.
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إعالن المناقصة األولى

بعد.ذلك.طرح.لبنان.المناقصة.األولى.التي.تحالفت.فيها.ثالث.ش�ركات.مجتمعة.

)Consortium(..فم�ن.الطبيعي.أن.يتقدم.عدد.كبير.من.الش�ركات.في.البداية.للمش�اركة.

في.المناقصة.األولى،.وف�ي.النهاية،.كما.جرت.الع�ادة،.يظهر.َمْن.هو.الج�دي،.وَمْن.هو.

غير.الجدي..والع�رض.الذي.تقدمت.به.الش�ركات.الثالث.كان.الوحي�د.الجدي..وهذه.

تمثل�ت.في.ش�ركتين.أوروبيتي�ن،.إحداهم�ا.إيطالية.ه�ي.إيني.والثاني�ة.توتال.الفرنس�ية،.

.)Consortium(.باإلضافة.إلى.نوفاتك.الروسية،.وصار.في.إمكانها.بعد.أن.أنشأت.تحالفًا
البدء.بأعمال.االستكشاف.والحفر.)خريطة.رقم.2(..

لكن.م�اذا.فعلت.إس�رائيل.بهذا.الش�أن؟.لق�د.قامت.بترس�يم.حدوده�ا.من.طرف.

واحد.على.أس�اس.النقطة.1،.لكن.لزمت.الرقع.لديها.على.أساس.النقطة.23،.واستمرت.

في.مطالبة.لبنان.وممارس�ة.الضغط.علي�ه.لدفعه.الى.اإلق�رار.بالنقط�ة.1،.أو.العمل.على.
التوصل.إلى.تسوية.عبر.الوسيط.األميركي.

ونحن.قمنا.بترس�يم.حدودنا.من.طرف.واحد.على.أس�اس.النقطة.23،.مع.االلتزام.

بما.يسمى.اتفاقية.قانون.البحار.)Convention.of.the.Law.of.the.Seas(،.ثم.قمنا.بإيداع.

نتيجة.هذا.الترس�يم.لدى.األمم.المتحدة..واألمر.ما.زال.معلقًا.على.ما.يمكن.أن.تقوم.به.
األمم.المتحدة،.وما.يمكن.أن.يقوم.به.الوسيط.األميركي.

احتياط الغاز: المؤكد والممكن

أريد.أن.أكون.واضح�ًا،.هناك.كالم.كثير.على.ما.يس�مى.احتياط.الغ�از.الموجود.

لدى.لبنان،.أو.االحتياط.الموج�ود.لدى.أي.دولة..فعليًا،.ال.أحد.يس�تطيع.أن.يقول.إن.

هناك.احتياط�ًا.موجودًا.ومؤكدًا.يمك�ن.الركون.إليه.م�ا.لم.تبدأ.عملي�ة.الحفر..وكل.ما.

يقال.عن.وجود.احتياط.للغاز.في.لبنان.قبل.الحفر.هو.أقرب.إلى.التقدير..نحن.لدينا.ما.

يس�مى.احتماالت.عالية)High.Probability(،.لكن.ال.يمكن.ألحد.أن.يتحدث.عن.أن.
هناك.احتياطات.مؤكدة.ما.لم.تبدأ.عملية.الحفر.
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وبعد.الحفر.يمكننا.أن.نتثبت.م�ن.وجود.احتياط.مؤكد.أو.احتي�اط.ممكن،.إذ.إن.

ثمة.فرق�ًا.بين.االثني�ن؛.فاالحتياط.المؤك�د.هو.الذي.يس�تند.في.تحديده.إل�ى.التقنيات.

المعمول.بها.في.حينه.واألس�عار.المتداولة.والتكلفة.المقدرة،.ألن.الحفر.في.المناطق.

المغمورة.بالمياه.غي�ر.الحفر.في.اليابس�ة..ويتطلب.الحفر.في.المي�اه.النزول.إلى.عمق.

3000.مت�ر.تقريب�ًا.أو.أكثر.قب�ل.الوصول.إلى.ق�اع.البحر،.ث�م.يتم.الحفر.ف�ي.األرض،.

وهذه.عملية.تكلفتها.عالية..ومن.الطبيعي.أن.تتغير.التقنيات.والتكاليف.بسرعة،.وتتغير.

