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ما حقل جاف60" 4الجمعة يبدأ رسميًا حفر بئر أولى في "البلوك   يومًا لتحديد النتائج: إما اكتشاف... وا 

 موريس متى
إلى المياه الخالصة اللبنانية وسلكت  Tungsten explorer بعدما وصلت سفينة الحفر 4اكتملت التحضيرات والتجهيزات لبدء عملية الحفر في البلوك الرقم  

 .لتي أقلعت من مطار بيروتيات الدعم اطريقها إلى موقع الحفر، وهبطت على متنها إحدى مروح
 Tungsten التي تهدف الى تقديم الدعم اللوجستي إلى سفينة الحفر Lundstrom Tide رست في االسبوع االول من شباط الجاري سفينة الخدمات

Explorerفي مرفأ بيروت مجموعة خدمات لباخرة  تية الراسية، ومرت بضعة أيام حتى وصلت الى مرفأ بيروت سفينة ثانية للغاية ذاتها. وتؤمن البواخر اللوجس
باخرة الحفر خالل الحفر إنطالقا من قاعدة الخدمات التي انشئت في المرفأ، ومنها نقل المعدات واالنابيب واالسمنت وغيرها من المواد التي ستحتاج اليها 

"، 9و 4لة ضمن التحالف الذي فاز بأول عقود النفط والغاز على "البلوكين رنسية المشغ  "، وتحديدا عند النقطة التي حددتها شركة "توتال" الف4عملها في "البلوك 
فينة من مطار ويضم الى "توتال" شركة ايني االيطالية ونوفاتك الروسية. وفي سياق متصل، من المنتظر ان تتولى مروحيتان عموديتان نقل العمال الى الس

 .رفيق الحريري الدولي
دارة قطاع البترول على خطة العمل وميزانية االستكشاف، المقدمتين من ائتالف الشركات، وكانت "توتال" عرضت افقت هيئة إو  2018منتصف تموز 

كلم قبالة شاطئ  21" مع تحديد اول موقع للحفر. وجرى تحديد هذه النقطة على مسافة 4المعلومات التقنية المتعلقة بحفر بئر اولى استكشافية في "البلوك 
كلم عن العاصمة بيروت. وخالل أيام من تمركزها في الموقع المحدد، تبدأ السفينة نشاطات الحفر. وعلمت "النهار"  29احلية التي تبعد نحو الصفرا الس منطقة

يناريوين: مكن تحديد سيوما، وخالل هذه المرحلة ي 60الى  55من الجاري، على ان تستمر لمدة تراوح ما بين  28ان عملية الحفر ستبدأ رسميا يوم الجمعة 
شاف يعني التأكد تحقيق اكتشاف او اكتشاف حقل جاف، اي ال اكتشاف. فبدء عملية الحفر ال يعني البدء باستخراج النفط، وهذه مرحلة طويلة. تقنيًا، االستك

ينة على حفر البئر، وفي حال التأكد من مل هذه السفمن ماهية المخزون في حال اكتشافه، ومعرفة هل الكمية الموجودة هي كمية تجارية أم ال. وبالتالي، ستع
االكتشاف تجاريا، اي تحديد  اكتشاف ما، عليها رفع تقريرها المفصل الى وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول لتقويم النتائج واالعالن عما إذا كان هذا

 .خطة التطوير واالنتاج التي وضعتها الشركة يبدأ تنفيذ الجدوى االقتصادية من تطويره. وفي حال أتت النتائج إيجابية
يوما التي ستعمل خاللها  60أما اذا أتت النتائج سلبية، او لم تأِت عملية الحفر بأي اكتشاف، فيمكن سفينة الحفر االنتقال خالل هذه المرحلة، اي ضمن الـ

ا. وفي حال أتت هذه النتائج سلبية ايضا، عندها ينتهي عمل الباخرة في "البلوك لمنطقة ذاته" وتقود الباخرة الى حفر بئر استكشافية أخرى في ا4على "البلوك 
انه في حال لم يتم " وتغادر المياه اللبنانية متجهة الى المياه القبرصية حيث تعاقدت للحفر على بلوك بحري قبرصي. لكن مصادر متابعة لعملية الحفر تؤكد 4

". والبئر 9ها عملية الحفر ستساعد كثيرا في معرفة طبيعة أعماق البحار اللبنانية والبلوكات االخرى، وتحديدا "البلوك لتي ستخرج بتحقيق اي اكتشاف، فالنتائج ا
 2020العام "، فمن المتوقع ان تبدأ نهاية 9متر. أما بالنسبة الى بدء عملية الحفر في "البلوك  4000" يصل عمقها الى 4االولى التي سيتم حفرها في "البلوك 

والتي رست عليها المناقصة  drillship Tungstenالمالكة لباخرة الحفر Vantage Drilling . وبحسب المعلومات، فان شركة2021او في الربع االول من 
 الدولية لحفر البئر

اه اللبنانية، وجاهزيتها للعمل مباشرة على تها في المي"، خصوصا بعد الخبرة التي تكون قد اكتسب9"، لها االفضلية للعمل على "البلوك 4األولى في "البلوك 
 ."9لبلوك "البلوك" بعد عودتها من المياه القبرصية نهاية العام. وهنا تكون كلمة الفصل لشركة "توتال" المشغلة ضمن التحالف والذي سيعمل على "ا

، أطلقت وزيرة 2019نيسان  5سة الشركات التي قد تقدم عروضها. ففي لثانية وحما"، تتجه االنظار الى دورة التراخيص ا9وبعد بدء عملية الحفر على "البلوك 
بنانية، وزيادة عنصر الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني دورة تراخيص النفط الثانية التي وافق عليها مجلس الوزراء بهدف تكثيف االستكشاف في المياه الل

 10و 8،5،1،2، وقررت الحكومة اللبنانية فتح البلوكات البحرية 9و 4التراخيص االولى على البلوكين  ركت في دورةالتنافس بين الشركات التي سبق لها ان شا
كانون الثاني الماضي حددت البستاني الموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك في دورة  13أمام الشركات الراغبة في التقدم بطلباتها لدورة التراخيص. وفي 

ضمنًا نظرا الى تلق ي وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول طلبات من شركات عالمية لتأجيل الموعد النهائي  2020/4/30الى  2020/1/31ن التراخيص م
لت عليه حصإفساحًا في المجال أمام هذه الشركات الستكمال تحضيراتها اإلدارية والتقنية المنصوص عليها ضمن دفتر الشروط الذي وضعته الوزارة واست

هدها لبنان، ركات. وتعد  خطوة تمديد المهلة مهمة لناحية استقطاب مزيد من الشركات، خصوصا في ظل األوضاع السياسية واالمنية غير المستقرة التي يشالش
ة في المنطقة من العراق الى الجيوسياسي ما ينعكس سلبا بالنسبة الى الثقة واستقطاب االستثمارات الخارجية والشركات االجنبية للعمل فيه، اضافة الى االوضاع

 .سوريا وليبيا، وهي تطورات تراقبها الشركات العالمية الكبرى
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