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اقت�صاد

الحاج ح�سن التقى
المجل�س الجديد لجمعية ال�صناعيين

منتدى الحوار وّ ESA
نظما «ملتقى النفط والغاز»

نظريان :وجود الغاز يح ّتم تطوير البنى التحتية ال�ضرورية لإنتاجه
مخزومي لـ«البناء» :على ال�شباب تبني هذا الم�شروع لت�أمين م�ستقبلهم
أدونيس كيروز

الحاج حسن مجتمعا ً إلى مجلس إدارة جمعية الصناعيين

(داالتي ونهرا)

التقى وزير الصناعة حسين الحاج حسن مجلس إدارة جمعية الصناعيين
برئاسة فادي الجميّل في اجتماع عمل هو األول مع المجلس المنتخب.
بداي ًة ،بارك الحاج حسن للصناعيين العملية الديمقراطية التي أنتجت
مجلس Yدارة جديداً ،وق��ال« :تحقق في األشهر القليلة الماضية أكثر من
إنجاز سيترك تأثيرات إيجابية على الصناعة اللبنانية ويعطي دفعا ً للنمو.
فقد أق ّر مجلس النواب قانون إعفاء ارباح الصادرات الصناعية بنسبة  50في
المئة من ضريبة الدخل ،ما سيخفف األعباء عن الصناعيين ويعطيهم فرصا ً
أكبر لزيادة االستثمار».
وأعلن عن «تأليف مجلس إدارة جديد لمعهد البحوث الصناعية ،وإ ّننا
«على خط تحقيق إنجازات أخ��رى على صعيد معالجة الملفات المشكو
منها من قبل الصناعيين ،والتي لها ارتباط مباشر مع ال��وزارات واإلدارات
الرسمية األخرى .وسنباشر في األسبوعين المقبلين عقد اجتماعات متتابعة
مع المسؤولين في وزارات االقتصاد والتجارة والبيئة والطاقة والمياه ،في
حضور ممثلين عن جمعية الصناعيين والمعنيين المباشرين بالقطاعات
اإلنتاجية ،وذل��ك لتحديد المسؤوليات وتفعيل التنسيق وإيجاد األسس
المحددة للحلول الناجعة .كما ستتابع وزارة الصناعة ورشة العمل الداخلية
لمواكبة التطورات وتحقيق المطالب والمهام».
وأض��اف« :أرسلنا إلى مجلس ال��وزراء طلبا ً العتماد لبنان مقرا ً لالتحاد
العربي لتنمية الصادرات الصناعية ،وهذا يساعد كثيرا ً الصناعة اللبنانية
على توفير المعلومات التي يحتاجونها عن األسواق الخارجية ،كما أثرت مع
حاكم مصرف لبنان موضوع الرأسمال التشغيلي ،وسنخرج بنتيجة قريبا ً
على هذا الصعيد».
وشدّد وزير الصناعة «على أهمية الجودة ومطابقة المواصفات وااللتزام
بها» .وقال« :كما نحن في الوزارة معنيون بهذه اإلجراءات ،فإنّ الصناعيين
حريصون على تطبيق المواصفات والجودة في اإلنتاج وقد أعطيت التعليمات
الضرورية لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية «ليبنور»بتكثيف إصدار
المواصفات في مختلف القطاعات ،وتحويلها تدريجا ً إلى إلزامية ،وسنعالج
أيضا ً بعد تعيين رئيس مجلس أعلى ومدير عام للجمارك ،موضوع إجراء
الفحوصات على البضائع المستوردة واكتشاف مدى مطابقتها للمواصفات،
حفاظا ً على السالمة والصحة العامة ولتأمين منافسة عادلة وشرعية مع
المنتجات اللبنانية».
ب��دوره ،أشار الجميل إلى أنّ الصناعة اللبنانية «برهنت في السنوات
األخيرة ،أنها قادرة على الصمود والنمو أكثر من قطاعات اقتصادية أخرى
تواجه الضغوط والتحديات في أوق��ات سياسية واقتصادية وعسكرية
صعبة يم ّر بها بلد معيّن مثل لبنان».
وأض��اف« :نحن مستعدون للتعاون إلى أقصى الحدود للمحافظة على
مصداقية الصناعة اللبنانية من خالل جودتها والتزامها بالمواصفات».

