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الرائد جو� مهنا. 
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ال©وة النفطية املوعودة امال اخ�ا النقاذ االقتصاد، كذلك لتدعيم ركائز االمن واالستقرار بكل انواعها

األمن العام أعّد دراسات 
قانونّية - أمنّية لعمل منصات النفط

العامة  املديرية  تضعها  التي  امللفات  ابرز  من 
لالمن العام ضمن اولوياتها االستثنائية ملف النفط 
املعلنة  وغ�  املعلنة  الجهود  عرب  سواء   ،�اللبنا
عباس  اللواء  العام  مديرها  بها  ويقوم  قام  التي 
السياق،  هذا  يف  ودوليا  اقليميا،  محليا،  ابراهيم 
او مواكبة لكل  استباقية  او عرب وضعها دراسات 
مر  التي  والتقنية  القانونية،  االمنية،  املراحل 
وسيمر فيها هذا امللف. احدى ابرز تلك املراحل 
التي ستكون االهم مستقبال، مرحلة انشاء وادارة 
"دور  والغاز.  النفط  الستخراج  البحرية  املنصات 
املديرية العامة لالمن العام يف عمل املنصات يف 
املناطق البحرية واالقرتاحات الالزمة لضبط عملها 
هو  املختصة"،  واالدارات  الوزارات  مع  بالتنسيق 
عنوان البحث العلمي الذي اعده الرائد يف مكتب 
شؤون املعلومات يف املديرية العامة لالمن العام 
جو� مهنا يف مناسبة ترقيته من رتبة نقيب اىل 
ابرز  عن  وسألته  التقته  العام"  "االمن  رائد.  رتبة 
املواضيع والعناوين العريضة التي عالجها، فاجاب: 
لكل  وشاملة  تفصيلية  معالجة  البحث  "تضمن 
الصلة  ذات  واملحلية  الدولية  القانونية  املواضيع 
¸لف النفط والغاز. من ابرزها، نذكر عىل سبيل 
البحرية وحقوق  للمناطق   �القانو االطار  املثال: 
الداخلية  املياه  من  انطالقا  الساحلية  الدولة 
مرورا باملياه االقليمية، املنطقة املتاخمة، املنطقة 
اىل  وصوال  القاري  الجرف  الخالصة،  االقتصادية 
والحياة  البحرية  البيئة  ح¿ية  البحار،  اعايل 
واعالن  تحديد  البحرية،  املنطقة  يف  البرشية 
نطاق  اللبنانية،  للجمهورية  البحرية  املناطق 
القانون والحقوق والرتاخيص والتدقيق واملراقبة، 
دفرت الرشوط الخاص بدورات الرتاخيص يف املياه 
منصات  مختلف  انواع  النفط،  منصات  البحرية، 
النفط وخصائصها، مهام السلطة التنفيذية اللبنانية 
البرتول  قطاع  ادارة  هيئة  الطاقة،  وزارة  ودورها، 

وصالحياتها، املديرية العامة للنقل الربي والبحري، 
البيئة،   وزارة  املشرتكة،  البحرية  العمليات  غرف 
العامة  املديرية  دور  العمل،  وزارة  املال،  وزارة 
مبارش  بشكل  وصالحياتها  ومهامها  العام  لالمن 
الوزارات  مختلف  مع  عملها  تقاطع  عرب  كذلك 

واالدارات، ختاما، استنتاجات وتوصيات".

حول  يتمحور  الذي  البحث  بعنوان  ربطا   ■
للمنصة  التقني  التعريف  ما  البحرية،  املنصات 

النفطية البحرية؟
□ ان منصة النفط او املنصة البحرية او ما يطلق 
النفطي هي هيكل  الحفر  بالعامية جهاز  عليها 
يف  تستخدم  ¸رافق  مزود  االبار،  لحفر  ضخم 
استخراج النفط والغاز الطبيعي ومعالجته¿ ك¿ 
يف التخزين املوقت للمنتجات، اىل ان يتم نقلها 
اىل الساحل Ê تخضع لعملية التكرير والتسويق. 
الع¿ل،  ملبيت  مهيأة  منشآت  بعضها  تتضمن 
او  النفط  الخ. تعد منصة  املستوصف،  املطاعم، 
االصطناعية  الهياكل  اكرب  من  البحرية  املنصة 
املتنقلة عىل مستوى العاÎ. تقنيا، هناك انواع عدة 
املثبتة  كاملنصات  خاصة  تسمية  منها  لكل  منها 
شبه  منصات  املتوافق،  الربج  منصات  التقليدية، 

غاطسة، وسواها.

