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القيا�س�29x21 :سم.
الطبعة :الأوىل.
حقوق الطبع حمفوظة للمركز

ّ
املقدمة

يعد اكت�شاف البرتول من �أهم االكت�شافات التي تو�صل �إليها الإن�سان
ّ
منذ العام  ،1859فهو م�صدر �أ�سا�سي للطاقة وحمور من حماور الإنتاج
ومكون رئي�سي يف �إنتاج الكثري من
ال�صناعي والزراعي يف العامل املعا�رص،
ِّ
ال�سلع ال�صناعية يف العامل� ،إذ ُي�شكل البرتول وفق ًا لتقديرات منظمة التجارة
العاملية 1ما ن�سبته  %17من حجم ال�صادرات العاملية.

وقد دخلت منطقة البحر املتو�سط مدار االهتمام الإقليمي والعاملي يف
جمال الطاقة بعد ظهور االكت�شافات الأخرية للغاز الطبيعي يف احلو�ض
ال�رشقي .وت�أتي �أهمية الغاز الطبيعي املكت�شف من موقعه اجليو�-سيا�سي
واجليو-اقت�صادي بني م�رص ،ولبنان ،وفل�سطني املحتلة ،وقرب�ص ،وتركيا،
وال�سيما �أن هذه الدول بحاجة كغريها مل�صادر للطاقة.
ّ
عدة حقول للغاز الطبيعي
يف ال�سنوات الأخرية ّمت الإعالن عن اكت�شاف ّ
حتت مياه البحر املتو�سط ،وت�شمل حقل �أفروديت ،ومتار ،وليفيان وحقل

ُظهر يف م�رص.

Tel: 01/836610 - 03/833438
E-mail: dirasat@dirasat.net
Fax: 01/836611 www.dirasat.net
P.O.Box: 24/47 Beirut - Lebanon

1- WTO. «International Trade Statistics 2015.» 2016.
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جدول � : 1أبرز حقول الغاز املكت�شفة يف منطقة �رشق املتو�سط
ا�سم احلقل

االحتياطيات املتوقعة ( مليار مرت

�سنة االكت�شاف

متار – “ فل�سطني املحتلة”

مكعب )
280

2009

ليفياثان " -فل�سطني املحتلة"

620

2010

�أفروديت  -قرب�ص

128

2011

845

2015

ُظهر  -م�رص

Ellinas , Charles, et al. "Hydrocarbon Developments in the Eastern Mediterranean The Case for Pragmatism." 2016.

ويف لبنان ت�شري الدرا�سات وامل�سوح التي �أجريت �إىل وجود نحو  25تريليون قدم مك ّعب من الغاز الطبيعي

اخلا�صة به .2وهي ثروة واعدة خ�صو�ص ًا �أن  0.2تريليون قدم مر ّبع فقط كفيلة
يف املنطقة االقت�صاد ّية اخلال�صة
ّ

بتوفري الطاقة � 24/24ساعة ملدة ع�رشين �سنة بح�سب هيئة �إدارة قطاع النفط يف لبنان� .إال �أن الو�صول �إىل

ا�ستثمار هذه الرثوة ال يزال معلق ًا على ا�ستكمال اخلطوات القانونية والتنفيذية الالزمة لذلك.

ومع ازدياد االهتمام على ال�صعيدين املحلي والإقليمي مبو�ضوع ا�ستخراج النفط والغاز يف لبنان �أ�صبح من
ال�رضوري حت�ضري الأر�ضية ال�سليمة للأن�شطة البرتولية يف كافة مراحلها ،خ�صو�صا �أن الأن�شطة البرتولية يف املياه
البحرية اللبنانية �ست�شكل عامل جذب لال�ستثمارات الأجنبية ما ي�ساهم يف تطوير االقت�صاد وخلق فر�ص عمل.
ويف �إطار حت�ضري الأر�ضية ال�سليمة لقطاع نفطي مثمر وم�ستقر تربز �أهمية ت�أهيل قطاع �أكادميي  -مهني
متطور و�شامل قادر على مواكبة عمليات ال�صناعة النفطية مبراحلها كافة .وهذا الأمر يجب �أن يحظى ب�أولوية
ّ

يف لبنان حيث تغيب ال�سيا�سات احلكومية الناظمة جلميع القطاعات ومنها قطاع التعليم بكافة م�ستوياته� ،إذ
تقاع�ست احلكومات املتعاقبة عن و�ضع ا�سرتاتيجية ت�سرت�شد بها وزارة الرتبية والتعليم العايل وكذلك اجلامعات
واملعاهد وكافة امل�ؤ�س�سات الأكادميية والفنية املهنية .وت�شمل ا�ستيعاب الطالب وتوجيههم نحو اخت�صا�صات

مهملة او م�ستجدة تنفيذاً ل�سيا�سة ا�سرتاتيجية وا�ضحة لدعم قطاع معينّ �أو ا�ستنها�ض �آخر وتن�شيطه� .إذ ت�شري
الإح�صاءات والدرا�سات املتخ�ص�صة �إىل توجه الطالب اللبنانيني وتركزهم يف اخت�صا�صات جامعية حمددة،
ب�أعداد تفوق حاجة �سوق التوظيف فيها ،ما ي�ساهم يف زيادة ن�سبة البطالة لدى �رشيحة كبرية من حملة
ال�شهادات اجلامعية.
تطور قطاع البرتول عموم ًا ،فقد خ�ص�صنا هذه
ونظراً �إىل �أهمية م�ساهمة القطاع التعليمي يف مواكبة ّ

للتعرف عن كثب �إىل حاجة قطاع البرتول والأن�شطة املرافقة له �إىل
الدرا�سة لإتاحة الفر�صة �أمام املهتمني
ّ
2- IMF. «2014 Article IV Consultation – Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for
Lebanon.» IMF Country Report No. 14/237. 2014.
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