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 أهاًل قطر!

 
 فادي جواد*
% من 5% من حصة "نوفاتك" الروسية، تضاف اليها 20عبر االستثمار المباشر في ثروته الغازية من خالل استحواذها على  #لبنان مرة جديدة الى #قطر تدخل دولة

% من حصص الكونسورسيوم ويعاد تشكيل بقية الحصص بنسبة 30% اخرى من "إيني" االيطالية لتصبح "قطر للطاقة" )قطر اينرجي( تملك 5" الفرنسية و#توتال"
 % لكل من بقية االطراف .35
 

كلم مربع من المياه االقليمية اللبنانية  22000بعد روسيا وايران( الى لبنان هو مؤشر الى جدية ما تختزنه الـ دخول اقوى دولة في العالم في مجال الغاز )الثالثة عالميا 
% من غاز العالم وأضخم حقل غاز على الكرة االرضية هو حقل 15( جاهزان للحفر واالنتاج، خصوصا ان قطر تملك 9و  4بلوكات اثنان منها ) 10التي تتوزع فيها 

 ال" الذي يحوي ثروة تعادل غاز دول شرق المتوسط بعشرة أضعاف."غاز الشم
 

ية التي ستدخل بقوة الى #النفط وتاليا فإن ما ستقدمه قطر للبنان بخبرتها المتراكمة في هذا المجال سوف يغنيه بالخبرات والموارد والمعدات، ناهيك عن االستثمارات
سوف ُتخلق بالتوازي لهذا  االسواق اللبنانية من جانب االشقاء القطريين والقطاع الخاص القطري في مجال الخدمات النفطية والصناعة الموازية لها وسوق العمل التي

 القطاع .
 

جي" هو اهم من وجود جميع شركات الكونسورسيوم مجتمعة من المنظور الجيوسياسي، وخير دليل على ذلك ال شك في ان دخول طرف عربي وشركة بحجم "قطر اينر 
ا واستقدام الحفارة بوقت اسرع قدوم وزير الطاقة القطري سعد الكعبي شخصيًا للتوقيع والوقوف على هذه الشراكة واعطائها الدافع السياسي واالقليمي والدولي للتحرك به

بشكل متواز، ولن يقبل القطريون كما  9و  4بب وجود القطريين في هذا التحالف. وبحسب المعلومات ان قطر سوف تسعى لبدء العمل في الرقعتين مما اعلن بس
يتها ومصالحها رؤ  عهدناهم في القطاع النفطي أن تبقى االمور معلقة، إذ يتمتعون بالحسم وسرعة القرار، وافضل دليل على ذلك اعادة توزيع الحصص بما يناسب

 وحقل "بيبلوس" وتقريرها الذي لم تصدره "توتال" حتى الساعة . 4بسرعة قياسية مقارنة بما عانيناه مع شركات الكونسورسيوم، وخصوصا في البلوك الرقم 
 

استقدام العروض للبلوكات المتبقية في حزيران المقبل، اذًا، نحن اليوم مقبلون على موسم حفر نفطي بامتياز يبدأ من ايلول المقبل بعد مسح االثر البيئي وورود نتائج 
ة الى استثمارات كل من ومنها تنطلق جرعة اقتصادية ستضخها قطر، بحسب المعلومات، في االقتصاد الموازي لهذه الصناعة والتي سوف تبلغ مليارات الدوالرات، اضاف

 شركتي "توتال" و"ايني" في االعمال اللوجستية المطلوبة .
 
المتبقية حيث ان  8الـ  طوة القطرية ستشجع شركات الطاقة العالمية على الدخول في العروض التي سنشهد تدفقا لها بدءا من آخر آذار المقبل للتنقيب في البلوكاتالخ

 االوكرانية وشح الكميات العالمية وضعا االستثمار في هذا المجال من ضمن االولويات العالمية . -الحرب الروسية 
 
دخول لبنان عالم النفط والغاز مع  المقابل، باتت الكرة في الملعب اللبناني ليؤهل نفسه بالكوادر اللبنانية المنتشرة حول العالم في هذا القطاع الستقدامها لتقود مرحلة في

 وضع التشريعات الضرورية وانشاء الصندوق السيادي بالمعايير العالمية لحماية هذه الثروة الوطنية .
 
ل العالمية واطلقت عجلة ذا بعد؟ من خبراتنا في هذا المجال كانت الثروة النفطية سالحا ذا حّدين! بلدان افادت من الثروة ونقلت بالدها وشعوبها الى مصاف الدو وما

 من الدول االفريقية . التنمية االقتصادية مثل دول الخليج، وبلدان اخرى اضاعت الثروة وحرمت مواطنيها نعمة الرخاء واضاعت الثروة مثل عدد
 

السعودي تنبىء بتسوية قريبة للوضع اللبناني سوف تبدأ بوادرها مطلع الربيع المقبل عبر حزمة للحلول السياسية  -كل المؤشرات الفرنسية واالميركية والتنسيق القطري 
ات العالمية اال اعالن للداخل والخارج أن عجلة المصالح العالمية قد دخلت الواقع واالقتصادية بتوافق من جميع القوى اللبنانية، وما وجود الوزير القطري وقياديي الشرك

 اللبناني من اهم مركز في الحكم هو القصر الحكومي !

https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d9%82%d8%b7%d8%b1
https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d9%82%d8%b7%d8%b1
https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86
https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86
https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d8%aa%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%84
https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d8%aa%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%84
https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7
https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7


 