اقتصادي�ات.الحفر.واالس�تخراج..وق�د.تنخفض.التكالي�ف.من.جهة،.وق�د.ترتفع.من.
جهة.أُخ�رى،.وبالتالي.ال.يمكن.الحديث.ع�ن.احتياط.مؤك�د.)Proven.Reserves(.إالّ.
بعد.الحفر،.واس�تنادًا.إلى.األس�عار.والتقنيات.الموجودة..كذلك.قد.يتحول.االحتياط.
الممكن.إلى.احتياط.مؤكد.بسبب.تغير.األسعار.والتقنيات.المستجدة..وفي.النهاية.كل.

شيء.له.عالقة.بالتكلفة.

المؤك�دة. االحتياط�ات. .:)Proved Reserves( المؤك�دة. االحتياط�ات 

هي.االحتياط�ات.التي.يتم.اس�تخراجها.في.ظل.ظروف.الس�وق.الحالية.

عندما.تكون.الش�ركة.الت�ي.تتولى.االس�تخراج.على.قناع�ة.90.%.أو.أكثر.

بأنها.ق�ادرة.عل�ى.اس�تخراج.تل�ك.االحتياط�ات،.فإن�ه.غالبًا.م�ا.يمكن.

إعادة.دراس�ة.منجم.تلك.االحتياط�ات.والتي.يمكن.إدخاله�ا.في.عملية.

االس�تخراج.اس�تنادًا.إلى.البنية.التحتية.القائمة.لآلبار،.وما.يرتبط.بها.من.

البن�ى.التحتية.لالس�تخراج.والنق�ل،.وما.ق�د.يطرأ.من.مس�تجدات.على.

صعيد.التقنيات.المس�تعملة.وعلى.صعيد.التكاليف.المتكابدة.واألسعار.
المقدرة.على.مدى.حياة.االحتياطات.حتى.استنفادها.

االحتياطات الممكنة.)Possible Reserves( :.االحتياطات.الممكنة.هي.

االحتياطات.المحتملة.لجه�ة.أن.كلفتها.قابلة.لالس�ترداد.ضمن.ظروف.

التقنيات.واألس�عار.والتكنولوجيا.لكنها.تصل.فقط.إل�ى.درجة.10.%.من.
اليقين.من.قبل.الشركة..
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 اكتساب الثقة والحفاظ على ثقة المواطنين وإدارة التوقعات
تحدي ظاهرة "عدم إدارة التوقعات" في لبنان

لقد.واجه.لبنان.ما.يسمى.مش�كلة."عدم.وجود.اإلدارة.الرصينة.للتوقعات"؛.فمن.

أبرز.التحدي�ات.التي.تواج�ه.أي.حكومة،.في.أي.بل�د.وفي.أي.عصر.وف�ي.أي.وضع،.

هو.كيفية.إدارة.التوقعات.لدى.مواطنيها،.ومن.ش�أن.فش�ل.أي.حكومة.ف�ي.إدارة.تلك.

التوقع�ات.أن.ي�ؤدي.إل�ى.مش�كالت.كثي�رة.عل�ى.أكثر.م�ن.صعي�د.اقتص�ادي.وأمني.
وسياسي،.وبالتالي.إلى.إحباطات.نتيجة.عدم.تلبية.التوقعات.

وفي.الواقع.واجه.لبنان،.وال.يزال،.مش�كالت.تتعلق.ب��"إدارة.التوقعات.في.هذا.

القطاع"،.األمر.ال�ذي.دفع.ببعض.المس�ؤولين.في.أحي�ان.كثيرة.إلى.اللج�وء.إلى.دفع.

إل�ى."اس�تعمال.المخ�درات"،.والمقص�ود.هنا.لي�س.المخ�درات.بمعناها. المواطنين.

الحرفي،.بل.إل�ى.ما.يس�مى.بعملي�ة.التس�كين.للمواطني�ن.وتهدئته�م.اس�تنادًا.إلى.ما.

سيتحقق.لدى.الدولة.من.موارد.مستقبلية،.وإن.كانت.تلك.الموارد.بالفعل.غير.مؤكدة..

الخطورة.ف�ي.هذه.الحالة.هو.أن.اس�تمرار.ه�دوء.المواطنين.واس�تكانتهم.إلى.الوضع.

