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حتى االشهر املاضية، كانت مهامت الدوائر واملراكز الحدودية البحرية يف املديرية العامة لالمن العام مقترصة عىل ضبط حركة 
دخول وخروج البواخر واملراكب واملسافرين بحرا من لبنان واليه. اعتبارا من آب 2018، امتدت مهامتها لتغطي عمالنيا كل املياه 

االقليمية اللبنانية كون املديرية، للمرة االوىل منذ تاريخ انشائها، باتت متلك زورقني عسكريني حديثني

تطّور نوعي في القدرات لمراقبة المياه اإلقليمية
زوارق عسكرية لألمن العام تعّزز األمن البحري

التطور النوعي املتمثل، كمرحلة اولية، يف 
امتالك املديرية العامة لالمن العام زورقني 
برسعتهام  يتميزان  حديثني  عسكريني 
الكبرية يف التحرك بحرا، سواء لضبط االمن 
او تنفيذ املهامت االمنية مبختلف انواعها، 
املديرية  تسعى  اكرب  مرشوع  نواة  يشكل 

اىل انجازه يف املستقبل.  
لزوارق  يحق  الذي  البحري  النطاق  ما 
قانونا  العام  لالمن  العامة  املديرية 
دوائرها  مهامت  هي  ما  ضمنه؟  التحرك 
اي  اساسا؟  البحرية  الحدودية  ومراكزها 
العسكرية  زوارقها  بها  ستضطلع  مهامت 
مواصفاتها  هي  ما  استطرادا  تحديدا؟ 
لها  يخضع  تدريبات  اي  واالمنية؟  التقنية 

طواقمها؟

النطاق البحري
بحسب  تتمتع،  دولة  كل  ان  املعلوم  من 
بالسيادة  النافذة،  واملحلية  الدولية  القوانني 
عىل اراضيها وعىل مياهها االقليمية املالصقة 
الجغرافية  الحدود  كانت  واذا  لشواطئها. 
السؤال  فان  الجميع،  من  معلومة  لالرض 
هو  ما  االيت:  هو  هنا  نفسه  يفرض  الذي 
املياه  لعبارة  البحري   - الجغرايف  النطاق 

االقليمية؟  
بهدف توضيح الجواب بشكل سهل ومبسط، 

سنطرح بعض االسئلة ونجيب عنها:

■ ما تعريف املياه االقليمية، وما هو نطاقها 
الجغرايف؟

□ البحر االقليمي او املياه االقليمية مساحة 

وممتدة  الدولة  لشواطئ  مالصقة  البحر  من 
نحو املياه االقليمية. بعبارة اخرى هو مساحة 
الدولية.  واملياه  اليابسة  بني  تقع  التي  املياه 
كل  تشمل  الدولية  املياه  ان  اىل  نشري  هنا 
اجزاء البحار التي ال تخضع للوالية االقليمية 
وال  دولة  الي  ملكا  ليست  وهي  دولة،  الي 
الدول  لكل  ويحق  دولة،  اي  لسلطة  تخضع 

ان تنتفع بها عىل قدم املساواة.