ملكية  تقسيم  يحكم  دويل   �قانو اطار  اي   ■
البحار بÐ الدول واسس التعاطي مع ملف النفط؟

البحرية وللحد من مسببات  □ تنظي¿ للمالحة 
سعت  الدول،   Ðب العدائية  واالع¿ل  النزاعات 
الثانية  العاملية  الحرب  انتهاء  منذ  املتحدة  االمم 
اىل وضع اسس قانونية وعلمية لتقسيم املناطق 
يف  االتفاقيات  اول  فكانت  بينها،  ما  يف  البحرية 
 .UNCLOS  1 باسم  عرفت   1958 عام  جنيف 
ثم تلتها محاولة ثانية يف الستينات باءت بالفشل، 

حتى التوصل اىل االتفاقية الثالثة التي عرفت باسم 
UNCLOS  او اتفاقية مونتيغوباي (جامايكا) عام 
1982 التي ارتكزت يف فصولها عىل تقسيم البحار 
اىل مناطق بحرية عدة، اعتبارا من خط االساس مع 
املحافظة عىل مبدأ حرية املالحة الدولية ونظام 
البحث  لتشجيع  اليات  اىل  باالضافة  املضائق، 
العلمي وحل النزاعات. ك¿ اصدرت كتيبات تقنية 
لرشح مضمون هذه االتفاقية. بالتايل، تعد هذه 
االتفاقية مثابة العمود الفقري لكل تلك املواضيع 
االتفاقيات  من  الكث�  سواها  جانب  اىل  عموما، 

واملعاهدات والقوانÐ الالحقة لها ذات الصلة.

■ اي اطار قانو� يرعى ملف النفط يف لبنان؟ 
لالستفادة  البرتولية  لبنان  سياسة  اطار  □ ضمن 
اقرار  تم  البحرية،  املياه  يف  البرتولية  املوارد  من 
الصادر  البحرية  املياه  يف  البرتولية  املوارد  قانون 
بحيث   ،2010 آب   24 تاريخ   132 الرقم  تحت 
 Ðاصبح يشكل هذا القانون، تحت سقف القوان
واالتفاقيات الدولية ذات الصلة واىل جانب سواه 
الالحقة  االخرى  اللبنانية  واملراسيم   Ðالقوان من 
الذي تخضع اىل احكامه كل  له، املرجع االسايس 
ضمنها  ومن  عموما،  لبنان  يف  البرتولية  االنشطة 

بطبيعة الحال املنصات النفطية. 

اللبنانية  الرسمية  الجهات  او  الجهة  ■ من هي 
ومنصات  عموما،  النفط  ¸لف  مبارشة  املعنية 

النفط خصوصا؟ 
نص  اليه،  املشار   2010/132 رقم  القانون  ان   □
من جهة اوىل عىل ان سياسة ادارة قطاع النفط 
والغاز يف لبنان قد نيطت مبارشة ¸جلس الوزراء، 
وزير الطاقة واملياه، وهيئة ادارة قطاع البرتول. اي 
اىل  تعود  القطاع  هذا  الدارة  العامة  السياسة  ان 
هذه الجهات وفقا لالصول الدستورية والقانونية 

املعتمدة. اما من جهة ثانية، فقد نص ايضا عىل 
ان االنشطة البرتولية ضمن املياه البحرية تخضع 
لوالية الدولة اللبنانية. اي ¸عنى ان كل وزارة او 
مؤسسة رسمية مدنية او عسكرية او امنية تقوم 
اللبنانية، التي تضم  ¸هامها ضمن املياه البحرية 
حك¿ منصات النفط، اسوة ¸ا تقوم به عىل سائر 
ارايض ومياه السيادة اللبنانية. للتوضيح، عىل سبيل 
املثال، ان وزارة العمل هي التي Úنح املوافقات 
يف   Ðالعامل لالجانب  العمل  واجازات  املسبقة 
منصة النفط. اي كل وزارة او ادارة تقوم ¸هامها 
دواليك  وهكذا  النفط،  منصة  ضمن  القانونية 
وصوال اىل املديرية العامة لالمن العام التي سيكون 
ضمن  التعب�  جاز  اذا  االكرب   �العمال الدور  لها 
اساسا  عليها  تلقي   Ðالقوان كون  املنصات  تلك 
اغلب واكرب املسؤوليات يف مواضيع دخول وخروج 
لبنان، دخول وخروج االجانب  االجانب من واىل 
التي تشمل  واللبنانيÐ من واىل املناطق املحرمة 
املرافئ والبواخر واملنصات ومناطق االمان املحيطة 
بها، ح¿ية االمن االقتصادي واالمن القومي للدولة 
اللبنانية، وسواها من املواضيع االخرى التي هي 
من صلب مهام املديرية وقد صودف انها تجمعت 

كلها يف وقت واحد ضمن منصات النفط.