أعلن وزير الطاقة والمياه أرثيور نظريان أنّ «على
الحكومة الحالية أن تحافظ على المستوى العالي
من المصداقية التي بات يتمتع بها لبنان في مجال
التنقيب عن النفط ،وأن تبادر فورا ً إلى إقرار مرسومين
أساسيين مرتبطين ارتباطا ً جوهريا ً بدورة التراخيص
األولى ،وهما يحددان البلوكات البحرية ودفتر الشروط
ونموذج اتفاقية االستكشاف واإلن��ت��اج ،حتى تتمكن
الشركات من تقديم مزايداتها للحصول على رخص
بترولية في المياه البحرية ،لذلك م�دّدت مهلة تقديم
عروض المزايدة من قبل الشركات المؤهلة لالشتراك
في دورة التراخيص األول��ى من العاشر من نيسان
 2014إلى الرابع عشر من آب .»2014
وخالل رعايته ندوة بعنوان «ملتقى النفط والغاز
 ثروة لبنان الوطنية» نظمها كل من «منتدى الحوارالوطني» و»المعهد العالي لألعمال»  ESAوتج ّمع
الشركات والممثليات اإلقتصادية الفرنسية في لبنان
 MEREFفي مق ّر  ESAفي كليمنصو ،ممثالً رئيس
الجمهورية ،لفت نظريان إل��ى أنّ «االحتمال األكبر
بوجود الغاز الطبيعي في مياهنا البحرية يح ّتم علينا
العمل على تطوير البنى التحتية الضرورية إلنتاج
الغاز ومعالجته ونقله ،باإلضافة إلى العمل على تأمين
أسواق طويلة األمد للغاز اللبناني ،األمر الذي يشكل
دافعا ً أساسيا ً إلى استكمال دورة التراخيص األولى
من دون أي تأخير حتى ال يكون لبنان بلدًا متأخرا ً عن
استغالل موارده البترولية بالنسبة إلى الدول المحيطة
به والتي سجلت اكتشافات غازية».
وأش��ار إلى «أنّ لبنان وبفضل الجهود التي يبذلها
ع��ل��ى أك��ث��ر م��ن ص��ع��ي��د ،ك���ان وال ي���زال م��ح� ّ
�ط أن��ظ��ار
االقتصاديين والمستثمرين المحليين والدوليين وال
سيما في المشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقة والتنقيب
عن النفط وال��غ��از ،كما أنّ األوض��اع السياسية التي
يمر بها لبنان منذ مدة لم تثنينا عن متابعة المسيرة،
كوزارة حيوية وأساسية في البالد ،من أجل مواصلة
المشاريع الطامحة إل��ى ج��ذب المستثمرين ،ومنها
متابعة واستكمال دورة التراخيص األولى للتنقيب عن
البترول في المياه البحرية اللبنانية».
وأض��اف« :أصبح من المعروف محليا ً ودول��ي�ا ً أنّ
مجلس ال���وزراء واف��ق على إط�لاق دورة التراخيص
األول��ى في المياه البحرية اللبنانية في  27كانون
األول  ،2012وقد اف ُتتحت هذه الدورة فعليا ً في الثاني
من أي��ار من العام  ،2013إال أنّ ما يستحق التوقف
عنده أنّ التشريعات الحديثة التي وضعها لبنان في
ما يتعلق بالصناعة البترولية اللبنانية الواعدة ،من
قانون الموارد البترولية ومراسيمه التطبيقية ودورة
التأهيل المسبق التي أجرتها الوزارة وهيئة إدارة قطاع
البترول ،جذبت أضخم الشركات العالمية العاملة
في حقل الصناعة البترولية ،ونجح لبنان بالفعل في
تأهيل  46شركة عالمية لالشتراك في دورة التراخيص
األولى».

حملة في القاع لتح�صين الموا�شي
من مر�ض الت�س ّمم الدموي المعوي
برعاية وتمويل اتحاد بلديات
ال��ه��رم��ل وب��ال��ت��ع��اون ب��ي��ن وزارة
ال��زراع��ة وجمعية مؤسسة جهاد
البناء اإلنمائية ،انطلقت في بلدة
ال��ق��اع ف��ي البقاع الشمالي حملة
تحصين المواشي للموسم األول

ض ّد مرض التس ّمم الدموي المعوي
الذي يصيب الماشية.
وانطلقت الحملة بحضور رئيس
اتحاد بلديات الهرمل مصطفى طه،
مديري مركزي الهرمل وجبولة في
وزارة الزراعة جاكلين ناصر الدين

وه���ادي المسلماني ،م��دي��ر مركز
الجواد للتنمية واالرش��اد الزراعي
في الهرمل حسين قانصوه ،راعي
أبرشية القاع األب اليان نصر الله،
وأح��د أعضاء المجلس البلدي في
القاع.

