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 ة حقول النفط والغاز اللبناني

،  ، وبالتايل1938عام  البحرية  بخصوص الحقوق    اللبنانية،ومن الدولة    أول امتياز من املجلس النيايبصدر  ،  اتاريخيً 

ليس موضوعً فإن   والغاز  النفط  امتياز  تجدً ا مسموضوع  أعطي  األمر عندما  الرثوة موجودة. وحصل هذا  ا وهذه 

 بشكل أسايس.  يف لبنان للبنان للتنقيب عن البرتول

بناء عىل معلومات  لها رشكاء لبنانيون،  الرثوة النفطية،    لوجي عن للمسح الجيو   عراقية،هذا التنقيب مع رشكة    بدأ

تواجد مصادر طاقة ثقيلة يف ب  والتي أفادت  حول ثروات الرشق األوسط  دراسات  أجرى  أملا�  مركزكانت متوفرة يف  

 عدلون. و تل ذنوب، يحمر، سحمر، القاع تشمل: تم املسح يف عدة مناطق لبنانية  وبالفعل لبنان.

 مرحلة اكتشاف وجود الغاز والنفط بًرا  

 الخمسينات  مرحلة

رئ يحمر عىل هو ب  1953عام  يف لبنان كان  برًا  ، فإن أول برئ تم حفره  حول املوضوع  ويف ذلك الوقت، وبحسب دراسة

 ومع تب� وجود غاز فيه، تم ردمه من دون معرفة السبب.   م، 2672عمق 

تب� وجود مصادر متنوعة من غاز ونفط،  ،  م  2557عمق  القاع، عىل  منطقة  يف  ،  1960ثا� برئ تم حفره يف لبنان عام  

 وكذلك تم ردمه من دون تبيان السبب.

م، ومع اكتشاف وجود   1423عمق    عىل  1963م، وبرئ سحمر عام    2120عىل عمق    1961عام    عدلونكذلك برئ  

غاز  اله نقطة إضافية مساعدة لتقوية ملف البحر، ما يثبت وجود مواد نفطية وثروة  وهذ  الغار فيه�، تم ردمه�.

 يف لبنان. 

 السبعيناتمرحلة 

املجلس  1972عام   عن  باملسح، رشكة، صدر  مرسوم  مستثمرين ،   spectrum  انكليزية  النيايب  معها  عمل  والتي 

كانوا  والبرتول  الغاز  يف  تخصص علمي  أصحاب  وباحث� و مبجال الغاز كمستثمرين  حيث أن أول من عمل  لبناني�.  

 اللبناني� يف الرشق األوسط. 

الثورة النفطية    بدء  ، بالتزامن معبدأت الحرب األهلية يف تلك املرحلة، ثبت وجود الغاز يف البحر وبكميات كب�ة.

 بحسب تقرير يف تلك الفرتة.، االهت�م بالنفط حينها عىل حساب الغاز ك� ساد الحديث كانيف العامل. وحيث 
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 مطلع القرن الواحد والعرشين 

هم الرشكات التي  أ بواسطة  املسح  أجري  حيث  ،  2003عام  ،  قررت الدولة اللبنانية البحث عن مصادر جديدة للطاقة 

وجود . هذه املسوحات أكدت  ال�ويجية) PGS(رشكة    يف قعر البحر  االبعاد  ةثالثي  وحاتهم رشكة تجري مسأ   تعادل

 .وهناك خرائط تثبت ذلك كميات مهمة وجديرة باالستكشاف والتنقيب 

، كانت هيئة املسح الجيولوجي يف الواليات األمريكية تبحث عن املسوحات التي تستطيع من خاللها  2007حتى عام  

والقوة اإليرانية  امل،  % من احتياط الغاز يف الع40بدائل للغاز ألوروبا والعامل خارج القوة الروسية التي متتلك  تأم�  

 . % من احتياط النفط العاملي 15، أضف إليها % من احتياط الغاز يف العامل  15التي متتلك 

التي   الهدف من املسوحات يف سواحل املتوسط  الذي يتم تأكيد  ،  سنوات  5  –  4  أجريت خالل كان  الغاز،  وجود 