القائم.يساهم.في.عدم.المبادرة.من.قبلهم.إلى.القيام.باإلصالحات.الضرورية.للخروج.

من.الواقع.االقتصادي.المتدهور..وبناء.على.ذلك،.ال.يعود.لدى.الناس.دوافع.حقيقية.

لمعالجة.مشكالتهم.بالش�كل.الصحيح.متأملين.بما.س�يتحقق.لديهم.من.موارد.قريبة،.

وهذا.ما.جرى.في.لبنان..فقبل.ثالثة.أعوام.وعلى.س�بيل.المثال،.قام.بعض.المسؤولين.

اللبنانيي�ن.بتعليق.الفتات.في.الش�وارع.ف�ي.لبنان.تدع�و.اللبنانيين.إل�ى.أن.يرتاحوا،.إذ.

أصبح.عندهم.غاز.ونفط،.وص�ار.في.إمكانهم.أن.يطمئنوا.ويحلم�وا.بتحقيق.كذا.وكذا.
من.الوعود.التي.ال.تستند.إلى.الحقيقة.في.شيء.

أعود.ألق�ول.إن.ثم�ة.احتم�االً.كبي�رًا.)High.Probability(.أن.يكون.ل�دى.لبنان.

نفط،.أو.ربما.غاز.عل�ى.األرجح،.لكن.ليس.هناك.من.ش�يء.مؤكد،.عل�ى.األقل.حتى.

اآلن،.بش�أن.ما.إذا.كان.هن�اك.احتياط�ات.واحتياطات.اقتصادي�ة،.وم�ا.إذا.كانت.تلك.

االحتياط�ات.قابل�ة.لالس�تخراج.بتكلف�ة.معقولة.يمكنه�ا.تغطي�ة.التكالي�ف،.وبالتالي.
تحقيق.أرباح.للشركات،.وأيضًا.إيرادات.للدولة.اللبنانية..
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ف�ي.النتيجة،.لق�د.أدت.تل�ك.التوقع�ات.الكبي�رة.الت�ي.ج�رى.الترويج.له�ا.لدى.

المواطنين.إلى.االس�تكانة.ل�دى.اللبنانيين.وعدم.المب�ادرة.إلى.القي�ام،.أو.حتى.القبول،.

باإلصالحات.الصحيح�ة.والضرورية.التي.يحت�اج.إليها.لبنان.في.ش�تى.المجاالت،.ال.

السياس�ية.واالقتصادي�ة.والمالية.فحس�ب،.بل.أيضًا.ع�دم.القبول.بإج�راء.اإلصالحات.

اإلدارية.والوطنية.والسياسية.أيضًا..وبالتالي.فقد.أضاع.لبنان.على.نفسه.وعلى.اللبنانيين.

نتيجة.اإلدارة.غير.المتبصرة.للتوقعات.وبس�بب.أغراض.ش�عبوية.فرصًا.وأعوامًا.ذهبت.
هباء..وها.هو.لبنان.يعاني.وسيعاني.مستقبالً.من.ضياع.للفرص.جّراء.ذلك.

 ما العمل:
ضرورة التواص�ل بين الجهات الحكومية )مجل�س النواب، مجلس   ■
المعنيين ف�ي قطاع  ال�خ...( وجمي�ع  المعنية،  ال�وزارات  ال�وزراء، 
النفط والغاز )القطاع الخاص، المجتمع المدني، النقابات، إلخ...(

عل�ى الدول�ة والش�ركات تأمين الوص�ول الس�هل إل�ى المعلومات   ■
)Access to Information( ح�ول أي مش�روع وكذلك التصريح عن 

)EITI( أي معلومات وان كانت سلبية النتائج
أهمية التقارير والتواصل في مرحلة االستكشاف  ■

)Managing Expectation( في القط�اع العام ولدى  إدارة التوقع�ات   ■
المواطنين.

اإلصالحات االقتصادية

يتبين.لدين�ا.اآلن.أكثر.فأكثر.ك�م.أضعنا.من.ف�رص.نحن.في.لبنان.عل�ى.مدى.25.

عامًا.الماضية..وَم�ن.كان.متابعًا.يعلم.بما.كن�ت.أقوله.طوال.تلك.األع�وام،.وكم.كنت.