 LGتطرح هاتف  L90في الأ�سواق اللبنانية
تم ّيز في الت�صميم والموا�صفات الذكية
انطالقا ً من حرصها على منح زبائنها في السوق اللبنانية
ك ّل جديد لديها في مجال التكنولوجيا واالتصاالت المتنقلة،
أدخلت  LG electronicsهاتفها الجديد  L90إلى بيروت
أ ،وال��ذي يعد باكورة الجيل الثالث من سلسلة هواتفها
الذكية  L Seriesذات الشعبية.
ويتميز الهاتف الذي كان أول ظهور له خالل المؤتمر
العالمي ألنظمة االتصاالت المتنقلة الذي عقد في برشلونة
خالل شهر شباط من العام الحالي  ،2014بمواصفاته التي
تجعل منه مريحا ً للمستخدم ،فحجمه ووزنه خفيفان ،حيث
أنه يأتي بارتفاع  131.6مم وعرضه  66مم ،وسمك نحيف
يصل إلى  9.7مم.
ويمتاز الهاتف ال��ذي يمكن استخدامه كجهاز تحكم
بأجهزة الترفيه المنزلي كأجهزة التلفاز والعرض من خالل
خاصية األشعة تحت الحمراء التي يتضمنها ،بتصميمه
األنيق والعصري والعملي في آن واح��د ،حيث الشاشة
اللمسية نوع IPSبقياس 4.7بوصة لتوفير معدل وضوح
يبلغ  540x960بيكسيل ،هذا إلى جانب الواجهة الخلفية
المصنوعة من البالستيك والحواف المعدنية لحمايته.
وفي تعليق له على هذا الشأن ،أوضح المدير العام لشركة
«إل جي إلكترونيكس» في لبنان شون لي أنّ الجيل الثالث
من سلسلة L- Seriesيأتي امتدادا ً للسلسلتين السابقتين
نظرا ً لنجاحهما غير المسبوق واكتسابهما ثقة كبيرة عززت
اإلقبال عليهما مسجلتين مبيعات عالية خالل فترة قياسية
جسد
من إطالق ك ّل منهما ،األمر الذي اعتبر بمثابة إنجاز ّ
مدى كفاءة السلسلة من حيث التصميم والمواصفات الذكية
وقدرة األداء العالية ،فضالً عن االستخدام السهل والمريح
والمزايا المطورة لتحسين تجربة المستخدم وإثرائها».
ولتعزيز تجربة المستخدمين ،زودت إل جي هاتفها بعدد
من الميزات المتطورة التي يعد من أبرزها ميزة Knock
 CodeTMالتي توفر القدرة على إيقاظ الهاتف وتشغيله
ببساطة عن طريق النقر على الشاشة مرتين ،إلى جانب
القدرة على تحديد أنماط شخصية بخيارات واسعة يمكن
رسمها تزيد عن  86ألف نمط للوصول بخطوة واحدة إلى
شاشة الهاتف الرئيسية مع مزيد من الخصوصية من خالل
إجراء تشكيلة من الحركات لقفل الهاتف ّ
وفك قفله ونقله
إلى وضعية التشغيل من خالل رسمها باليد على الشاشة،
باإلضافة إلى ما توفره من وظائف التوقف الموقت ومتابعة
التسجيل ،وتسجيل مقاطع الفيديو المتعددة وم��ن ثم
مشاهدتها كمقطع واحد متكامل.
ويقدم هاتف  L90العامل بنظام أندرويد  4.4كيت كات،
والذي يأتي بشريحتين لجعل الحياة العملية والشخصية
في وضع متوازن ،للمستخدمين كاميرا أساسية تأتي
بعدسة  8ميجابيكسيل ،تمكنهم من التقاط صور رائعة
وذات جودة ،كما تسمح لهم بتعديل أنماط التقاط الصور
وتعديل الصور والتحكم بالخلفيات ،فضالً عما تقدمه من

ومعظمهم ل��م ي��ر م��ن الحياة ف��ي لبنان إال التراجع
االقتصادي والوضع األمني السيئ ،لذلك يقدم  77في
المئة من هذه الشريحة الشابة على الهجرة».

عماد مخزومي

الحضور خالل االفتتاح
وتابع« :لم يعد خافيا ً على أحد أنّ الشركات الم َّنقبة
عن النفط والغاز والتي تأهلت لدورة التراخيص األولى،
ب��دأت استثماراتها فعالً في لبنان ،من خالل إنفاقها
مبالغ كبيرة على شراء بيانات المسوحات الزلزالية
الثنائية والثالثية األبعاد ،كما قامت بإعداد العديد
من الدراسات في دوائرها العاملة لديها والمخصصة
لدرس االستثمارات البترولية في لبنان».
ولفت إل��ى «أنّ ال��وزارة أنجزت دراس��ة إنشاء خط
الغاز الساحلي بطول  174كلم والذي يمتد من طرابلس
حتى صور ،وسيشكل العامود الفقري لمنظومة البنية
التحتية للغاز والطاقة في لبنان ،والوزارة تنتظر إقرار
قانون تمويل إنشائه في مجلس النواب .والجدير بالذكر
أنّ الوزارة أصبحت في المرحلة األخيرة لتقويم عروض
الشركات في مناقصة بناء محطة تغويز وتخزين الغاز
السائل العائمة في شمال لبنان».
وقال نظريان« :من المفيد أن نعيد التذكير هنا بأنّ
العائدات البترولية ستودع في الصندوق السيادي الذي
ينص عليه قانون الموارد البترولية مع المحافظة على
ّ
رأسماله لألجيال القادمة ،لذا فإنّ المشروع البترولي
اللبناني سيؤ ّمن ال��رف��اه واالس��ت��ق��رار االقتصاديين
لسنوات طويلة األمد».
وأضاف« :لم يقتصر المشروع البترولي الذي تقوم
به وزارة الطاقة والمياه على المياه البحرية اللبنانية،
فقد أنجزت الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول ،مسودة
قانون للتنقيب عن البترول على الب ّر اللبناني بعدما
ب��دأت ال���وزارة بالقيام بمسوحات زلزالية على الب ّر
بواسطة شركة متخصصة.
وقد سجلت هذه المسوحات نتائج مشجعة ما دفع

