
3233
عدد 111 - كانون األول 2022عدد 111 - كانون األول 2022

فرض التوصل اىل اتفاق ترسيم الحدود البحرية يف ترشين االول املايض بني لبنان وارسائيل، برعاية الوسيط االمرييك آموس هوكشتاين، 
الحديث عن قطاع جديد يف لبنان سيعزز الوضعني االقتصادي واالمنايئ. وقد جعل لبنان عىل مسافة قصرية من دخول نادي الدول 

املنتجة للنفط والغاز، فور التثبت من حجم الرثوة يف الرقع البحرية العرش يف املنطقة االقتصادية الخالصة 

ماذا بعد ترسيم الحدود البحرّية ومصير العائدات البترولّية؟
دعبول: تحضيرات الوصول إلى الحفر عام 2023

تبادل  عملية  بعد  االتفاق  بعد  ما  مقاربة  يف 
الوثائق الخاصة به يف مقر اليونيفيل يف الناقورة، 
البرتول  ادارة هيئة قطاع  رشح عضو  مجلس 
ورئيس وحدة الشؤون القانونية املحامي غايب 
دعبول لـ"االمن العام" ما آل اليه اتفاق الرتسيم 
اتخاذها  يف  بورش  التي  التنفيذية  واالجراءات 
التقريبية  واملواعيد  االتفاق  به  قال  مبا  عمال 
الستئناف عمليات الحفر واالستكشاف، توصال 
املالية  العائدات  وحصاد  االنتاج  مرحلة  اىل 

واالقتصادية املقدرة وكيفية استثامرها. 

■ ما هو التوصيف القانوين ملا حصل منذ اتفاق 
الرتسيم البحري وهل ميكن اعتباره انجازا؟

□ يف الواقع الدولة اللبنانية ال تعرتف بالكيان 
يف  املعتمدة  الحلول  فان  وبالتايل  االرسائييل، 
الصناعة البرتولية او يف القوانني الدولية، مل يكن 
يف االمكان حل املسألة الحدودية عربها. اذكر 
غازي  اكتشاف  عند حصول  املثال،  عىل سبيل 
املكمن  ويكون  البحرية  املياه  يف  نفطي  او 
املكتشف ممتدا عرب الحدود اىل مياه املنطقة 
حل  اىل  يصار  مجاورة،  لدولة  االقتصادية 
 Unitization( التجزئة  اتفاقية  عرب  املوضوع 
Agreement( التي تحدد حصة كل دولة من 
الدولتني من النفط والغاز من هذا االكتشاف. 
اكتشاف  اي  قبل  مسبقا  عليه  نعمل  ما  هذا 
خالل  من  قربص  جمهورية  مع  مستقبيل 
مع  ممكنا  يكن  مل  االمر  هذا  اطار.  اتفاقية 
العدو االرسائييل لالسباب التي ذكرتها. كام ان 
مسألة الحدود، مل يكن حلها بواسطة التحكيم 
او الذهاب اىل محكمة العدل الدولية لالسباب 
التوصيف  حول  البعض  يختلف  قد  ذاتها. 
او  الدستورية  الناحية  من  حصل  ملا  القانوين 
ان  اعترب  انني  اال  الدويل،  القانون  ناحية  من 
ما حصل هو وساطة دولية ادت اىل اتفاق اىل 

ايداع نتيجتها لدى االمم املتحدة من الطرفني. 
االهم ان لبنان مل يضع الفرصة هذه املرة، وقد 

حصلنا عىل حقوق الدولة الكاملة.

■ هل تبدل يشء من احداثيات املرسوم 6433 
والخط املؤدي اىل النقطة 23؟

هذا  احداثيات  من  يشء  يتبدل  مل  كال   □
الكاملة  الحقوق  ضمن  االتفاق  لكن  املرسوم، 
اىل  ميتد  الذي  املحتمل  قانا  مكمن  يف  للبنان 
مسافة معينة عابرا هذا الخط اىل مياه فلسطني 
الكاملة لهذا املرسوم تبدأ من  القصة  املحتلة. 
القانون   2011 العام  يف  النواب  مجلس  اقرار 
املتحدة  االمم  اتفاقية  اىل  املستند   2011/136
قانون  وهو   ،)UNCLOS( البحار  لقانون 
للجمهورية  البحرية  املناطق  واعالن  تحديد 
 2011/6433 املرسوم  صدر  الذي  اللبنانية، 
املياه  املرسوم  هذا  حدد  اليه.  باالستناد 
معتمدا  اللبنانية  للدولة  الخالصة  االقتصادية 
يف  املتحدة  االمم  لدى  اودع  الذي   23 الخط 

حينه.