■ ما هي مساحة املياه االقليمية التي يحق 
للدولة ان متارس سيادتها عليها؟

الذي  املتحدة  لالمم  الثالث  املؤمتر  امثر   □
انعقد يف جنيف عام 1982 "معاهدة قانون 
البحار" التي حددت مساحة املياه االقليمية 
الدولة، وفقا  ارايض  التي تعترب داخلة ضمن 
للقاعدة التالية: لكل دولة الحق يف ان تحدد 
 12 تتجاوز  االقليمي مبسافة ال  عرض بحرها 
املقررة  االساس  تبدأ من خطوط  بحريا  ميال 
للمعاهدة،  وفقا  بالتايل،  املعاهدة.  هذه  يف 
مياهها  مساحة  تحدد  ان  دولة  لكل  يحق 
يف  تتجاوز  ال  ان  رشط  تشاء  كام  االقليمية 
اي حال من االحوال مساحة 12 ميال بحريا. 
يسمى  انطالقا مام  املساحة  قياس هذه  يتم 
االساس  خطوط  للتوضيح،  االساس.  خطوط 
تبدأ من آخر نقطة تنحرس عنها مياه الجزر. 
سواحلها  تتميز  التي  الدول  اىل  بالنسبة  اما 
بالتعاريج والنتوءات، فيتم احتساب خطوط 
خطوط  مبد  القيام  خالل  من  فيها  االساس 
واعتبار  النتوءات،  هذه  بني  تصل  مستقيمة 
منه  يبدأ  الذي  االساس  خط  الخطوط  هذه 
قياس البحر االقليمي. هنا نشري اىل ان لبنان 
حدد مياهه االقليمية باثني عرش ميال بحريا، 

اي بحدود 22 كيلومرتا تقريبا.

تجهيز الزورق.

الزورقان عىل الرصيف.

جولة أستطالعية.

اىل  الدخول  االجنبية  للسفن  يحق  هل   ■
اللبنانية من دون اذن بذلك  املياه االقليمية 

من الدولة اللبنانية؟
اللبناين  االقليمي  البحر  املبدأ  حيث  من   □
بالكامل،  اللبنانية  الدولة  لسيادة  يخضع 
عليه.  القيود  لبعض  يخضع  املبدأ  هذا  لكن 
اصبح   1958 لعام  جنيف  معاهدة  مبوجب 
"مبدأ  باسم  يعرف  دوليا  يطبق  مبدأ  هناك 

1- ان ال يؤدي هذا املرور اىل االرضار بالسلم.
2- ان ال يرض بحسن النظام.

3- ان ال يرض بأمن الدولة التي مير فيها.
للدولة  يحق  بريئا،  املرور  يكن  مل  حال  يف 

التي يتم املرور يف مياهها االقليمية:
االجراءات  االقليمي  بحرها  يف  تتخذ  ان  ـ   1

الالزمة ملنع املرور غري الربيء.
التي تعرب بحرها  ـ ان تتخذ، تجاه السفن   2
كل  الداخلية،  مياهها  لدخول  االقليمي 
االخالل  ملنع  الالزمة  القانونية  االجراءات 
بالرشوط التي يخضع لها دخول هذه السفن 

اساسا.
محدودة  مساحات  موقتا، يف  توقف  ان  ـ   3
املرور  حق  مامرسة  االقليمي،  بحرها  من 
االرضار  ملنع  رضوريا   ذلك  كان  اذا  الربيء، 

بسالمتها، رشط ان تعلن عنه من قبل.

الدوائر واملراكز البحرية 
التعليامت  وكذلك  اللبنانية  القوانني  ان 
العام،  لالمن  العامة  املديرية  الصادرة ضمن 
واملراكز  الدوائر  عمل  تعليامت  بخاصة 
الصادرة  العام  االمن  يف  البحرية  الحدودية 
عن مديرها العام اللواء عباس ابراهيم يف 17 
حزيران 2014  تحت الرقم 5، تويل دوائرها 
واسعة  مهامت  البحرية  الحدودية  ومراكزها 

ومتشعبة، من ابرزها:
• منح التصاريح املوقتة والسنوية التي تجيز 
الدخول اىل حرم املرافئ  لالشخاص واآلليات 
التثبت من توافر كل الرشوط  البحرية، بعد 

املطلوبة.  القانونية 
واملراكب، من خالل  البواخر  تنظيم حركة   •
التدقيق يف صحة اسم الباخرة، تاريخ وساعة 
املعلومات  وكل  منه،  القادمة  البلد  وصولها، 
املدونة عىل امنوذج العلم والخرب الذي يتلقاه 
 48 قبل  البحري  الوكيل  من  العام  االمن 
التدقيق  كذلك  املرفأ.  اىل  وصولها  من  ساعة 
وجوازات  والركاب،  البحارة  اسامء  لوائح  يف 
االستعالم  واجراء  تعدادهم،  بعد  سفرهم 
اذا  ما  ملعرفة  االشخاص  اىل  بالنسبة  العديل 
وبالنسبة  القضاء،  منهم مطلوبا من  اي  كان 
كانت  اذا  ما  معرفة  بهدف  البواخر  اىل 
قضائية  او  امنية  متابعة  موضوع  الباخرة 

محلية او دولية.