بالوزارة إلى إطالق مرحلة ثانية من المسح الزلزالي
الثنائي األبعاد في مناطق أخرى ،إضافة إلى المسح
الجوي بواسطة طائرات مجهّزة للقيام بذلك».
وفي سياق تحديث التشريعات الضريبية لجعلها
متكاملة مع المشروع البترولي اللبناني ،أكد نظريان:
«أنّ ال��وزارة والهيئة أعدتا مسودة قانون للتعديالت
الضريبية المتعلقة باألنشطة البترولية ،ووزعته على
الكتل النيابية كافة ألخذ آرائهم التقنية ،معتبرا أنّ إقرار
هذا القانون من قبل مجلس النواب قبل تقديم الشركات
عروضها ،سيشكل خطوة هامة ج��دا ً بالنسبة إلى
الشركات المؤهّ لة».

مخزومي

وأك��د رئيس منتدى الحوار الوطني ف��ؤاد مخزومي
على هامش المؤتمر لـ «البناء» على أهمية دور الشباب
في أخذ المبادرة للضغط على الدولة إلقرار المراسيم
المتعلقة باستخراج النفط والغاز الذي سيخلق آالف
الوظائف».
وقال« :على الشباب تبني هذا المشروع وأن يعتبروا
أ ّنهم شركاء فيه ،وذلك من أجل تأمين مستقبلهم».
يخص التشريعات ،ال توجد حتى
وأض��اف« :فيما
ّ
اآلن قوانين واضحة ،بل فقط مسودّة قوانين ،وبإمكاننا
في هذا السياق ّ
االطالع على نماذج كالتي في النروج أو
الكويت بدال ً من أن نبدأ من الصفر».
ولفت مخزومي إلى أ ّنه «ومنذ التوقيع على إتفاق
الطائف وحتى اليوم ،كانت مشكلتنا في لبنان التركيز
على اإلعمار ال على التنمية البشرية ،ونحن ندرك أنّ 53
في المئة من الشعب اللبناني هم تحت سنّ الـ»،»30

بارودي

وتخلل المؤتمر مداخلة للخبير االقتصادي رودي
بارودي عرض فيها الفورة النفطية التي تعرفها منطقة
البحر األبيض المتوسط ،فالمنطقة تعيش في مرحلة
رئيسية وتاريخية من عمليات التنقيب عن النفط
والغاز ،خصوصا ً أنّ حكومات المنطقة تعمل بجهد على
تطوير قوانينها وأنظمتها النفطية ،كما أنّ الشركات
العالمية تجري دراس���ات مع ّمقة وج��دي��ة للمنطقة
الستكشاف المخزون النفطي الكامن فيها ،وفي هذا
المجال من المعلوم أنّ منطقة شرق المتوسط ال يختلف
عن المناطق المتوسطية األخرى ،إن من حيث النشاط
أو تطوير التعاون والقوانين».
وأوض��ح «أنّ ح��وض المتوسط يختزن ما يقارب
 65في المئة من احتياطات النفط والغاز في العالم،
مؤكدا «أنّ االكتشافات النفطية وتوريد الغاز الطبيعي،
سيكون لهما دور رئيسي في تطوير اقتصادات دول
المنطقة وتنميتها باإلضافة إلى تأثيرهما االجتماعي
والجيوسياسي على شعوبها ودولها».
وبالنسبة لوضع لبنان في هذا المجال ،قال بارودي:
«يقع لبنان ضمن هذه المنطقة الغنية ،ومن واجبه
اإلف��ادة من الثروة النفطية المتاحة أمامه في البحر
والب ّر ،شرط وضع واحترام خريطة طريق تمكنه من
نزع األلغام السياسية واإلداري��ة التي من الممكن أن
تعرقل عملية استخراج النفط ما يح ّول هذه الثروة إلى
نقمة بالنسبة إلى هذا الوطن الصغير».