تلك   عن  االمثلة  بعض  اعطاؤنا  Þكن  هل   ■
منصات  العام ضمن  لالمن  الواسعة  املسؤوليات 

النفط؟

:ßبالتأكيد. عىل سبيل املثال، نذكر ما يأ □
اىل  الدخول  تنظيم  قانون  من   6 املادة  ان  اوال: 
بتاريخ  الصادر  منه  والخروج  فيه  واالقامة  لبنان 
Ú 10وز 1962 تنص حرفيا عىل انه "ال يجوز لغ� 
اللبنانيÐ الدخول اىل لبنان اال عن طريق مراكز 
االمن العام رشط ان يكون... الخ". ك¿ ان املادة 
11 من قانون تنظيم املديرية العامة لالمن العام 
الصادر باملرسوم رقم 2873 تاريخ 16 كانون االول 
1959 نصت عىل انه "تتوىل كل من دوائر امن عام 

املناطق يف حدود منطقتها:
• منح اجازات الدخول اىل مناطق املرافئ الجوية 
وفقا  البواخر،  اىل  والصعود  املحرمة  والبحرية 

للتعلي¿ت الداàة الصادرة عن مدير االمن العام.
بدخولهم  يتعلق  ما  كل  يف  االجانب  مراقبة   •

واقامتهم.
• االرشاف عىل مخافر الحدود. 

بالتايل، و¸ا ان الرشكات التي ستعنى بتشغيل 
وادارة منصات النفط اجنبية، والقسم االكرب من 
خالل  اقله  اجانب  سيكونون  وع¿لها  مدرائها 
دخولهم  معامالت  كل  فان  االوىل،  السنوات 
املناطق  واىل  من  لبنان،  واىل  من  وخروجهم 
التي  املشابهة  االمور  من  وسواها  املحرمة، 
تشكل صلب عملهم وتحركهم واقامتهم توجب 
تحت  او  خالل  من  تتم  ان  اللبنانية   Ðالقوان

ارشاف االمن العام.
ثانيا: مثل آخر، معلوم ان احدى ابرز مهام االمن 
العام هي "جمع املعلومات السياسية واالقتصادية 
كافة  وتقييم  الحكومة،  لصالح  واالجت¿عية 
املعلومات يف شتى امليادين وتحليلها واستث¿رها، 
االهت¿مات،  ¸ختلف  املتعلق  االمني  والتنسيق 
الخ". بالتايل، من البديهي القول ان منصات النفط 
 ،�اللبنا لالقتصاد  الفقري  العمود  مثابة  ستكون 
يفرتض  التي  الحساسة  االقتصادية  وللمعلومات 
من  بالغة  بدقة  العام  االمن  يواكبها  ان  قانونا 
الناحيتÐ االمنية واالدارية، بهدف تجنب اي خلل 
بالنسبة  دواليك  وهكذا  مفتعل.   âارها او  امني 
اىل اكä من 22 قانونا لبنانيا تلقي بشكل رصيح 
املديرية  عاتق  عىل  ومتنوعة  كب�ة  مسؤوليات 
العامة لالمن العام ضمن االنشطة البرتولية التي 

تتمحور اغلب اطر عملها حول اشخاص اجانب.

تضمنها  التي  والتوصيات  االقرتاحات  ابرز  ما   ■
البحث؟

مختلف  يف  البحث  تضمنها  كث�ة  اقرتاحات   □
االتجاهات االمنية، القانونية، التقنية، االقتصادية، 
الذي  العام  االقرتاح  ان  غ�  وسواها.  السياسية 
وتحديد  توضيح  رضورة  هو  اليه  االشارة  Þكن 
صالحيات كل االدارات والجهات الرسمية املعنية 
بعمل منصات النفط Ê ال تتداخل الصالحيات 
تغرق  ال   Êو بينها،  ما  يف  املسؤوليات  وتضيع 
تهدر  التي  االدارية  الب�وقراطية  يف  املعامالت 
وغ�  مبارش  بشكل  الدولة  وحقوق  الوقت 
مبارش. يف هذا السياق، ان املديرية العامة لالمن 
العام، وك¿ يؤكد داàا مديرها العام اللواء عباس 
ابراهيم، تضع كل امكاناتها وعالقاتها والدراسات 
التي اعدتها يف هذا املوضوع او سواه، يف خدمة 
 Ðكل ما يخدم مصلحة لبنان ومصلحة كل اللبناني

من دون اي استثناء. 

قسم كبير من نشاط 
منصات النفظ يدخل ضمن 

مهام االمن العام

بحث 
الشدياق منير 