مبوجبه  االقليمية"،  املياه  يف  الربيء  املرور 
والعامة  الخاصة  االجنبية،  للسفن  يحق 
اذا  اقليمية  مياه  اي  يف  متر  ان  والحربية، 
او  العادية،  املالحة  ضمن  من  ذلك  كان 
بسبب  قصوى  رضورة  عليها  استجدت  اذا 
ظروف قاهرة او محنة تعرضت لها السفن. 
وهنا نشري اىل ان هذا املرور يعترب بريئا اذا 

توافرت فيه عنارص ثالثة:
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• منح تصاريح الزيارة للبحارة، وللقادمني 
بحرا بهدف السياحة. 

حيث  فمن  البحارة.  وتخريج  تعيني   •
بالتقدم  البحري  الوكيل  يقوم  التعيني، 
الحدودي  العام  االمن  مركز  او  دائرة  امام 
منت  عىل  بحارة  تعيني  بطلب  البحري 
لآللية  وفقا  لوكالته،  التابعة  الباخرة 
يف  عليها  املنصوص  القانونية  والرشوط 
عن  الصادرة  الدامئة  والتعليامت  القوانني 
قبول  بالتعيني،  يقصد  العام.  االمن  مديرية 
البحار بصفته الوظيفية، للعمل الدائم عىل 
منت الباخرة، وتتم عرب خروجه من االرايض 
اما  املرفأ.  يف  الراسية  الباخرة  اىل  اللبنانية 
التخريج فيقصد به السامح للبحار الخروج 
اللبنانية بعد  االرايض  اتجاه  الباخرة يف  من 
منت  عىل  عمله  عقد  او  خدماته  انتهاء 

الباخرة. 
للوكالء  السفن  اىل  الصعود  اجازات  منح   •

ومستخدميهم.  البحريني 
يف  عليها  املنصوص  الرسوم  استيفاء   •
الرسوم  فمقدار  النافذة.  اللبنانية  القوانني 
السلطة  عن  صادرة  قوانني  يف  يحدد 
يستوفيها ملصلحة  العام  واالمن  الترشيعية، 

اللبنانية. الدولة  خزينة 
املطبوعات  انواع  مختلف  ان  من  التأكد   •
واالقراص  واالرشطة  واالجنبية  املحلية 
واشكالها  انواعها  اختالف  عىل  املدمجة 
قد  التي  ومضامينها،  ولغاتها  واحجامها 
وسواها،  والبواخر  السفن  عرب  لبنان  تدخل 
القانونية  النصوص  احكام  وتراعي  تلتزم 

النافذة. اللبنانية 
• القيام بكل املهامت املنوطة باالمن العام 
عام  نوعي  اختصاص  ذات  عدلية  كضابطة 
وتوقيف  الجرائم  انواع  كل  مالحقة  يشمل 

املجرمني، يف ارشاف القضاء املختص. 
املديرية  مهامت  كانت  اذا  االطار،  هذا  يف 
اللبنانية،  االرايض  عىل  العام  لالمن  العامة 
كل  من  تفاصيلها  معلومة  عدلية،  كضابطة 
نفسه  يفرض  الذي  السؤال  فان  املواطنني، 
اليوم، مع امتالكها زوارق عسكرية هو: ما 
هي املهامت التي ستقوم بها املديرية، واي 
داخل  الزوارق  تلك  عرب  ستالحقها  جرائم 