 ساحل املتوسط. ترليون قدم مكعب يف  122وجود   أكدتاألولية  التقديرات وتوظيفه سياسيًا. من أجلهالعمل 

 غاز املتوسط بديل الغاز الرويس واإليرا� 

مليار مرت    600تأخذ من روسيا    ألف مليار مرت مكعب، وهيحتى    600من  سنويا    من الغاز  الحاجة األوروبيةتبلغ  

الغازعب  مك بدائلمن  أمنت  إمكانيةملدة مئة سنة  . وبالتايل، تكون قد  ما يعطي  العروض  ،  وبديل    املنافسة يف 

 .أنابيب الغاز التي كان يجري العمل عىل تشيدها يف أوروبا مرشوع متحكم بالسياسة ويرضب

يف البحر، بين� عمق البحر يخفي ثروات   ويلاالكتشاف األ أن تلك األرقام متثل  تم سحبه مبارشًة،    صدر تقرير الحًقا

، وهو ما �ثل أكرب احتياط غاز يف العامل موجود  قدم مكعبون  تريلي  256مضاعفة قد تصل بحسب التوقعات إىل  

 احل املتوسط. و يف س

  120هذا ما يفرس أكرث من  مجرد خالف لبنا� داخيل، بل هي قضية عاملية.    والنفط ليست  بالتايل، إن مسألة الغاز

 ومعطيات.خالل عرش سنوات ليست هباًء بل بناء عىل أط�ع للبنان أمريكية  لوفود زيارة

 . يف املنطقة لتحقيق أمن الطاقة والغاز طرطوس يف قاعدة روسية يف سواحل سوريا وهنا، �كننا الحديث عن وجود

 الخالف الحدودي يف منطقة املتوسط  

تركيا واليونان  ،  قربص وتركياعن الخالف الحدودي ب� كل من  نحن نتحدث    الحدود،ترسيم    خالف  عندما نتكلم عن

 .لبنان وفلسط� املحتلةومرص، ولبنان مع قربص، ، وصوال للبيا

  لالتجاه الذي تعمل عليه الواليات املتحدة. دعً� الجزء األكرب من الحقول    تطاعالقهم اعتقدوا أن لبنان هو األضعف  
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،  PGSعملوا عىل موضوع املسوحات، ال سي� رشكة الرشكة ال�ويجية  قة والبرتول يف لبنان،  عندما تأسست هيئة الطا 

  ، عىل التنقيب واستخراج النفط والغاز حول العامل، يف املناطق التي أجري عليها املسحتعمل   Totalرشكة  ذلك ألن 

للدخول   Totalوهذا ما دفع بـ    ، وذلك لتأكدها من صحة مسوحاتها ثالثية االبعاد.الرشكة ال�ويجية   تلك  من قبل

 يف البحث حول الغاز اللبنا�، لتأكدها من تواجده يف الحقول املحاذية للشاطئ اللبنا�.

إن املسوحات التي جرت يف املناطق التابعة لفلسط� املحتلة كانت ثنائية االبعاد، عىل خالف التي جرت يف لبنان   

عترب األكرب قبالة فلسط� املحتلة املسمى ليفيثان عىل  حيث يحوي الحقل الذي ي  والتي متيزت بكونها ثالثية االبعاد.

وهناك حقيل متار    .ترليون قدم مكعب  12و  13يحوي    إنهبعد تقدير، في� يقولون  أ قدم مكعب عىل    تريليون  10

 .ترليون قدم مكعب17قد يصل العدد اىل وتان� 

، الذي يحوي ما يقارب  اكتشاف عىل الساحل املرصي  أكرب، وهو  "ظهر املرصي"اكتشاف حقل    تمّ فقد  يف مرص،  أّما  

 ورصحت  ،نها غ� مهتمةإ وقالت  مرص  دخلت رشكة توتال يف    حصلت عندما  واملفاجأة  .ترليون قدم مكعب  30الـ  

التحدي ورصحت عن    اإليطاليةآ�  حقول غاز هناك، بين� دخلت رشكة  احت�ل وجود  عن غياب   وصنعت هذا 