■ متى ميكن املبارشة يف الحفر واالستخراج؟
الناحية  من  الحفر  عملية  يف  املبارشة   □
اتفاقية  الحقوق  اصحاب  والتزام  القانونية 
تتم  ان  املمكن  االستكشاف واالنتاج، كان من 
يف اي توقيت من ضمن مدة االستكشاف االوىل 
العائدة  واالنتاج  االستكشاف  التفاقية  العائدة 
الحقوق  اصحاب  التزم  والذي   9 رقم  للرقعة 
البرتولية فيها حفر برئ استكشاف واحدة فيها. 
وقوامها  املدة  هذه  ان  التوضيح،  يقتيض  هنا 
تنتهي  ان  املفرتض  من  كان  سنوات،  ثالث 
بتاريخ 27 ايار 2021، اال ان قوانني تعليق املهل 
مددت  النواب  مجلس  عن  الصادرة  العقدية 
هذه املهل. ثم تقدم اصحاب الحقوق حينها، 

اي توتال وايني ونوفاتيك، بطلب لتمديد مدة 
االستكشاف االوىل يف الرقعتني 4 و9، وقد وافق 
الطاقة  وزير  عرض  عىل  بناء  الوزراء  مجلس 
البرتول عىل  ادارة قطاع  واملياه وتوصية هيئة 
رقم  الرقعة  يف  االوىل  االستكشاف  مدة  متديد 
االول  ترشين   22 بتاريخ  انتهت  سنة  ملدة   4
الرقعة  يف  اشهر  وسبعة  سنتني  وملدة   2022
رقم 9 تنتهي بتاريخ 21 ايار 2025. اليوم، بعد 
التوصل اىل االتفاق، ان املشغل يف هذه الرقعة 
بدأ التحضريات العملية للوصول اىل تاريخ بدء 

الحفر خالل عام 2023.    

هي  ما  التنفيذية  املراحل  اىل  بوصولنا   ■
عن  االعالن  بعد  املقررة  االوىل  الخطوات 

التفاهم؟
التي  التقنية  االجتامعات  اىل  باالضافة   □
الرشكة  فان  توتال،  رشكة  مع  الهيئة  تعقدها 
اعادة  اجل  من  اللوجستية  التحضريات  بدأت 
االنشطة  لتنفيذ  اللوجستية  القاعدة  تجهيز 
البرتولية يف مرفأ بريوت والتي كانت قد جهزتها 
انشطة  خاللها  من  ونفذت   2020 العام  يف 
حيث   4 رقم  الرقعة  يف  االستكشاف  برئ  حفر 
وعىل  الصفرا  شاطئ  مقابل  البرئ  موقع  كان 
بعد 20 ميال بحريا من الشاطئ. تعمل الرشكة 
اللوجستية يف  القاعدة  اعادة تجهيز  االن عىل 
مرفأ بريوت، وكذلك زيارة مطار رفيق الحريري 
املروحيتني  من  استخدامه  تم  الذي  الدويل 
اللتني استخدمتهام رشكة توتال يف العام 2020 
الرقعة  يف  الحفر  سفينة  عىل  العاملني  لنقل 
رقم 4 والقيام بعمليات االخالء يف حال وقوع 
ال  التحضريات،  عن  نتحدث  عندما  حوادث. 
يتعاقد  ان  يجب  املشغل  بأن  التذكري  من  بد 
البرتولية  الخدمات  ورشكات  حفر  منصة  مع 
العاملية لتنفيذ انشطة الحفر، وان يستورد اىل 