البحر يف املياه االقليمية اللبنانية؟

الرائد البحري في األمن العام مازن صقر:
الزورقان والتدريبات نواة األمن العام البحري

مهامت الزوارق 
مبوجب التعليامت الدامئة الصادرة عن املدير 
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يف هذا 
الخصوص، حددت مهامت الزوارق العسكرية 

الخاصة باالمن العام كااليت:
خالل  من  بحرا  االشخاص  تهريب  مكافحة   -

تسيري دوريات امنية يف البحر. 
البواخر  بحارة  طواقم  هويات  يف  التدقيق   -
املرافئ  داخل  ترسو  ان  تستطيع  ال  التي 

اللبنانية.
- كل مهامت بحرية اخرى منصوص عليها يف 

القوانني اللبنانية.
تعطي  التعليامت  هذه  ان  الواضح  من 

جرائم  ملكافحة  القصوى  االولوية  جهة  من 
ابرز  احدى  تشكل  التي  االشخاص  تهريب 
لبنان  يواجهها  التي  البحرية  االمنية  املخاطر 
طياتها  يف  تحمل  والتي  االخرية،  الفرتة  يف 
يتمثل  االول  تقدير،  باقل  جرميني  توصيفني 
من  خروج  او  دخول  جرائم  تؤلف  بكونها 
يتمثل  والثاين  لبنان بشكل غري مرشوع،  واىل 
االتجار  انواع جرائم  احد  ايضا  تؤلف  بكونها 
طاقاته  بكل  العام  االمن  يعمل  التي  بالبرش 
عىل  حرصا  واشكالها  صورها  بكل  ملكافحتها 

كرامة االنسان. 
اي   - ثانية  جهة  من  التعليامت  تعطي  كام 
مللف  مامثلة  اولوية   - الدامئة  التعليامت 

العام  العامة لالمن  البحري يف املديرية  الرائد 
الخاصة  التدريبات  عىل  يرشف  صقر  مازن 
الزورقني  طاقمي  يشكلون  الذين  بالعسكريني 
املعدات  بكل  تجهيزهم  العسكريني، كام عىل 
واالسلحة والتقنيات الالزمة لقيامهم مبهامتهم 
والعسكرية  االمنية  املعايري  احدث  وفق 

املعتمدة عامليا.
 "االمن العام" استوضحت منه بعض التفاصيل 

املتصلة بالزوارق والتدريبات وسواهام.

العسكريني  الزورقني  مواصفات  هي  ما   ■
العامة  املديرية  متتلكهام  اصبحت  اللذين 

لالمن العام؟
الزوارق  بني  من  يعتربان  الزورقان   □
املخصصة  اي  جدا،  الرسيعة  العسكرية 
يف  االحدث  بني  من  ويصنفان  للمطاردة، 
زورق  كل  طول  ويبلغ  فئتهام،  العامل ضمن 
لـ15  يتسع  وهو  امتار،   3 وعرضه  مرتا،   12
شخصا بشكل عادي، مع اسلحتهم ومعداتهم 
الالزمة ملختلف املهامت. ميكن عند الحاجة 
ان يتسع لعدد اكرب بكثري من ذلك. الزورقان 
وسائل  االلكرتونية،  باملعدات  مجهزان 
لكل  الالزمة  الحديثة  والتقنيات  االتصال، 
عمليات  العسكريني،  نقل  مثل:  املهامت 

االنقاذ واملساعدة وغريها. 

• دورة ثالثة انجزت عىل منت الباخرة االيطالية 
يف  املتخصصة   )Ammiraglio magnaghi(
البحار، وقد  الهدروغرايف، اي مسح قعر  املسح 
البحرية  القوات  التدريب فيها ضباط من  توىل 
االيطالية. ويف ختام الدورة تم توزيع شهادات 
عىل املشاركني فيها ومعظمهم حققوا نتائج نالت 
اعجاب مدربيهم لناحية الشجاعة واالحرتاف يف 

تنفيذ املهامت التي تصنف خطرة جدا. 
وسيكون هناك العديد من الدورات يف الفرتة 
املقبلة بالتعاون مع الجيش اللبناين واليونيفيل 

وغريهام.