�ألمانيا تريد �إنهاء اعتمادها على الغاز الرو�سي ...لكن البديل باهظ ً
جدا!
من يتح ّمل التكلفة االقت�صادية للقرار ال�سيا�سي؟
كشفت األزم��ة األوكرانية مدى اعتماد ألمانيا
ودول أوروبية أخرى على الغاز الروسي .ويؤكد
خبراء وجود بدائل جدية إلمداد هذه الدول بالغاز،
لكنها بدائل تأتي بثمن عال جداً.
يوجد في ألمانيا حقل الستثمار احتياطات من
الغاز الطبيعي على عمق  5000متر تحت سطح
األرض في شرق مدينة بريمن .ويرتفع على برج
الحقل علم ألماني ،لكن الشركة المنتجة أصبحت
منذ أسابيع ملك األوليغارش الروسي ميخائيل
فريدمان ،الذي استحوذ عليها مقابل  5.1مليارات
يورو.

سيطرة روسية

يسيطر الملياردير الروسي اآلن على  20في
المئة من إنتاج الغاز الطبيعي في ألمانيا ،و 25في
المئة من إنتاجها النفطي .كما تض ّم ممتلكاته في
ألمانيا منصة ميتل باليت الستخراج النفط قبالة
ساحل بحر الشمال .وقال فريدمان عن صفقته،
عندما وقع العقد في مدينة هامبورغ في نهاية آذار
الماضي« :إنها محفظة استثمارية جذابة».
وورد في تقرير أع�دّه عبد االله مجيد ونشره
موقع «إيالف» االلكتروني أنه على الغرار نفسه،
يعتبر ألكسندر ميلر ،رئيس شركة غازبروم
الروسية العمالقة للطاقة ،أنّ ألمانيا سوق
مغرية .ومن المق ّرر أن يوقع خالل هذا الصيف عقد
استحواذ غازبروم على شركة فينغاس األلمانية،
التي تسيطر على  20في المئة من سوق الغاز في
ألمانيا.
ستمنح الصفقة للشركة ال��روس��ي��ة سلطة
السيطرة على شبكة أنابيب طولها  2000كلم،
إضافة إلى منشآت عدة لخزن الغاز ،بينها أكبر
خزان في أوروب��ا الغربية ،والموجود في مدينة
ريدين ،ويكفي إلمداد نحو مليوني منزل بالغاز
طيلة عام كامل.

في غير أوانه

خاصية التقاط صور متزامنة وصور وقتية تتيح التقاط
الصور قبل الضغط على زر الكاميرا.
أما الكاميرا األمامية ،فتصل جودتها إلى  1.3ميغابيكسل،
وإلى جانب ذلك ،فإنه يوفر لهم أداء عاليا ً وسرعة أكبر
وسالسة ومتعة أكثر من قبل بفضل وح��دة المعالجة
المركزية الرباعية النواة  ،1.2ونظرا ً لعمر بطاريته ذات
السعة التي تصل إلى  2,540ملي أمبير.
ويتيح الهاتف الجديد أيضا ،حفظ المقاالت كاملة أو تركها
لوقت الحق مع ميزة االلتقاط الكامل  Prior Captureالتي
تعمل على التقاط الصفحة كاملةعن شبكة اإلنترنت بدال ً من
التقاط شاشة محدودة .أما ميزة خدمة النسخ ،فتسمح
للمستخدمين بنسخ عناصر متعددة بصريا ً ولصقها في
الحافظة التي تظهر في الجزء السفلي من الشاشة ،وإنشاء
مجموعة من المعلومات حيث يمكنك حفظها أو مشاركتها
مع اآلخرين.
يذكر أنّ الهاتف يتضمن ذاك���رة عشوائية بحجم 1
جيجابايت ،باإلضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بحجم 8
جيجابايت.

(ت ّموز)

ب��دوره ،ق��ال عضو مجلس إدارة «Future Pipe
 »Groupعماد مخزومي لـ«البناء»« :إنّ حضورنا
اليوم هو لمشاركة تجربتنا ،فهناك كثير من الناس
لديهم انطباع ب��أنّ قطاع النفط والغاز هو لألغنياء
فقط ،وإذا لم تكن مليونيرا ً أو ال تملك عالقات سياسية
فال تستطيع أن تدخل القطاع ،لكن هذا خطأ ونحن نريد
توضيح الصورة».
وأض���اف« :ن��ح��ن كمجموعة ت��ض� ّم ح��وال��ى 4000
موظف ،سنعرض على األق ّل  38إلى  50حالة م ّوثقة
عن «،»Potential Business Opportunities
وأي شخص يملك  10,000$يستطيع أن يكون جزءا ً
من قطاع النفط والغاز وسنبحث كيفية تنفيذها ،وكيف
نفذناها كمجموعة ،باإلضافة إلى تجربتي الشخصيّة،
وسنعرض السياسة التي يجب على الحكومة أن
تتبعها من أجل دعم الشركات الضغيرة والمتوسطة
الحجم دون أي كلفة».
ولفت مخزومي إلى ّ
«أن الوظائف المرتبطة مباشر ًة
بعملية التنقيب تش ّكل 10في المئة فقط من مجموع
الوظائف غير المرتبطة بعملية التنقيب ،وعلى الخدمات
األخرى أن تكون متو ّفرة من أجل دعم التنقيب».

