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 ال تسمح""الظروف التشغيلية الحالية في لبنان  :9 توتال" طلبت تأجيل التنقيب في البلوك

 موريس متى
في لبنان على المحك: هل تبقى او تنسحب؟" عما إذا  #النفط نوان "شركاتهار" تحت عها في "النألت الزميلة رنده تقي الدين في مقالتضي، سفي أيلول الما

لجدوى ، تراجع تقويمهما لالستثمارات للنظر في ا9#البلوك  والروسية نوفاتيك التي حصلت على #توتال يه الفرنسيةكانت "الشركتان المهتمتان بالتنقيب ف
وهو في  4بلوك نة المقبلة او العدول عنها الن التوقعات بوجود الغاز ال تبدو مشجعة كما تبين من البئر األولى في الالق اعمالهما في الستصادية الطاالق

 لكنه الحوض نفسه". 9منطقة مختلفة عن البلوك 
شركات المكّون من "توتال" الفرنسية و"إيني" االيطالية و"نوفاتك" الروسية ف الد أن ائتالريمون غجر ليؤكزير الطاقة والمياه السابق مطلع العام الحالي، خرج و 

هلة المعدل )تعليق المهل( ُمدِّدت م 160/2020كة "توتال"، ال سيما أنه بفعل تطبيق القانون يواصل نشاطه البترولي في لبنان تحت قيادة المشّغل شر 
، وقد قام االئتالف خالل االشهر الماضية، بتقديم 2022من العام ب آ 13ة اللبنانية الى ياه البحريفي الم 9و 4االستكشاف االولى في كل من الرقعتين 

التي تّم حفر بئر  4في الرقعة الرقم  واللذين يتضمنان القيام بدراسات وتحليل بيانات الستكمال النشاطات 2021الرقعتين للعام برنامَجي العمل والموازنة لهاتين 
الف التي يتوجب على االئت 9اق االستكشاف واإلنتاج، ولحفر البئر االستكشافية االولى في الرقعة الرقم تفموجب الذي ينص عليه اإنفاذا لل شافية فيهااستك

 حفرها قبل نهاية مدة االستكشاف االولى.
رسلت الشركة الفرنسية كتابا رسميا الى ، إذ أ9قم البلوك الر مهمة على صعيد مسار عمل شركة "توتال" على ولكن، نهاية االسبوع الفائت، حصلت تطورات 

بعد التأجيل مرات عدة  2020الذي كان مقررا ان يبدأ العمل به قبل نهاية ايلول من العام  9هيئة ادارة قطاع البترول تطلب فيه تأجيل موعد الحفر في البلوك 
سباب التي تعلل طلبها الموّجه للدولة اللبنانية عبر هيئة إدارة قطاع البترول، كتابها االالشركة في ة النصف االول من العام الحالي، حيث فندت كان آخرها نهاي

لمطلوبة، ومنها ما يتعلق مثال مع الدولة اللبنانية بالطريقة الصحيحة وا معتبرة ان "الظروف التشغيلية الحالية في لبنان ال تسمح لها بتطبيق بنود العقد الموقع
تحتية التي أصبحت مهترئة، اضافة الى ما حمله إنفجار المرفأ من تداعيات على صعيد االضرار التي لحقت بالقاعدة اللوجستية والبنى ال ة في لبنانبأزمة الطاق

 ه البحرية اللبنانية".المخصصة لتنفيذ النشاطات البترولية في الميا
صا مع الخروج من جائحة كورونا وعودة الطلب على الطاقة الى الفرص خصو  اتها وتدرسالنفط والطاقة العالمية البحث في استثمار  حاليا، تعيد شركات

ما  دوالرا، واالهم هو 84ات إذ تخطت حاجز الـ اإلرتفاع عالميا، وخير دليل على ذلك إرتفاع اسعار النفط عالميا الى اعلى المستويات منذ أكثر من ثالث سنو 
ز التي وصلت الى مستويات قياسية وسط ارتفاع الطلب مع اقتراب الشتاء، خصوصا في آسيا اسعار الغا، وتحديدا يحصل على صعيد أسعار الطاقة في اوروبا

دريجي لمناجم الفحم في ظل تدابير ح الكافية لمحطات التوربينات واإلغالق التوالقارة االوروبيةـ هذا االمر يفاقم أزمة الطاقة في أوروبا، الى عدم هبوب الريا
ذلك توازيا مع العرض المحدود وانخفاض المخزونات في جميع أنحاء العالم، ما يحتم على الشركات إعادة النظر باستثماراتها اخ، ويأتي راعية للمنحكومية م