■ وفق اي معايري تم اختيار العسكريني الذين 
سيشكلون  والذين  الدورات،  لتلك  خضعوا 

مستقبال طواقم عمل الزوارق العسكرية؟
اختيار  هو  االول  اثنني:  معيارين  اعتمدنا   □
لفرتات  خدموا  الذين  العسكريني  من  نخبة 
كونهم  البحرية،  واملراكز  الدوائر  يف  طويلة 
املرافئ  عمل  مجال  يف  جيدة  خربة  ميلكون 
من  وسواها  القانونية،  ورشوطها  البحرية 
التفاصيل. الثاين اختيار عسكريني عملوا سابقا 
يف بواخر او مراكب مبختلف انواعها، او ميلكون 
زوارق مدنية، كونهم يتمتعون بخربة يف كيفية 
االحوال  كل  يف  البحر  ظروف  مع  التعاطي 
من  اختيارهم  تم  جميعهم  بالتأكيد،  النوئية. 
بدنية  بلياقة  يتمتعون  الذين  العسكريني  بني 

وقدرات جسدية وعلمية مميزة.

■ ملن يتبع الزورقان العسكريان اداريا؟
عام  امن  بدائرة  اداريا  الحاقه  تم  االول   □

مرفأ بريوت، والثاين مبركز امن عام طرابلس 
اليه،  االشارة  تجدر  ما  البحري.  الحدودي 
الزورقني  هذين  العام  االمن  حيازة  ان 
اولية،  كمرحلة  الحديثني  العسكريني 
والتدريبات املكثفة التي ننجزها، اضافة اىل 
والقانونية  العمالنية  االسس  بوضع  قيامنا 
التابعة  العسكرية  الزوارق  ملهامت 
مرشوع  نواة  تشكل  جهود  كلها  للمديرية، 
اللواء  رأسها  وعىل  املديرية،  تسعى  اكرب 
املستقبل،  يف  تحقيقه  اىل  ابراهيم،  عباس 
يف  البحرية  القدرات  بتطوير  يتمثل  وهو 

الرائد البحري يف املديرية العامة لالمن العام مازن صقر.

وعنارص  ضباط  العام  االمن  يف  يوجد  هل   ■
عرب  البحرية  باملهامت  القيام  يف  متخصصون 

تلك الزوارق؟
اخضاع عدد من عسكريي  بدأنا  مدة  منذ   □
يف  متخصصة  مكثفة  لدورات  العام  االمن 
وتنفيذ  كاملطاردة  البحري،  االمن  مجاالت 
العمليات االمنية ومهامت االنقاذ واملساعدة، 
حصول  عند  املراكب  صيانة  كيفية  اىل  اضافة 
القوانني  كل  بتدريسهم  ناهيك  طارئ.  اي 
الدولية واللبنانية ذات الصلة مبوضوع املالحة 
التعاطي مع املشتبه بهم يف  البحرية، وكيفية 
ارشاف القضاء املختص، وسواها من التدريبات 
الزوارق  طواقم  لدى  املعتمدة  والدروس 
التي  الدورات  ابرز  من  العامل.  يف  العسكرية 

انجزت حتى اليوم، نذكر: 
• دورة اوىل يف مركز التدريب الوطني الخاص 
باالمن العام، تضمنت دروسا نظرية وعمالنية 
تركزت بشكل اسايس حول مبادئ عمل الزوارق 
البحرية، املالحة باالستناد اىل الخرائط، القوانني 
البحرية،  باملالحة  املتعلقة  واللبنانية  الدولية 
حقوق املشتبه بهم، وسواها. وبصفتي ضابطا 
بحريا، توليت اعطاء معظم الدروس فيها اىل 

جانب ضباط من املركز. 
• دورة ثانية يف قاعدة جونيه البحرية، التابعة 

للقوات البحرية يف الجيش اللبناين. 