جاء توقيت هذه الصفقات في غير أوان��ه ،إذ
كانت أوروبا تتابع بقلق تطورات األزمة األوكرانية
المتصاعدة .وإذ بجزء كبير من البنية التحتية
لقطاع الطاقة في ألمانيا يصبح برسم البيع
لمشترين روس ،رغم أنّ روسيا تقوم أصالً بدور
أساسي في س ّد حاجة ألمانيا من الطاقة.
ويأتي نحو  39في المئة من ال��غ��از ،الذي
تستهلكه ألمانيا ،بأنبوب من روسيا .والسؤال
الذي كثيرا ً ما يُطرح هو ماذا سيحدث إذا ق ّررت
موسكو وقف الضخ؟ وهو هاجس ّ
يقض مضاجع
العديد من السياسيين في برلين.
في هذا الشأن ،قال أندريس ماتفيلد ،عضو
الرايخشتاغ من الحزب الديمقراطي المسيحي
بزعامة المستشارة أنجيال ميركل ،إنّ الصفقات
األخيرة مع روسيا تثير القلق ،نظرا ً إلى اعتماد
ألمانيا على الغاز الروسي .ونقلت مجلة «شبيغل
أونالين» عن ماتفليد قوله «إنّ أمن ألمانيا في
مجال الطاقة مهدّد بخطر جسيم».

أشد تعقيدا ً

يُعتبر سيناريو تقليل الغاز المتدفق إلى المانيا
عمدا ًمن جانب موسكو سيناريو مستبعداً ،ال سيما
أنّ االتحاد السوفياتي أثبت أنه مجهّز موثوق ،في
عز الحرب الباردة .وفي السنوات التي سبقت
سقوط جدار برلين مباشرة ،كانت ألمانيا الغربية

تستورد نصف الغاز الذي تستهلكه من روسيا.
بعد رب��ع ق��رن ،أصبح العالم أش � ّد تعقيداً،
والسياسة الخارجية أق�� ّل ق��درة على التنبّؤ
باتجاهاتها .ويبدو النزاع في ش��رق أوكرانيا
مرشحا ً لالنفجار في أي لحظة .وح ّذرت روسيا من
احتمال توقف اإلمدادات ردا ً على تهديدات أوروبا
بتشديد العقوبات االقتصادية ضدها.
وفرضت هذه التطورات على ألمانيا أن تراجع
سياستها في مجال الطاقة .وكانت ميركل قادت
البلد بعيدا ً عن الطاقة النووية نحو التعجيل
في تطوير مصادر طاقة متجددة .لكن عوامل
جيوسياسية نشأت اآلن لتصبح فجأة ذات أهمية
ملحة في النقاش الدائر حول إمدادات ألمانيا من
ّ
الطاقة مستقبالً ،بما ينطوي عليه ذلك من بدائل،
مثل التركيز على استغالل مصادر الطاقة المحلية
وسبل توسيع شبكة اإلمداد إلى ألمانيا ،وأخيرا ً
وليس آخرا ً آثار ذلك على البيئة.

البحث عن غاز سائل

من الحلول الممكنة لخروج أوروبا من مأزقها
ف��ي مجال الطاقة ح � ّل يقف على حافة ميناء
روت��ردام الهولندي ،حيث تقلع سفن إلى أعالي
البحار ،إذ أنشأت مجموعة شركات مرفأ الستقبال
السفن التي تحمل الغاز السائل .وترسو في المرفأ
سفن آتية من النروج وقطر ونيجيريا لتفريغ
حمولتها فيه .وتحمل بعض السفن ما يكفي من
الغاز السائل إلمداد  60ألف بيت لمدة عام.
كلفة بناء هذه المنشأة في روتردام نحو 900
مليون يورو ،وهي قادرة على استقبال  200ناقلة
في السنة .لكن سبع سفن فقط وصلت حتى اآلن.
ومنذ أن قطعت ملكة هولندا بيتاريكس الشريط
األحمر إيذانا ً بافتتاح المنشأة في العام 2011
رست في المرفأ  40سفينة مح ّملة بالغاز السائل.
وتعود البداية البطيئة لعمل المرفأ إلى عدم
توافر منشآت كافية لتسييل الغاز في البلدان
المنتجة .ولكن العمل الجاري على بناء العديد من
بتحسن الوضع بحلول نهاية
هذه المنشآت يُنبئ
ّ
العقد.

