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 ...عــون: يوم تاريخي وبدايـة تحقيـق الحلـم يوما   60بدء حفر أول بئر استكشافية والنتائج خالل 

 
 موريس متى

الذي ، وافقت وزارة الطاقة والمياه على نتيجة المناقصة الدولية التي قامت بها شركة "توتال" الفرنسية، وهي الشركة المشّغلة ضمن التحالف 2019آب  23في  
. نتائج مناقصة "توتال" 9و 4ورة التراخيص االولى على البلوكين نفطية خالل دليضمها الى شركة "إيني" االيطالية و"نوفاتك" الروسية، والذي فاز بأول العقود ا

 .Tungsten Explorer المالكة لسفينة الحفر Vantage Drilling أتت لمصلح شركة
إدارة قطاع البترول ي لعبته هيئة ُعقدت سلسلة لقاءات واجتماعات وأُنجز الكثير من المهمات االدارية من الوزارات المعنية، اضافة الى الدور االساسي الذ

إستكشافية في  خالل السنوات الماضية، ما مهَّد الطريق امام وصول باخرة الحفر الثلثاء الفائت الى بيروت، والتي اتجهت مباشرة الى موقع حفر اول بئر
 .تقريبا قبالة ساحل منطقة الصفرا كلم 20مسافة  "، وتحديدا عند النقطة التي حددتها شركة "توتال" استنادا الى المسوحات وتقع على4"البلوك 

 
 هوية سفينة الحفر

 شخص. هذه الباخرة التي تملكها شركة 200وتتسع لنحو  Bahamas ، وهي تحمل علم2013في العام  tungsten explorer ُصنعت باخرة التنقيب
Vantage Drilling فر، كما استخدمت مجموعة من اللبنانيين للمشاركة في تنفيذ هذه م بأعمال الحاياألميركية ومقّرها هيوستن، استأجرتها شركة "توتال" للق

ألف متر، وهي توّلت أعمال حفر  12طنا، ويمكنها ان تحفر حتى عمق  68486مترًا، ووزنها االجمالي  42مترًا، وعرضها  238األعمال. ويبلغ طول الباخرة 
 .الى لبنان حيث ستمكث نحو شهرين قبل أن تنتقل الى قبرص الى مصر ومنها في مختلف الدول، وكانت في الكونغو قبل ان تنتقل

 
 انطالق العمل رسميا

غجر، صباح امس، أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أعمال الباخرة في حضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ووزير الطاقة والمياه ريمون 
 لبنان سالفا ميشين، ومدير قطاع االستكشاف في شركة Novatek ميشال، والمدير العام لشركةستيفان  Total ةورئيس منطقة الشرق االوسط وافريقيا لشرك

Eni ة عشرة أندريا كوزي، ورئيس هيئة إدارة قطاع النفط وليد نصر، وعدد من مسؤولي الشركات األجنبية الثالث. ووصل عون الى سطح الباخرة في الحادي
 .ابعة لشركة "توتال"، حيث جال مع دياب وغجر والمسؤولين من الشركات األجنبية الثالث في أرجاء الباخرةوافة خاصة تط تنوالربع قبل الظهر على م

تقديم شرح مفصل عن كيفية عمل الباخرة وعملية  Ricardo Dare لبنان ريكاردو داري -ولدى الوصول الى مقصورة القيادة، تولى المدير العام لشركة "توتال" 
عبر أقمار اصطناعية من اميركا بة دقة أنبوب الحفر الى نحو متر واحد من الموقع الذي يتم تحديده ى انها "عملية بالغة التعقيد وتصل نسيب، مشيرًا الالتنق

لتسيير  تقدام نفط خاصوروسيا". ولفت الى ان الحفر "يجب ان يتخطى اواًل نحو كيلومتر قبل الوصول الى الموقع المفترض للبئر النفطية"، مشيرا الى اس
لسفينتين المرافقتين لباخرة التنقيب لتسهيل عملها وتقديم كلم، وعلى ا 2٥الباخرة. واطلع عون ودياب من حجرة القيادة على الشاطئ اللبناني الذي يبعد نحو 

اندي كينيون، وعلى معايير السالمة وطريقة  قّدمه قبطانهاالخدمات اللوجستية. بعدها، انتقل الجميع الى قاعة االجتماعات حيث استمعوا الى شرح عام للباخرة 
م في هذه المناسبة، وال شك في ان المجهود الذي بذل في االستطالع والكشف عن وجود عمل الطاقم. وتحدث الرئيس عون فقال: "اني سعيد بوجودي بينك

م باالستخراج والتي هي االساس. وقد تعاوّنا جميعًا وعملنا كي نستخرج هذه ركات التي تقو الموارد الغازية أو البترولية كان مهما جدًا، إال ان االهم اليوم هو الش
م سعيد لنا ولكل اللبنانيين. ونأمل ان يتحقق هذا الحلم الذي حلمنا به وعملنا على تحقيقه. اليوم تاريخي، فبداية اي مشروع كبير المواد. من هنا، اليوم هو يو 
صادية ل" و"ايني" و"نوفاتك" على جهودها، متمنيًا ان "يكون هناك تعاون معها في مجاالت اخرى في المنطقة االقتر شركات "توتاتعتبر بداية تاريخية". وشك