أشدد.على.أهمية.المبادرة.إلى.القيام.باإلصالحات.الالزمة،.لكننا.أضعنا.تلك.الفرص.

بالمناكفات.بي�ن.اللبنانيين.من.هنا.ومن.هناك.ألس�باب.سياس�ية.وغير.سياس�ية،.األمر.
الذي.أدى.إلى.تضييع.مزيد.من.الوقت.والفرص.والتبديد.للمواد..
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في.الواقع،.هناك.قاعدة.واضح�ة.لإلصالح،.وهي.بداية.اعتبار.اإلصالح.مس�يرة.

أو.رحلة.مس�تمرة.بما.يعني.ضرورة.التأكد.وبش�كل.دائم.من.أهمية.إدراك.المشكالت.

والمبادرة.الى.معالجتها.في.حينها..فاإلصالح.عمل.تقوم.ب�ه.األمم.عندما.تكون.قادرة.

عليه،.وليس.عندما.تصبح.مجب�رة.عليه،.وهذان.أمران.مختلف�ان..فعندما.تكون.الدولة.

مجبرة.عل�ى.اإلصالح.تك�ون.تلك.العملي�ة.اإلصالحية.ق�د.أصبحت.ش�ديدة.التكلفة.

وش�ديدة.األلم،.كما.تكون.عرضة.لكثير.من.المش�كالت،.وال.أحد.يدري.إذا.ما.كانت.
كافية.أم.ال.حين.القيام.بها.

أنا.اآلن.أصف.بالضبط.الحالة.التي.أصبحنا.عليها.في.لبنان..وسأتخطى.موضوع.
كل.من.النفط.والغ�از.للقول.إنه.من.المه�م.جدًا.أن.ندير.توقعاتنا.بش�كل.س�ليم،.وأالّ.
ننام.عل�ى.حرير،.ولك�ن.ال.أن.نيأس.ف�ي.المقابل..وه�ذا.األمر.ال.يعن�ي.أن.ليس.لدينا.
احتياطات،.بل.يعني.أنه.علينا.التأكد.من.وجوده�ا،.وبالتالي.ينبغي.لنا.أن.نهدأ.ونتعامل.
مع.هذا.الموضوع.بكثي�ر.من.الحكمة.والروي�ة،.وأن.نتوجه.نحو.القي�ام.باإلصالحات.
الصحيح�ة.التي.يحت�اج.إليها.لبن�ان.واللبناني�ون..وما.أود.أن.أش�دد.عليه.هن�ا.ضرورة.
العمل.م�ن.قبل.الدولة.والمس�ؤولين.فيه�ا.على.اكتس�اب.الثقة.من.المواطني�ن،.والتي.
وصلت.الى.ح�دود.مقلقة.ج�دا،ً.وأعني.ذل�ك.من.قبل.المس�ؤولين.ف�ي.الدولة.وعلى.

أرفع.المستويات..

العالقة مع القطاع الخاص وأهمية الحوكمة

من.الض�روري.أن.يكون.هن�اك.عالقة.جدي�دة.بين.الدول�ة.والن�اس،.وأيضًا.بين.
الدولة.والشركات.التي.ستلتزم.العمل.في.القطاع.النفطي..

بتعاملن�ا. ب�ل. فحس�ب،. النف�ط. بقط�اع. تتعل�ق. ال. نقط�ة،. أوض�ح. أن. هن�ا. وأود.

االقتص�ادي.والمال�ي.مع.القط�اع.الخ�اص،.إذ.يج�ب.أن.يك�ون.واضح�ًا.أن.لبنان.ال.

يمكنه.معالج�ة.حاجاته.التنموية.بمف�رده،.أو.من.خالل.ما.يمك�ن.أن.يقترضه،.بل.عليه.

أن.يس�تعين.بالقطاع.الخاص..وال.أقصد.هنا.الجانب.االقتصادي.ككل.والمالية.العامة.
والدين.العام،.فهذا.موضوع.آخر.
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هناك.حاجة.إل�ى.التعاون.م�ع.القطاع.الخ�اص،.األمر.ال�ذي.يتطلب.ق�درًا.عاليًا.