بدراسة  الهيئة  قامت  الوزراء.  عليه من مجلس 
التأهيل  ملعايري  وفقا  الرشكة  هذه  تأهيل  ملف 
العائدة  واملعايري  والتقنية  واملالية  القانونية 
جاءت  وقد  البيئية.  والسالمة  والصحة  للجودة 
االستثنائية  املوافقة  عرب  الوزراء  مجلس  موافقة 
مجلس  ورئيس  الجمهورية  رئيس  عن  الصادرة 
وملدة  موقتة  بصورة  التنازل  هذا  عىل  الوزراء 
ثالثة اشهر من تاريخ صدور قرار املوافقة عىل 
كل  يف   %20( املشاركة  نسبتي  ملكية  تعود  ان 
مل  حال  يف  اللبنانية  الدولة  اىل  حكام  اتفاقية( 
اىل  املشاركة  نسبتي  بنقل  الرشكة  هذه  تقم 
رشكة نفط وغاز وطاقة مرموقة تقوم هيئة ادارة 
قطاع البرتول بتأهيلها وفقا للقانون. كام تضمن 
او  مبالغ  بأي  اللبنانية  الدولة  حق  ايضا  القرار 

التنازل، مام يعني ان اي  منفعة من جراء هذا 
التنازل  هذا  جراء  من  تستحق  منافع  او  مبالغ 
يتعلق  ما  يف  حرصا.  اللبنانية  الدولة  اىل  تعود 
الذي رفع  امللف  فان  القطري،  الرشيك  بدخول 
املرفقة  الوزراء تضمن يف مستنداته  اىل مجلس 
الطاقة يف دولة  الدولة لشؤون  رسالة من وزير 
وزير  اىل  الكعبي  رشيدة  بن  سعد  السيد  قطر 
الطاقة الدكتور وليد فياض يبلغه مبوجبه برغبة 
املوارد  يف  االستثامر  يف  للطاقة"  "قطر  رشكة 
البرتولية يف املياه البحرية اللبنانية عرب الدخول 
العائدتني  واالنتاج  االستكشاف  اتفاقيتي  يف 
للرقعتني 4 و9 كصاحب حق غري مشغل بنسبة 
30%. هذا يعني عمليا، ان رشكة "قطر للطاقة" 
اىل باالضافة   %20 نسبة  عىل  االستحواذ   تنوي 
)حاليا  توتال  مشاركة  نسبة  من  املائة  يف   5  
40%( و5 يف املئة من نسبة مشاركة ايني )حاليا 
حاليا  البرتول  قطاع  ادارة  هيئة  وتقوم   .)%40
اجراءات  المتام  القطرية  الرشكة  مع  بالتواصل 
النضاممها  متهيدا  للرشكة  التأهيل  ملف  دراسة 
املتعلقة  االجراءات  جميع  ان  االئتالف.  اىل 
هيئة  من  عنها  االفصاح  تم  الخاصة،  بالتنازالت 
دعم  قانون  باحكام  عمال  البرتول  قطاع  ادارة 
 )2018/84 )القانون  البرتول  قطاع  الشفافية يف 

عىل املوقع االلكرتوين للهيئة.

■ ما هو املتوقع بعد عملية االستكشاف وما 
للموعد  تقدير  من  وهل  الزمني،  مداها  هو 

املنتظر؟
□ من الناحية التقنية ستقوم رشكة توتال بحفر 
برئ استكشافية يف الرقعة رقم 4 بعد استكامل 
االستعدادات التي ذكرتها سابقا ولن تكون مدة 
عىل  اكتشاف،  تحقيق  حال  يف  طويلة.  الحفر 
اذا  ما  االكتشاف وتعلن  تقّيم هذا  ان  الرشكة 
كان االكتشاف تجاريا بالنسبة اىل حجمه، ومن 
ثم تقوم بحفر ابار تقييم وتقديم خطة التطوير 
الوزراء،  مجلس  عليها  يوافق  ليك  واالنتاج 
يف  سنوات   4 التطوير  مدة  تكون  ان  وميكن 
حدها االدىن ومن ثم ننتقل اىل مرحلة االنتاج. 
يف حال كان االكتشاف من الغاز الطبيعي، تنص 
اصحاب  يضع  ليك  سنتني  مدة  عىل  االتفاقية 
اىل  الغاز  لنقل  التحتية  للبنى  خطة  الحقوق 