وفرة مرافئ

لكن هناك وف��رة في مرافئ استقبال السفن
المح ّملة بالغاز السائل .في أوروبا ،يوجد  22مرفأ
كهذا ،وأخرى قيد اإلنشاء .ونظرياً ،لدى االتحاد
األوروبي البنية التحتية القادرة على تغطية ثلثي
حاجته من الغاز الطبيعي بإمدادات من الغاز
السائل.
لكن خبراء يشيرون إلى عامل آخر حال دون
قيام الغاز السائل بدور أكبر في تلبية حاجات
أوروبا إلى الطاقة ،هو السعر .فبيع الغاز السائل
للشرق األقصى مربح لبلدان منتجة ،مثل قطر،
أكثر من شحنه إلى أوروبا.
ويستطيع ال��م��ص�دّرون أن يتقاضوا سعرا ً
يزيد على  15دوالرا ً عن ك ّل مليون وحدة حرارية
بريطانية في آسيا مقابل نحو  10دوالرات في
أوروب��ا .ومنذ حادثة المفاعل النووي الياباني
في يوكوشيما ع��ام  2011أصبح ف��رق السعر
حتى أكبر نتيجة لتزايد حاجة اليابان إلى الغاز
الطبيعي.
بنا ًء على ذلك ،من الجائز أن ت��زداد مساهمة
الغاز السائل في إم��داد أوروب��ا بمصادر الطاقة،

ولكن هذا سيعني أسعارا ً أعلى .ويبدو بناء مرافئ
أخرى الستقبال السفن المح ّملة بالغاز السائل
غير ضروري في الوقت الحاضر.

استغالل الغاز الصخري

ليس هناك تكنولوجيا مثيرة للجدل في ألمانيا
مثل تكنولوجيا استخراج الغاز من الصخر بضخ
خليط مائي تحت ضغط ع��ال .ولكن يخشى
منتقدو هذه التكنولوجيا أضرارها على البيئة،
وخصوصا ً على مكامن المياه الجوفية ،وير ّد
المنتجون بالقول إنّ العملية اجتازت االختبارات
البيئية.
الحق أنّ تكنولوجيا تفتيت الصخر الستخراج
ما فيه من غاز مستخدمة في ألمانيا منذ العام
 ،1961لكن فقط في مكامن تقليدية ذات صخور
رملية مسامية م��ن السهل تفتيتها .ويصبح
الخالف على هذه التكنولوجيا أش ّد مرارة حين
يتعلق األمر بتكسير الصخور الغازية أو النفطية.
فالوصول إل��ى ما في ه��ذه الصخور الرسوبية
أصعب ،والعملية ُتع ّد أخطر.
ورغ��م اقتناع خبراء ب��أنّ لهذه التكنولوجيا
إمكانات كبيرة في ألمانيا ،فإنّ تكسير الصخور
الستخراج النفط أو الغاز لم يُستخدم فيها.
ونقلت مجلة «شبيغل أونالين» عن الخبير
األميركي دانيل يرغين قوله إنّ ألمانيا يمكن
بحلول العام  2040أن تغطي نحو  35في المئة
من احتياجاتها من الغاز ،إذا أقدمت على استغالل
مكامنه الصخرية بمعدالت عالية .وتساوي
هذه النسبة تقريبا ً ما تستورده ألمانيا حاليا ً من
روسيا.
لكن المعهد ال��ف��ي��درال��ي األل��م��ان��ي للعلوم
الجيولوجية والموارد الطبيعية توصل في دراسة
أخيرة إلى أنه ليس من المتوقع أن يصبح الغاز
المستخرج من الصخور في ألمانيا عامالً يغيّر
قواعد اللعبة ،كما هو في الواليات المتحدة.

توسيع األنابيب

تعتبر المنطقة المحيطة ببحر قزوين ،الذي
يحوي احتياطات ضخمة من الغاز ،أول مكان
التوجه إليه منطقيا ً في أيّ محاولة لتقليل
يتعيّن
ّ
االعتماد على روسيا .ويجري في هذه المنطقة
حاليا ً تطوير العديد من الحقول الغازية ،بينها
حقل شاه دنيز الواقع على بعد  70كلم تقريبا ً
جنوب ش��رق العاصمة اآلذري���ة ب��اك��و .كما أنّ
بلداناً ،مثل آذربيجان ،راغبة في تصدير الغاز إلى
أوروبا .والمشكلة الوحيدة في الوقت الحاضر هي
أنه ليس هناك أنبوب واحد في المنطقة ال يسيطر
عليه ال��روس ،وهي مشكلة تقول مجموعة من
شركات الطاقة العالمية إنها تريد معالجتها.
من الشركات المساهمة في هذا الكونسورتيوم
شركة إي أون األلمانية وش��رك��ة ستات أوي��ل
النروجية وشركة بي بي البريطانية .ويهدف
المشروع إل��ى تمديد األنبوب الحالي من بحر
قزوين عبر أراضي آذربيجان وجورجيا وإنشاء
أنبوب عبر األراضي التركية ،وآخر يم ّر بألبانيا
واليونان إلى إيطاليا.
ومن المق ّرر إنجاز األنبوب العابر لألدرياتيكي
كما يُس ّمى بحلول العام  ،2019ونقل زهاء 10
مليارات متر مكعب من الغاز سنويا ً إلى أوروبا.
لكن تردّد البنوك في تمويل المشروع يلقي بظالله
على آفاق تنفيذه.