(توتال   ، ال بد من طرح إشكالية واستفهام حول إدخال هذه الرشكاتوهنا  املتوسط.سواحل  أكرب حقل غاز يف  وجود  

الفرنسية) ونوفاتك  اإليطالية  وآيني  الطريقة    الفرنسية  مًعا  بهذه  تحالفه�  للمنافسة   وعدمعرب  املجال  إفساح 

 .4بخصوص ما حصل يف الحقل رقم  واملناقصات وهذا السؤال برسم اللبناني�

(الكيان    ةيف فلسط� املحتل   تريليون    17في� يوجد  ون قدم مكعب  يتريل  30هناك  يف مرص  وبحسبة بسيطة نجد أنه  

أفرودي  تريليون  10وقربص    املؤقت) الكمية تريليون قدم مكعب.    57، ما مجموعهم  )ت(حقل  باقي  وعليه فإن 

  هي تريليون،    65ما يعادل    سيبقى منها تريليون بحسب التقديرات األولية،    122، والتي تساوي  املمسوحة من الغاز

   األكرب. الكميةإن مل يكن للبنان ه� بين والتي هي ضمن أقل تقدير، مناصفةً  ،وسورياالحقول ب� لبنان  موجودة يف 

  قدم مكعب   تريليون  17هي    يف حقوله األساسية وأهمها لفياتان  الكمية التي يتوقعها العدو اإلرسائييل  وعليه، فإن

، والتي قد يصبح مردودها املايل  نحن لدينا الكمية املضاعفة يف البحر دون الربفي�    مليار دوالر.  256أي ما يعادل  

يف ،  2007يعة  هو امتداد لخد  2009إن ما حصل عام    الهائلة.أعىل، لكن لبنان حتى اليوم مل يستفد من هذه الكمية  

عىل  الحكومة اللبنانية    حيث عملتكيان املؤقت.  عندما قام القبارصة برتسيم الحدود مع العهد فؤاد السنيورة،  

ع ا االعرتاض  وعدم  تفاجئو   ىللتنازل  قد  نفسهم  الخديعة  أصحاب  أن  لدرجة  اللبنانية  الحقوق  ذلك    ااختزال  من 

 . املستوى من التنازل
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للكيان برتويلم رايتس  عن مؤسسة  ،  رسائييلال للعدو ابعد اتفاق الخديعة، عن    2009صدرت يف  التي    1الخريطة رقم  

بدأ  بذلك يكون قد  ، و 2009يف أوكتوبر    إرسائيليًا   هو الخط املعتمد  23هذه الخريطة تش� إىل أن الخط  ،  املؤقت

الذي حصل نتيجة   1دخول إىل الخط  مل يكونوا يعتقدون أنهم يستطيعون ال  لكنهم  عىل الحقوق اللبنانية،االعتداء  

 . التغافل اللبنا� وعدم الردع واملطالبة بالحقوق عرب الدولة اللبنانية
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للبنان الخط    إنّ فيه  يقول   ،عن املكتب الهيدروغرايف الربيطا�  دقيقٍ   رسمٍ  ت عىل شكلصدر   2الخريطة رقم 

وتثبتت يف ذلك العام. تقول هذه الوثيقة أن جزيرة تيخايالت، ال  2007، وهذه الوثيقة التي صدرت قبل  29

م)، وبالتايل ال حقوق للكيان املؤقت �كن له اغتصابها. فال   50  –  20�كن اعتبارها كجزيرة لصغر حجمها (

 ء.�كن انطالق من صخرة تختفي مع أمواج البحر يف الشتا
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 تشمل:والتي املفاوضات  يف التي انطلق منها الجيش اللبنا�نقاط القوة تربز  3الخريطة رقم  

 اللبنا�.  ومسوحات الجيش(الرشكات الخارجية) خارجيا  أجريتاملسوحات التي  -

 .منها اجزءً لبنان  يشكل  والتي معاهدة البحار -

 . (تيخايالت) رسائييل االنطالق منهاأنه ال تأث� لجزر �كن لإل  التي �تلكها لبنان القوة القانونية -

 

خر نقطة برية عىل  آ املسار الربي والبحري،    تالزم  ها يفياالستناد إل  يجبنقطة رأس الناقورة التي  هنا تظهر  