 ."الخالصة للبنان
لتي تضّيق ادية الحادة ابدوره تحدث الرئيس دياب فقال: "من وسط الظالم الدامس تنفتح اليوم كّوة نور كبيرة فتوّسع دائرة األمل بتجاوز لبنان األزمة االقتص

تحويل لبنان الى بلد نفطي، لنحفر بالبّر مستقبل لبنان الجديد الذي الخناق على الواقع المالي واالجتماعي للبنانيين. انه يوم تاريخي نبدأ فيه الحفر في البحر ل
مستقبل األجيال ويطوي صفحات االحباط، ويشكل محطة مقبلة، وينعش نريده ان يعود مزدهرًا يضج بالحياة كما كان دائمًا، ويضخ األمل في االيام والسنوات ال

حو العالم كما فعل الفينيقيون، ويتمّدد في البّر في عمقه العربي، فيعود لبنان منارة الشرق وصلة الوصل تحّول في هوية لبنان االقتصادية، وينتشر عبر البحر ن
ي كسر نمطية االقتصاد اللبناني وبناء أعمدة ثابتة لمستقبل االجيال والبلد. يتطلع اللبنانيون نقطة تحّول ف بين العرب والعالم. هذا يوم سيذكره التاريخ وسيكون

 ."المحطة باعتبارها نافذة كبيرة يعبرون منها خارج االحباط والخوف الى المستقبلالى هذه 
ل: "اليوم نحن في موقع البئر وفوقها مباشرة، وسيتم الحفر رة الحفر، وقارئيس هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر لخص مسار عمل الهيئة حتى وصول باخ

ه. وسيكون هناك ممثلون عن الهيئة والجيش اللبناني واالمن العام والجمارك على السفينة كي نتابع جميعًا متر من سطح الميا 4100د يومين كي نصل الى بع
 ."اعمال الحفر بشكل يومي
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 ل النفطية؟متى يدخل لبنان نادي الدو

لحديث عن دخول لبنان نادي الدول النفطية، فالمطلوب اليوم هذا السياق، تعتبر المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز ديانا القيسي ان "من المبكر ا في
ج، ما يعني إمكان القول ان لبنان تحول تخراج واالنتااالعتراف، نعم، بأن هذا الحدث هو تاريخي للبنان، فأي اكتشاف تجاري يساهم في بدء تطبيق خطة االس

عرفة ما يخفيه باطن البحر، ونؤكد اهمية وضع كل التوقعات واالحتماالت خالل هذه المرحلة بلدا منتجا للنفط والغاز، وقبل ذلك، تبقى المرحلة إستكشافية لم
سنوات. واالهم يبقى ضرورة استغالل هذه الفرصة الزمنية للعمل على  9الى  7قها ما بين الدقيقة، مع االشارة الى ان أي إيرادات من هذا القطاع يستغرق تحقي

السيادي يراعي كل معايير الشفافية ويحمي حقوق االجيال القادمة من هذه الثروات في حال اكتشافها من خالل حماية الخروج بقانون إلنشاء الصندوق 
ورية على صعيد تعزيز الشفافية والحوكمة ما يساعد في استقطاب المزيد من الشركات لدورات االصالحات ضر  االيرادات واستثمارها بطرق مجدية. كما تبقى

بترولي لة وأوالها دورة التراخيص التي تنتهي بحلول نهاية نيسان المقبل". ولفتت القيسي الى ان "اهم االصالحات تتمثل بإقرار مرسوم السجل الالتراخيص المقب
 ."تعاقد مع الشركات، وما يسمح لكل اللبنانيين باالستفادة من الفرص االقتصادية التي يقدمها هذا القطاعاقبة عملية الما يساعد في مر 

يوما، على ان ترفع  60ومن المنتظر ان تقدم شركة "توتال" تقريرا يوميا الى هيئة إدارة قطاع البترول حول آخر معطيات عملية الحفر التي قد تصل مدتها الى 
في وزارة الطاقة فقد اصبحت مجّهزة وكاملة  الى وزير الطاقة والمياه الذي سينقل بدوره المعطيات الى رئاستي الجمهورية والحكومة. أما غرفة الداتا لهيئة تقريرهاا

صى ان يبدأ في الربع االول من قع بالحد االق" المتو 9بكل البرامج، ما يسهل عملية مواكبة الحفر، فيما التحضيرات مستمرة بالنسبة الى بدء الحفر على "البلوك 
 .تجاري او غير تجاري او حتى إمكان الوصول الى حقل جاف. وأما االنظار فتبقى الى نتائج عملية الحفر التي قد تأتي باكتشاف 2021

 
 

 