من.الش�فافية.ومن.الحوكمة.في.العالقة.بي�ن.الدولة.وهذا.القطاع..فالش�فافية.ضرورية.

جدًا،.واإلفصاح.)disclosure(.مه�م.كثيرًا.في.هذه.العالقة.الكتس�اب.الثقة.بين.الدولة.

والمواطنين.م�ن.جهة،.وبين.الدول�ة.والمعنيين.في.هذا.القطاع.من.جه�ة.أُخرى،.وهذا.
أمر.بديهي.

ويج�ب.أن.يك�ون.واضح�ًا.لدين�ا.أن.القط�اع.الخاص.هدف�ه.الرب�ح،.وذلك.كي.

ال.يحتفظ.أح�د.بهذه.الفك�رة.الموج�ودة.في.البل�د.عن.القط�اع.الخاص.والت�ي.تقول.

»فلندعه.يعمل.وفي.حال.ربح.نس�لبه.هذا.الربح،.أّما.في.حال.الخسارة.فيتحمل.وحده.

المسؤولية.«.لذا.نحن.بحاجة.إلى.تثبيت.الثقة.بيننا.وبين.القطاع.الخاص،.وفي.المقابل.

علينا.أن.نصل.معه.من.خالل.الشفافية.والمنافسة.الكاملة.إلى.نقطة.االفتراق،.إذ.»علينا.

أن.نش�د.من.جهتنا.لنحص�ل.على.ما.نري�ده.منه،.ومن.حق�ه.هو.أيضًا.أن.يش�د.ليحصل.

على.كل.ما.يمكن.أن.يحص�ل.عليه.من.الدولة«،.كي.نصل.إل�ى.الحد.الذي.يقول.عنده.

»كف�ى«،.وعند.نقط�ة.الالمب�االة.ه�ذه.)Indifferent.Point(.يتم.االتفاق.مع�ه..وبالتالي.
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يجب.احترام.أهداف.القط�اع.الخاص،.وأيض�ًا.مطالب.المواطني�ن.والدولة.بالوصول.

إلى.أفض�ل.عالقة.وأفض�ل.اتف�اق.به�ذا.الش�أن..وكل.هذه.األم�ور.تتطل�ب.مصارحة.

ووضوحًا.بين.الدولة.والناس،.وأيضًا.مكاش�فة.)Disclosure(..وال.ننس�ى.أيضًا.عملية.

المدني.والمؤسس�ات. المواطن�ون.والمجتم�ع. الحوكمة،.والت�ي.يندرج.ف�ي.إطاره�ا.

األكاديمية.والقطاع.الخ�اص،.وأيضًا.مجلس.النواب.ومجلس.ال�وزراء.ووزارة.الطاقة.
والمياه.وهيئة.إدارة.قطاع.البترول.

الصندوق السيادي

الس�يادي،.نع�ود.فنكرر.ض�رورة.االمتناع.عن. بمناس�بة.الحديث.عن.الصندوق.

تأجي�ج.التوقع�ات.عند.الناس.بش�أن.احتي�اط.الغ�از..فنحن.نس�مع.اآلن.كالم�ًا.على.

موضوع.إنشاء.الصندوق.السيادي،.طبعًا،.يجب.أن.يكون.لدينا.صندوق.سيادي،.لكن.

علينا.أن.نعلم.بأنه.حتى.ل�و.افترضنا.أن.تحالف.الش�ركات.)Consortium( أكد.وجود.

احتياط.مؤكد.لدى.لبنان،.فإنن�ا.بحاجة.إلى.ثمانية.أعوام.قب�ل.أن.تكون.هناك.إيرادات.

اللبنانية..إذًا،.هذه.العملية.بحاجة.إلى.اس�تكمال،.وال.يمكن.تشبيهها. مباشرة.للخزينة.

بالنفط،.إذ.تأتي.الباخرة.لتمأل.البترول.مباش�رة.من.موقع.االس�تخراج..موضوع.الغاز.

مختل�ف.كليًا،.فق�د.تك�ون.الكميات.الموج�ودة.من�ه.كافية.للس�وق.المحلي�ة.أحيانًا،.