يتم   يك ال  لبنان التفاوضية.قوي نقطة  يما    وهذا  ، B1وعدم اعت�د نقطة    ،مربع  كلم  17البحر تكسب لبنان  

، فالخطوط وهمية عىل سطح البحر، أما الخطوط الحقيقية  هوكشتاين  خداع لبنان من قبل املفاوض األمرييك

 . هي تحت البحر
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التي يتواجد   72فقط، بل يف الرقعة    كاريشالذي ال يكتفي بمطمع العدو اإلرسائييل  تربز    4الخريطة رقم  

الكيان املنطقة املتنازع عليها مع  مربع داخل    2كلم  1430لدينا  نحن    فيها مخزون كب� بحسب املسوحات.

 مبتوت فيها. 2كلم 860، في� الـ  املؤقت

تأييد الجيش ،  قانو�تأييد  ،  ييد شعبيأ تاملعادالت اليوم: فهناك  تكمن يف تغ�    لبنانيًانقطة االنطالق القوية  

  1، ومل يعد أحد يتحدث عن خط  حيث تغ� املناخ الشعبي  .لنفطة االنطالق يف املفاوضات  تأييد املقاومةو 

، لعدة وبكاريش وبحقل قانا  8مطمع العدو بالبلوك رقم  بين� يأيت    . 29و  23بل بات النقاش ب�    ،23وخط  

، اعترب أن هناك فرق ب� سطح البحر وداخله،  هوكشتاينحيث ان    أسباب تتعلق باملسح والكمية واملفاوضات.

 . 8البلوك  ودخل إىل  9البلوك سأعطيكم فقال للبناني� 
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 تثبيت الحقوق النفطية

النفطية  إن   الحقوق  و تثبيت  منزلة  بنفس  الحدودهو  ترسيم  إىل  5رقم    والخريطة،  أهمية  الخط   ان  أعاله تش� 

يف إطاره، عندما تم   الذي عملت توتالو   ،2كلم  25  يبعد عن الحدود للمناطق املتنازع عليها  ،9خل يف البلوك  االد

ألرايض لالخط الداخل    مل تتجاوزوعليه ال داعي النتظار حل موضوع ترسيم الحدود وهي  .  مع رشكة آيني  تلز�ها

يف األرايض  البلوكات    داخل  الثالث  بين� تعمل الرشكاتف� هو السبب الذي دفع بتوتال النتظار املفاوضات،    اللبنانية.

الحقول اللبنانية من    ك� تبعدبنفس املسافة  املناطق املتنازع عليها    تبعد عن   املحتلة لصالح الكيان املؤقت، وهي

الغاز والنفط  ن  و خرين يستخرجاآل حيث أن  ،  اللبناني�عامل الوقت الذي يضغط عىل  وهنا يدخل    الجهة املقابلة.

 . البنان متأخر في� ال يزال 

 التحكيم الدويل 

لبنان ال يريد أن يذهب إىل املحكمة الدولية، أو التحكيم الدويل، ألنه ال يعرتف بإرسائيل، بل يعتربها كيان مؤقت  

فيه   قررت، حيث  الصومال وكينيا   يف قضية  املحكمة الدولية ولكن بإمكاننا االستفادة من قرار    ، وعدو غاصب.محتل

 . لناقانونية وهذه نقطة قوة ، يف موضوع ترسيم الحدود، ال اعتبار لخط الوسط هأن

يف خطابه، س�حة السيد حسن نرصالله  اليوم دعوة للرشكات إىل ترك الحقول يف املنطقة املتنازع عليها هناك وّجهها  

 . املسارعة إىل العمل يف الحقول الداخلة ضمن الحدود اللبنانية املبتوت بأمرهاو حتى إنهاء الرتسيم، وذلك 

  13(فاوضات حول ترسيم الحدود اللبنانية الفلسطينية  ، في� اخذت املإطار املفاوضات يحتاج اىل إطار زمنيإن  

 .سنة)

  يف ملف املفاوضات اللبنا� ضعفالنقاط 

 تتمثل نقاط الضعف اللبنانية 

 الرشكات عرب امل�طلة   -

 محاولة جر لبنان نحو التطبيع. -
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 طرح هوكشتاين

