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 لبنان یُسابق الوقت لتحقیق أي اكتشاف للفوز بأسواق لتصریف غازه ودور أساسي للشركات
 لحجم راودھا لطالما حلم وھو االوروبیة، ارةالق إلى غازھا وصول تعوق التي العراقیل كل إزالة إسرائیل وتحاول سنوات منذ

الروسي الغاز على االعتماد لتخفیف الغاز ھذا على أوروبیة دول فیھ تعول وقت في تجنیھا، أن یمكن التي الھائلة اإلیرادات . 

ون ، في ختام لقاء قمة عقد بین وزراء الطاقة في إسرائیل وإیطالیا وقبرص، وفي حضور مفوض شؤ2017نیسان  3في 
المناخ والطاقة في االتحاد األوروبي میغیل أریا سكانیتي، في مقر وزارة الطاقة االسرائیلیة، وقعت ھذه الدولة إعالناً مشتركاً 

. أما مساء یوم 2025قضى بتعزیز العمل الھادف إلى مد الخط البحري لنقل الغاز اإلسرائیلي إلى أوروبا بحلول نھایة 
لیونانیة أثینا تطوراً مھماً للغایة على صعید ھذا الملف مع حضور رئیس الوزراء الیوناني الخمیس، فقد شھدت العاصمة ا

كیریاكوس میتسوتاكیس والرئیس القبرصي نیكوس أناستاسیادس ورئیس الوزراء اإلسرائیلي بنیامین نتنیاھو، تجلّى بتوقیع 
أن تتوصل ھذه الدول المذكورة إلى قرار نھائي بشأن وزراء الطاقة في الدول الثالث اتفاق خط أنابیب "شرق المتوسط" على 

مما یسمح بإیصال الغاز اإلسرائیلي في نھایة المطاف إلى الدول األوروبیة 2022تفاصیل ھذا المشروع في العام  . 

 "خط أنابیب "إیست مید

ار متر مكعب من الغاز ملی 11كلم تحت سطح البحر ویسمح بنقل حتى  1872یمتد خط أنابیب الغاز "إیست مید" على طول 
سنویاً من االحتیاطیات البحریة شرق المتوسط قبالة قبرص وإسرائیل إلى الیونان مروراً بجزیرة كریت وصوالً الى إیطالیا 

وجنوب شرق أوروبا عبر خط أنابیب الغاز "بوسیدیون" و"اي جي بي". ومشروع خط أنابیب البحر المتوسط لنقل الغاز 
ز التي اكتشفتھا إسرائیل وقبرص في شرق المتوسط، وصوالً إلى الیونان والسواحل اإلیطالیة، ھو الطبیعي من حقول الغا

أطول خط بحري للغاز الطبیعي في العالم، واألعمق، ومملوك لشركة آي. جي. آي بوسیدون، وھو مشروع مشترك بین 
عندما  2013یسون. ویعود ھذا المشروع إلى عام شركة الغاز الطبیعي الیونانیة دي.إي.بي. ایھ وشركة الطاقة اإلیطالیة إد

سجلت شركة دیبا، وھي الشركة الیونانیة العامة للغاز الطبیعي على قائمة "المشاریع ذات االھتمام المشترك" لالتحاد 
إلجمالیة األوروبي ما مّكنھا من االستفادة من األموال األوروبیة لتغطیة جزء من األعمال التحضیریة، فیما قدرت التكلفة ا

ملیارات دوالر. ویمكن وضع المشروع في خانة المنافسة على إیصال تزوید القارة االوروبیة بالغاز بعد  6للمشروع الى 
تحالف موسكو مع أنقرة، ومن المقرر أن یبدأ قریباً تشغیل خط انابیب الغاز الجدید "توركستریم" الذي یربط البلدین عبر 

أوكرانیا إلیصال الغاز الروسي إلى القارة االوروبیة البحر االسود مع االلتفاف على . 

فإنھ سیقلل من اعتماد القارة األوروبیة على الغاز  بالفعل، في حال إنجاز ھذا المشروع الذي یواجھ تحدیات ومصاعب عدة،
الروسي الذي تستعملھ موسكو في العدید من االحیان، سواء البتزاز االتحاد االوروبي أو للضغط على دولھ في بعض الملفات. 

من مصدره  ویؤمن ھذا المشروع مصدراً بدیالً من الغاز الروسي الذي یسلك طریقاً ومعابر ملبدة باألزمات والعقبات
الروسي، وصوالً إلى اول نقطة داخل االتحاد االوروبي. فھذا الغاز یمر عبر االراضي االوكرانیة، ویھدّد عبوره في كل مرة 

ملیار متر  150أي أزمة تندلع بین كییف وموسكو. وبحسب األرقام الرسمیة، تستورد دول االتحاد االوروبي سنویاً أكثر من 
 .مكعب من الغاز الروسي

وال یخفى على أحد السباق على ثروات المتوسط بعد اكتشاف حقول غاز عمالقة في ھذا البحر في السنوات االخیرة، مما 
أشعل أزمات بین دول المنطقة، وبخاصة بین تركیا وقبرص. فالجزیرة المتوسطیة وقّعت في أوائل تشرین الثاني أول اتفاق 