يهدّد غازبروم

والحق أنّ مشروعا ً مماثالً هو أنبوب نابوكو
إنهار في العام  ،2013رغ��م مساهمة شركات
طاقة كبرى فيه ،وحتى دعم المفوضية األوروبية
له .وفي النهاية ،استسلمت مجموعة الشركات
المساهمة تحت وطأة اإلحباط بعد سنوات من
التخطيط.
وك��ان من أسباب الفشل تدخل ميلر ،رئيس
غازبروم التنفيذي ،الذي رأى أنّ المشروع يهدّد
نموذجه المربح في العمل التجاري .فهو يبيع
الغاز إلى أوروبا بسعر زهيد نسبيا ً نتيجة سنوات
من االستثمار في شبكة األنابيب الممتدة آالف
الكيلومترات .وأنبوب «نورد ستريم» ،الذي يربط
حقول روسيا مباشرة بألمانيا يتيح لغازبروم أن
ّ
تلتف حول بلدان ُتع ّد غير موثوقة سياسيا ً بنظر
ميلر ،بينها بولندا وأوكرانيا.
ويمكن لبناء أنبوب من آذربيجان أن يتحدّى
شبكته هذه بالكامل .ويعمل ميلراآلن على بناء
أنبوب «ساوث ستريم» لنقل غاز بحر قزوين عبر
األراضي البلغارية إلى النمسا.

خيار الغاز الحيوي

هناك بدائل أخرى نظرا ً إلى أنّ الغاز ال يوجد
حصرا ً في باطن األرض .وعلى سبيل المثال ،فإنّ
نباتات مثل الذرة أو السرغوم يمكن أن ُتستخدم
إلنتاج الغاز الطبيعي .وتدير شركة «كي تي غي
إنيرجي» األلمانية في مدينة أورانينبورغ في
جنوب غرب برلين واحدة من  21منشأة تملكها
إلنتاج الغاز من النباتات.
ويعادل ما يُنتج من غاز حيوي في ألمانيا
حاليا ً زهاء  20في المئة مما تستورده من روسيا.
ويرى توماس بيرغر ،رئيس الشركة التنفيذي ،أنّ
تكنولوجيا حديثة يمكن أن ُتستخدم لمضاعفة
هذا الرقم في فترة قصيرة ال تتعدّى بضعة أشهر.
لكنه يشير إلى عقبة تعترض هذا البديل هي
خطط وزي��ر االقتصاد األلماني زيغمار غابريل
إللغاء الدعم الذي تقدمه الدولة إلى الغاز الحيوي
على مراحل .ورغم أنّ هذه السياسة تسهم في
الح ّد من تكاليف الدعم الذي تقدمه ألمانيا لمصادر
الطاقة المتجددة ،ف��إنّ من المستبعد أن تقلل
اعتمادها على الغاز الروسي.

ممكنة لكن باهظة

الح ّد من اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي
ه��دف يبقى ممكنا ً بدفع من جهود متواضعة،
بينها زيادة إنتاج الغاز الحيوي ،وزيادة استيراد
الغاز السائل ،واستغالل االحتياطات المحلية،
واستيراد الغاز من منطقة بحر قزوين .وبطبيعة
الحال ،فإنّ هذه البدائل لن يتوافر أي منها بين ليلة
وضحاها .واأله ّم من ذلك أنّ ارتفاع التكاليف أمر
ال مف ّر منه.
هناك بديل آخر يمكن اعتماده في وقت قريب
نسبياً .إذ تستطيع ألمانيا أن تبني احتياطا ً
استراتيجيا ً من الغاز ،ال سيما أنّ منشآت الخزن
م��ت��واف��رة بكثرة فيها ،ول��دى وزارة االقتصاد
األلمانية خطط تتيح لها أن تفرض على الشركات
االحتفاظ في خزاناتها بح ّد أدنى من احتياطات
الغاز .والسؤال هو من سيدفع تكاليف الخزن،
الشركات أم ستنقل إلى كاهل المستهلكين أو إلى
دافعي الضرائب؟