املعتمدة  املستويات  اعىل  اىل  العام  االمن 
لدى اهم املؤسسات االمنية يف العامل. مبعنى 
بانشاء  يتمثل  االسرتاتيجي  هدفنا  آخر، 
العام،  االمن  بعمل  خاصة  بحرية  قوات 
اىل  املساهمة،  تستطيع  ومحرتفة  متطورة 
اللبناين،  الجيش  يف  البحرية  القوات  جانب 
يف حامية البحر اللبناين بشكل فعال وكامل، 
وجمع  االشخاص،  هوية  من  احيانا  والتأكد 
رسوها  قبل  البواخر  عن حمولة  املعلومات 
داخل املرافئ اللبنانية تحت سقف القوانني 

النافذة.  الدولية واملحلية 

التي  البواخر  بحارة  طواقم  هويات  تدقيق 
اللبنانية،  املرافئ  داخل  ترسو  ان  تستطيع  ال 
ارهابيني ضمنها  اي اشخاص  تغلغل  منعا من 
زوارق  عرب  لبنان  اىل  الدخول  ومحاولتهم 
اصبحوا  كونهم  السباحة،  عرب  او  مثال،  صغرية 
عىل مسافة قريبة من الشواطئ اللبنانية. كل 
العسكرية  الزوارق  تلك  قيام  موازاة  يف  ذلك 
املنصوص  البحرية   - االمنية  املهامت  بسائر 
البند  اللبنانية، وفق ما نص  القوانني  عليها يف 

الثالث من التعليامت. 
االمن  بان  والتذكري  التوضيح  من  بد  ال  هنا 
العام، كاحد اشخاص الضابطة العدلية بحسب 
املادة 38 من قانون اصول املحاكامت الجزائية 

الصادر تحت الرقم 328 يف 2 اب 2001 ، يقوم 
ضمن نطاق السيادة اللبنانية الربية و البحرية 
و الجوية، بتنفيذ نوعي املهامت التي تقوم بها 

كل ضابطة عدلية، وهام:
تتمثل  وهي  االدارية،  الضابطة  مهامت  اوال: 
االمنية االحرتازية  قبل  االجراءات  باتخاذ كل 
واالستقصاءات  كالدوريات  جرمية،  اي  وقوع 
ومنع  املواطنني  لحامية  وغريها،  والحواجز 
تتمثل  وهي  استباقي.  بشكل  الجرائم  وقوع 
باجراء  الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  بحرا، 

دوريات بحرية واستقصاءات وسواها. 
تتمثل  وهي  العدلية،  الضابطة  مهامت  ثانيا: 
جرمية  وقوع  بعد  او  فور  املجرمني  مبالحقة 

املختص.  القضاء  ارشاف  يف  لتوقيفهم  معينة 
مبالحقة  املثال،  سبيل  عىل  بحرا  وتتمثل 
االشخاص  تهريب  جرائم  مرتكبي  وتوقيف 
عرب  املخدرات  تهريب  مرشوعة،  غري  بطرق 

البحر، وسواها ايضا.
قانون  من   38 املادة  ان  اىل  نشري  استطرادا، 
فقرتها  يف  ذكرت  الجزائية  املحاكامت  اصول 
واملقصود  البحرية،  السفن  قادة  ان  الخامسة 
قادة  املحاكم  اجتهادات  بحسب  بالسفن 
ايضا  هم  الكبرية،  او  الصغرية  املراكب  كل 
يوجب  الذين  العدلية  الضابطة  اشخاص  من 
عليهم القانون القيام بكل املهامت التي سبق 

واستعرضناها اعاله.