ھولندیة وشركة "نوبل" األمیركیة و"دیلیك" اإلسرائیلیة، -ة "شل" األنكلوالستثمار الغاز مع اتحاد شركات مؤلف من شرك
فسارعت أنقرة، الى إرسال سفن التنقیب إلى المنطقة االقتصادیة الحصریة لقبرص على الرغم من تحذیرات وجھتھا الوالیات 

قعت اتفاقیة بحریة مع حكومة فایز المتحدة واالتحاد األوروبي. كما تسعى تركیا لتوسیع سیطرتھا على ثروات المنطقة، فو
السراج في طرابلس أواخر تشرین الثاني تسمح ألنقرة بتوسیع حدودھا البحریة في نقطة استراتیجیة من شرق المتوسط حیث 

تشیر التقدیرات الى تخزینھا كمیات ھائلة من النفط والغاز، في خطوة عارضتھا الیونان وقبرص وإسرائیل. لیأتي القرار 
األخیر بإرسال عسكریین أتراك الى لیبیا لدعم حكومة السراج لیؤجج األزمة أكثر. أما الیوم فإن ما یرجح ارتفاع حدة التركي 

مید" ألن خط األنابیب العابر -األزمة بین ھذه الدول ھو الموقف التركي الذي رأى أن لیست ثمة حاجة لمد خط أنابیب "إیست
ارة الخارجیة التركیة حامي أقصوي إن أي مشروع یتجاھل حقوق تركیا لألناضول موجود لیؤكد المتحدث باسم وز

والقبارصة األتراك في الموارد الطبیعیة بشرق البحر المتوسط سیكون مصیره الفشل، بخاصة أن خط أنابیب "شرق 
اللیبیة-ادیة التركیةالمتوسط" سیشكل عائقاً أمام خط األنابیب الذي تسعى أنقرة إلنجازه ویتعین مروره عبر المنطقة االقتص . 



 لبنان یسابق الوقت

أما على الصعید اللبناني، ومع تداعیات ھذه التطورات في حوض المتوسط فإن لبنان یسعى سریعاً لدخول نادي الدول المنتجة 
والمصدرة للنفط والغاز، إذ تؤكد مدیرة مكتب معھد حوكمة الموارد الطبیعیة في الشرق األوسط وشمال إفریقیا لوري ھایتیان 

نان ھو تحقیق أول اكتشاف للغاز في األشھر القلیلة المقبلة بعد بدء عملیات الحفر ما یلبي الطلب أن "األھم حالیاً بالنسبة إلى لب
الداخلي على الطاقة. وفي حال حقق لبنان أي اكتشاف تجاري مھم وانطلق الى مرحلة التطویر، فھذه المرحلة قد تصل إلى ما 

ة ستشھد تطورات جدیدة علینا التعامل معھا بخاصة لناحیة سنوات، وخالل ھذه الفترة من المؤكد أن المنطق 10و  5بین 
تأمین االسواق الجدیدة لتصریف اإلنتاج وتوقیع عقود البیع للغاز والنفط". ال تنكر ھایتیان أن التطورات االخیرة التي شھدتھا 

مام تحدیات وصعوبات جدیدة ال المنطقة والمشاریع التي تتسابق علیھا دول المتوسط لناحیة تصدیر غازھا، تضع لبنان حتماً أ
المشاریع وآخرھا  سیما على صعید تصدیر لبنان لثرواتھ من خالل خطوط االنابیب، بخاصة لناحیة وجود إسرائیل ضمن ھذه

الى األسواق الخارجیة.  LNG خط انابیب "إیست مید" مما یرفع أسھم لجوء لبنان الى تورید الغاز الطبیعي المسیل أي الـ
طوة تبقى مرتبطة بالشركات العاملة في ھذا القطاع لناحیة تأمین االسواق وموافقة الحكومة اللبنانیة على خطة لكن ھذه الخ

التسویق التي ستضعھا الشركات بعد تحقیق االكتشافات المطلوبة وبدء عملیة االستخراج. وفي ما یتعلق بالتوقیع على مشروع 
یاسي" بین الحكومات، لیبقى حلم تحقیق ھذا المشروع مرتبطاً بتأمین االموال "إیست مید" تصف ھایتیان ھذا التوقیع بـ "الس

الالزمة لتنفیذه ناھیك بتأمین الشروط التنافسیة المطلوبة في االتحاد االوروبي وھي شروط صعبة التحقیق في وقت سریع، 
الحدود البحریة لقطع أنقرة الطریق على تنفیذ اللیبي لترسیم  –ولیبقى التوقیع على ھذا االتفاق كرد سریع على االتفاق التركي 

 ."مشروع خط أنابیب "شرق المتوسط

maurice.matta@annahar.com.lb 

Twitter: @mauricematta 

 :إیصال الغاز االسرائیلي الى القارة االوروبیة قد یتم عبر مسارات عدة

با عبر المرور بالمیاه اللبنانیة والسوریة وھذا أمر مستحیلخط أنابیب من اسرائیل إلى تركیا وصوالً الى أورو - . 

أنبوب غاز یخرج من إسرائیل الى قبرص ومنھا الى تركیا وصوالً الى أوروبا، ویعوقھ الخالف التاریخي بین قبرص  -
 .وتركیا

الیونان مروراً بجزیرة مشروع خط أنابیب الغاز "إیست مید" تحت البحر ویسمح بنقل الغاز اإلسرائیلي والقبرصي إلى  -
 .كریت وصوالً الى إیطالیا، وھو المشروع الذي وضع على سكة التنفیذ

  

 
 

 