ر.عبر.خط.أنابيب.إل�ى.الخارج،.وهذه.عملي�ة.تكلفتها.عالية. وفي.أحيان.أُخرى.ُتص�دَّ

أيضًا،.وتترتب.عليها.أعباء.مالية.ضخمة،.وتثير.إش�كاالت.كثي�رة.بخالف.ما.نتصوره.

أنها.تنتهي.مباش�رة.ويصب�ح.لدى.الدول�ة.اللبناني�ة.مداخيل.منه�ا..وحتم�ًا.عندما.تتم.

جميع.األم�ور،.وليس.قبل.عدة.أعوام،.ف�إن.كالً.من.الوضع.االقتص�ادي.والمالي.في.

لبنان.سيش�هد.تحس�نًا،.لكن.هذا.ليس.كافيًا.ك�ي.ننام.عل�ى.حرير.من�ذ.اآلن.وال.نقوم.

باإلج�راءات.اإلصالحي�ة.التي.نح�ن.بحاجة.إليه�ا.أساس�ًا،.وتحديدًا.خ�الل.األعوام.

القليل�ة.المقبلة،.أي.قب�ل.الفترة.التي.يمك�ن.أن.يحصل.لبنان.خاللها.عل�ى.اإليرادات.
الموعودة.إن.شاء.اهلل..
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في.رأيي،.ما.زال.مبكرًا.على.لبنان.أن.يبادر.إلى.إنش�اء.الصندوق.السيادي،.ذلك.

بأن.أغلبي�ة.المس�ؤولين.المهتمين.بإنش�ائه.يهمهم.فقط.حج�ز.موقع.له�م.وألتباعهم.

فيه،.أي.توظيف.األش�خاص.الذين.هم.بحاج�ة.إليهم.كي.يكون.له�م.موطئ.قدم.في.

هذا.األم�ر.)Their.Foot.in.the.Door(..وإذا.أخذنا.تجارب.ع�دة.دول.أُخرى.في.هذا.

اإلطار.نج�د.أن.قبرص.لغاي�ة.اآلن.لي�س.لديها.صندوق.س�يادي،.والنرويج.أسس�ت.

صندوقًا.س�ياديًا.بع�د.مرور.17.عام�ًا.من.اكتش�اف.الغاز.فيه�ا،.وثم�ة.دول.كثيرة.على.

هذا.المنوال..من.جه�ة.أُخرى،.فإن.عل�ى.الدول�ة.اللبنانية.حين.يك�ون.لديها.واردات.

من.الغاز.وفي.الس�نوات.األولى،.أن.تهت�م.بخفض.الدين.العام،.ال.بتأس�يس.صندوق.

س�يادي.وااللتهاء.به،.وإضافة.أعباء.ومصاريف.وتوظيفات.وخالف�ات.بين.األحزاب.

والسياسيين،.مثل.َمْن.سيكون.رئيس�ًا.وَمْن.س�يكون.عضوًا،.وهذه.مشكلة.أساسية.في.

لبنان.بس�بب.ما.أصبحن�ا.عليه.اآلن.من.اس�تتباع.ل�إلدارة.اللبنانية.لمصلح�ة.األحزاب.

والميليش�يات..طبعًا،.م�ن.المهم.جدًا.إنش�اء.الصندوق.الس�يادي،.لك�ن.عندما.يحين.
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الوقت.لذلك..أمّا.بالنسبة.إلى.ما.يس�مى."الحوكمة.في.الصندوق.السيادي".فيجب.أن.

تكون.هناك.قواعد.خاصة.بهذا.الش�أن،.وأعيد.وأكرر.أنه.لم.يثب�ت.بعد.وجود.احتياط.

Diagram.عن. مؤكد.لدينا،.كما.أنه.تنقصنا.الكفاءات.الالزمة.في.ه�ذا.المجال..)انظر.
الحوكمة.في.الصناديق.السيادية(

شركة النفط الوطنية: متى يجب تأسيسها

وبالنسبة.إلى.موضوع.شركة.النفط.الوطنية.والكالم.الدائر.على.ضرورة.إنشائها،.

أقول.مجددًا.أن.ال.أحد.يؤسس.شركة.وطنية.للنفط.قبل.أن.يتأكد.من.وجود.االحتياط،.

وقبل.أن.يكون.لدي�ه.الكفاءات.الالزم�ة.إلدارة.هذا.القط�اع.والخب�رات.الكافية.لتولي.
مسؤوليته.المباشرة.