الحقول. از وتطوير مليات الحفر والتنقيب واستخراج النفط والغرورة إعادة ضخ المزيد من االستثمارات في عوحجم إنتاجها، بما يعيد خلط االوراق لناحية ض
". 19 -مستويات ما قبل وباء "كوفيد  2022نا يعود الى الواجهة التقرير االخير لوكالة الطاقة الدولية الذي توقع أن يتجاوز الطلب على النفط في العام وه

 بقوة.بهدف تلبية الطلب الذي يتجه الى التعافي  منتجو النفط في "أوبك+" إلى زيادة إنتاجهمومن هنا سيحتاج 
ورونا التطورات، تبحث الشركات العالمية ومنها "توتال" الفرنسية حاليا في تعديل إستراتيجياتها االستثمارية حيث حّولت تركيزها بعد جائحة ك هذه أمام

استثماراتها حول العالم النظر في  ايضا إعادةمن الطاقة التقليدية، وهذا ما تطلب منها  توسيع استثمارها في الطاقة النظيفة بعيدا والمتطلبات البيئية الدولية الى
ع "توتال" نا، توقيبعد أزمة الغاز في اوروبا والطاقة في بريطانيا. وخير دليل على إعادة تموضع الشركات العالمية العاملة في قطاع النفط بعد جائحة كورو 

 عاما. 27مليار دوالر لمدة  27تبلغ استثمارية ددة بكلفة راق في مجاالت النفط والغاز والطاقة المتجعقودا إستراتيجية عمالقة مع الع
مر تأكيد شركة أما لبنان فليس بأفضل أحواله، بل على العكس كل التطورات يمكن اعتبارها معاكسة لمسار تطوير قطاع النفط والغاز. ويضاف الى هذا اال

، ما يعيد الى الواجهة ضرورة االسراع في معاودة المفاوضات مع ة المحتملةوالقانوني ي بيئة مستقرة بعيدة من النزاعات القضائية"توتال" أنها تفضل العمل ف
ء ان "توتال" أعربت مرارا عن نيتها عدم إجراللحفاظ على حقوق لبنان المشروعة. ومعلوم  6433الجانب االسرائيلي على ترسيم الحدود شرط تعديل المرسوم 

ة الترسيم البحري، اضافة الى الوضع السياسي والمالي الداخلي، مرورا بتعديل الشركات الكبرى اء من مسألقبل االنته 9أي أعمال إستكشافية على البلوك الرقم 
 دارة البترول لطلب تأجيل العمل على البلوكبكثير من كتاب أرسلته "توتال" الى هيئة إ استراتيجياتها االستثمارية. مصادر متابعة لـ"الملف" تعتبر ان القصة أكبر

ات ضرورة ان تضع الدولة اللبنانية، وتحديدا الحكومة، إستراتيجية كاملة لكيفية التعاطي مع القطاع في المرحلة المقبلة، واالهم مع الشركبل تتعلق ب، 9الرقم 
الغاز عبر شركة لنفط و ب عن اتنقيوال FSRUإعادة إعمار المرفأ الى محطة الـ للدخول بقوة في استثمارات في لبنان من بابالعالمية. فالفرنسيون طامحون 

مل المرحلة المقبلة "توتال"، وهي الملفات التي ناقشها الرئيس نجيب ميقاتي مع الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته االخيرة الى باريس، ومن هنا يمكن ان تح
يارات أمام الدولة اللبنانية حاليا للتعاطي مع طلب ة خالث، ثمة ثباختصاريدة في لبنان ضمنها قطاعات محددة.وعا من المحفظة االستثمارية الفرنسية الجدن

ما ان ترفضه، لتذهب الشركة9شركة "توتال" تأجيل أعمالها في البلوك الرقم  الفرنسية الى طلب فسخ العقد على ان  ، فإما ان تقبل الدولة اللبنانية هذا الطلب، وا 
ل بامكان ان يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نظيره الفرنسي جان كاستكس لرسم مالمح الث، فيتمثالخيار الثالبند الجزائي وهو ما يعرف بالضمانة. أما تدفع 

 بمستقبل االستثمارات الفرنسية في لبنان.الفرنسية، خصوصا بما يتعلق  –المرحلة المقبلة في العالقات االقتصادية اللبنانية 
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