 : األمرييك الذي يتجدد بطرائق مختلفةال بد من فهم الطرح ف، هوكشتاينطرحه  ما تسمح فهمالخريطة أعاله  

أعمل ،  عطيكم حقل قاناسأ   للبناني�حيث قال  ،  9حتى بلوك رقم    1النقطة  ب  هوكشتاينالخط الذي طرحة  يتمثل  

البحر الرتسيم عىل سطح  عن  مختلف  البحر  تحت  أنه  لبنان    .ترسيم  بحسب  أخذ حقه عىل سيقول  البحر،  طح 

البحر وما هو تحته. حيث يريد املفاوض فإن األخ�  هوكشتاين، وعليه   سيعمل عىل فرق ب� ما هو عىل سطح 

 .8األمرييك إعطاء الكيان جزءا من البلوك رقم 

حيث يطرح هوكشتاين ،  ه يف هذه املنطقة يوجد حقل سمي بحقل قانا املوجود هناأن  الجدير باملالحظة -

 .72مع اغفال الحقل  حقل قانا مقابل حقل كاريش

 . % لفلسط� املحتلة45% مقابل لـ    55لبنان له  .  ان مخطئنكاريش للبيف  %    10ن  إ من يقول  نه  مع العلم أ  -

 .اخراج الخطوط هو لاللهاء وهو ليس بريئا إن  -

 فساح املجال لالستخراج.إزمته مع حل قضية الغاز و ألبنان يخرج من  -
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 معادلة تثبيت الحقوق اللبنانية 

 

 

يف املقابل، يعمل اإلرسائييل   .وتوتال ترفض التنقيب  االستخراج  ممنوع عليهولبنان  كلم    24  –   23عىل مسافة    لبنان

 .التنقيبإىل حقل كاريش و�نعنا من   FPSOالحفار  لدخااعىل 

بالعمل   - نبدأ  أن  هي  حقوق  تثبيت  معادلة  يبد أول  أن  قبل  قانا  يف  الحقل  من  واالستخراج   أوالتنقيب 

 اإلرسائييل باستخراج الغاز من كاريش.
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أننا مبجرد    عليها، ألنهتبقى منطقة متنازع    ،29و  23التي تقع ب� الخط�    72  الحقل (كاريش) +    منطقة -

رشكة غاز، ألن  وجود للال    إنهأن تقول  للرشكات    ال �كن  لحقل اللبنا� يف قانا،ا  منالغاز    استخراجبدأنا  

Energean  الحفارو FPSO املحتلة  من الحقول املحاذية لفلسط� سيغادر . 

 معادلة املقاومة هي عبارة عن إزالة الخطوط الوهمية من السطح، والعمل عىل الخطوط يف قعر البحر.  -

 .8تأيت من مرور أنبوب الغاز يف الحقل إن ما يريده األمرييك هو حرمان لبنان من مبالغ كب�ة 

جعل هناك  إن االتفاق اللبنا� عىل القيمة املالية الضخمة يف حقوق الغاز والنفط يف املنطق االقتصادية الخالصة  

 إج�ع وطني عىل هذا امللف. 

وهم يعملون عىل منع لبنان من الدخول يف ملف    سنة لكيانه،  50العدو اإلرسائييل يريد أن يؤمن كهرباء ملدة  إن  

 وهو ما يجب أن نعمل من أجل الحقوق اللبنانية إلنقاذ اقتصاد لبنان املنهار وقطاع الكهرباء فيه. النفط

 الرشكات العاملية القادرة عىل الحفر 

، وهذا م يف املاء  2000  ةتم الرتويج أن الرشكات الصينية والحفارات الصينية غ� قادرة عىل الحفر يف مناطق عميق

م   2500كذلك روسيا غاز برو تستطيع الحفر عىل عمق    م.  3000غ� صحيح حيث تستطيع عىل الحفر عىل عمق  

 وبالتايل، هناك رشكات عاملية قادرة عىل منافسة الرشكات الفرنسية التي يتم حرص العمل اللبنا� بها.  يف قعر البحر.