دور األمم المتحدة في حل الخالفات بشأن حدود المنطقة االقتصادية الخالصة 
للبنان

أخي�رًا.وفيما.يتعلق.بمس�ألة.ح�دود.المنطقة.االقتصادي�ة.الخالصة.للبن�ان،.وبعد.

أن.قام�ت.إس�رائيل.فع�الً.بترس�يم.حدوده�ا.ك�ي.ال.يضي�ع.الوق�ت.عليه�ا،.إذ.بدأت.

النقطة.23،. التلزي�م.للرخص.عل�ى.أس�اس. باالستكش�اف.والتحدي�د.وقامت.بعملي�ة.

عمدت.إلى.االعتراض.على.الترس�يم.المنفرد.للبنان.على.أساس.تلك.النقطة،.وبدأت.

تضغط.للمطالبة.بما.تدعيه.أنه.حق.لها.،.األمر.الذي.يؤدي.إلى.إرباك.لبنان.والشركات.
التي.تقوم.بالتنقيب.واالستكشاف.لديه.

من.جهة.أُخ�رى،.بدأ.لبن�ان.بمطالب�ة.األمم.المتحدة.بمس�اعدته.على.ترس�يم.

حدوده.النهائية.لتحدي�د.النقطة.الثالثية،.وذل�ك.بالعودة.إلى.الق�رار.1701.في.بنده.

العاش�ر.الذي.ينص.على.أن.في.إمكان.لبنان.الطلب.من.األمم.المتحدة.المس�اعدة.

في.عملية.ترس�يم.ح�دوده،.إذ.ال.يحدد.هذا.الق�رار.الح�دود.البرية.فق�ط.بما.يعني.

أنه.يمك�ن.أن.تش�مل.الح�دود.البحري�ة.للبن�ان،.لك�ن.حت�ى.اآلن.هن�اك.تمنع.من.

جان�ب.األمم.المتح�دة.بهذا.الش�أن،.ذلك.بأنها.تش�ترط.موافق�ة.الفريقي�ن.اللبناني.
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واإلسرائيلي.على.تكليفها.بذلك..
لقد.بات.هن�اك.اس�تعداد.للقبول.بنوع.م�ن.التحكي�م.)Arbitration(.في.مس�ألة.
ترس�يم.الحدود،.لك�ن.ثمة.العديد.م�ن.العوائ�ق.المحلي�ة.والدولية.الت�ي.تحول.دون.
القيام.به�ذا.األمر..لذا.أعتق�د.أن.المجموع�ة.البترولية.المؤلفة.من.الش�ركات.الثالث.
ب�دأت. ق�د. و4. .9 البلوكي�ن. تلزيمه�ا. وت�م. لبن�ان. ف�ي. أُسس�ت. الت�ي. .)Consortium(
بالعمل.في.البل�وك.4،.أّما.العمل.ف�ي.البلوك.9.فأظن.أنه.س�يتأجل.بانتظار.ما.ستس�فر.
عنه.التط�ورات.الالحق�ة.لجهة.مس�ألة.المنازعة.الت�ي.تقوم.به�ا.إس�رائيل..وفي.رأيي.
على.لبنان.أن.يس�تمر.في.تأكيد.حدود.منطقته.على.أس�اس.النقطة.23،.س�واء.بواسطة.
التحكي�م،.أو.عن.طريق.األم�م.المتحدة،.أو.التحكي�م.برعاية.األم�م.المتحدة،.وذلك.
كي.يتمكن.من.ترس�يم.ح�دوده.النهائي�ة.الجنوبي�ة.وكذلك.الش�مالية.مع.س�ورية..ال.
يتوهم.البعض.أن.س�ورية.س�تقوم.بتحديد.حدودها.مع.لبنان.بس�هولة.ربما.ستعترض.
وتطالب.بما.دون.النقط�ة.6.أو.أكثر..فس�ورية.لديها.اعتراض.أيضًا.على.ترس�يم.لبنان.
حدوده،.وهي.تريد.مس�احة.أكبر.في.المنطق�ة.االقتصادية.الخالصة.للبنان.بحس�ب.ما.
ظهر.من.خالل.ما.قامت.به.س�ورية.من.تحديد.بش�كل.منفرد.لحدوده�ا.وبصورة.غير.

مقبولة.بالنسبة.إلى.لبنان..
حت�ى.اآلن،.ال.يزال.لبن�ان.ف�ي.مرحلة.التف�اوض.مع.األم�م.المتح�دة.،.وجرت.
اتصاالت.عديدة.من.أجل.أن.يصار.إلى.اتفاق.بهذا.الشأن،.لكن.األمور.لم.تنضج.بعد.
أّما.بش�أن.اس�تيراد.الغ�از.من.مص�ر،.فف�ي.س�نة.2008.لّم�ا.أصبح.هن�اك.إمكان.
الس�تيراد.الغاز.من.مصر.تم.إنش�اء.خط.بين.مصر.والعقبة.وصوالً.إلى.جنوب.س�ورية.
)خط.الغاز.العربي(.لهذه.الغاية،.وبدأ.لبنان.باس�تيراد.الغاز،.لكنه.لم.يكن.يستورد.الغاز.
المص�ري،.إذ.كان.الغ�از.المص�ري.يصل.إلى.جن�وب.س�ورية،.وتعطينا.ه�ذه.األخيرة.
حصتنا.من.الغاز.المصري.غازًا.س�وريًا.إلى.طرابلس،.واس�تمر.األمر.عل�ى.هذا.النحو.
على.مدى.عامين.إلى.أن.توقفت.مصر.عن.التصدير،.وذلك.قبل.أن.يتم.اكتش�اف.حقل.

ُظهر.المصري.العمالق...
لذا،.لبن�ان.اليوم.في.أم�ّس.الحاجة.إل�ى.تطوير.قط�اع.الغاز،.وإل�ى.وضع.تصور.
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مس�تقبلي.بهذا.الش�أن..فخط.الغ�از.العربي.ال�ذي.كان.م�ن.المفترض.أن.يت�م.إنجازه.

بالكامل،.وال�ذي.كان.يمر.من.مص�ر.وصوالً.إلى.تركي�ا،.إذ.كان.ُيعتق�د.حينها.أن.لدى.

مص�ر.إمكانات.كبي�رة.لتصدي�ر.الغاز.إل�ى.تركي�ا.عبر.لبن�ان.ليع�ود.فيظهر.الحق�ًا.أنها.

س�تحتاج.إلى.اس�تيراد.الغاز.وذلك.إلى.أن.تم.اكتش�اف.حقل.ُظهر،.هو.خط.مهم.جدًا.

للبنان..ويج�ب.التأكد.من.أن.أي.خط.غاز.س�يمر.تحت.البحر.ينبغ�ي.أن.تكون.تكلفته.

االقتصادية.ممكن�ة.ومقبولة.بما.يس�مح.بتطوير.الحق�ول،.وبالتالي.يت�م.عندها.تحديد.

اقتصادات.المش�اريع.فعليًا..كما.م�ن.الضروري.التثب�ت.من.وجود.احتي�اط.غاز.لدى.

لبن�ان.بم�ا.يكف�ي.االس�تهالك.المحل�ي.للعق�ود.المقبلة،.قب�ل.أن.يص�ار.إل�ى.تحديد.
الكميات.الممكن.تصديرها.

خطوات مستقبلية

طرأ.تقدم.ملم�وس.في.ه�ذا.المجال.خالل.األع�وام.الماضية،.فق�د.جرى.صوغ.

قانون.للمناطق.البحري�ة،.وإن.كنا.ال.نزال.بحاجة.إلى.صوغ.قانون.الس�تخراج.وتطوير.
المواد.البترولية.للمناطق.البرية.أيضًا.
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كذلك.ثمة.حاج�ة.إلى.إج�راء.مناقصة.جديدة.لبع�ض.الرقع.اإلضافي�ة.لدى.بدء.

تجمع.ش�ركات.إين�ي.وتوت�ال.ونوفات�ك.بالعم�ل،.بحي�ث.يصبح.ل�دى.لبن�ان.تصور.

لالحتياط.البترول�ي.البحري.المتوفر.لديه..ونظرًا.إلى.طبيعة.العمل.االستكش�افي،.فإن.
هذه.العملية.قد.تستمر.أعوامًا.ليست.بالقليلة.من.الزمن.
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