يف  بيعه  اي  الغاز  هذا  ولتسويق  الشاطئ، 

اي تعاون مستقبلي 
مع قبرص من خالل 

اتفاقية اطار ليس ممكنا 
مع العدو االسرائيلي

مقابلة
جورج شاهني 

لبنان املعدات التي تستخدم يف حفر البرئ  من 
املشغل  عىل  كذلك  تنافسية.  مناقصات  خالل 
استخدام املوارد البرشية املتخصصة للعمل يف 
انشطة حفر برئ االستكشاف، وكل ذلك سيتم 
عرب االعالن عن فرص العمل هذه عىل املوقع 

االلكرتوين للهيئة.

بعد  نوفاتيك  رشكة  حصة  اصبحت  اين   ■
متهيدا  الثاليث  الكونسورتيوم  من  انسحابها 

لنقلها اىل الرشيك القطري الجديد؟
□ ال بد من التوضيح بأن نسبتي مشاركة نوفاتيك 
االتفاقيتني،  من  اتفاقية  كل  يف   %20 والبالغة 
املادة  الحكام  وفقا  الدولة  ملكية  اىل  انتقلت 
36,2 من االتفاقية واملتعلقة بالتنازل الجربي بعد 
وبالتايل  االتفاقيتني،  من  نوفاتيك  انسحبت  ان 
اصبحت الدولة اللبنانية صاحب حق غري مشغل 
 .2022/10/13 بتاريخ  االتفاقيتني  من  كل  يف 
نسبتي  عن  بالتنازل  اللبنانية  الدولة  قامت  ثم 
مملوكة  فرنسية  رشكة  اىل  هاتني  املشاركة 
الرقعتني  بالكامل من صاحب الحق االسايس يف 
التنازل  انرجيز". حصل هذا  4 و9 رشكة "توتال 
وفقا للامدة 70 من قانون املوارد البرتولية التي 
تنص عىل ان التنازل عن اي نسبة يف حق برتويل 
يجب ان يكون اىل رشكة مؤهلة وان يتم املوافقة 

عضو  مجلس ادارة هيئة قطاع البرتول ورئيس وحدة الشؤون القانونية املحامي غايب دعبول.
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االسواق املحلية والعاملية مع اعطاء السوق 
املحلية االولوية بهدف انتاج الكهرباء وتحويل 
الصناعات املحلية لالنتاج عىل الغاز الطبيعي. 
مهلة السنتني هذه تكون من ضمن مدة وضع 

خطة التطوير واالنتاج.

العائدات  تقدير  عىل  حاليا  قدرة  من  هل   ■
االقتصادية واملالية حيال ما تحقق حتى اليوم؟

ارتباطا  مرتبط  البرتولية  العائدات  تقدير   □
بوحدة  يقاس  الذي  االكتشاف  بحجم  وثيقا 
تريليون قدم مكعب بالنسبة اىل الغاز الطبيعي 
عىل سبيل املثال. من املمكن اليوم ان نعطي 
مكعب  قدم  تريليون  فنصف  فقط،  امثلة 
ميكن ان يؤّمن انتاجا للكهرباء من الغاز ملدة 
اقتصادية لتحقيق  20 سنة. لكن هناك منافع 
كتعزيز  باالستخراج  البدء  قبل  اكتشاف  اي 
استثامرات  واستقطاب  مثال  الوطني  االقتصاد 

متعددة، السيام اقبال الرشكات البرتولية املنقبة 
عىل االشرتاك يف دورات الرتاخيص للحصول عىل 
رخص برتولية يف الرقع الثامين يف املياه البحرية 

غري امللزمة حتى االن.

■ ما هو مصري العائدات البرتولية؟
□ من ضمن قانون املوارد البرتولية، يف املادة 
الثالثة منه، قاعدة ايداع العائدات البرتولية يف 
صندوق سيادي حيث تودع العائدات املحصلة 
من قبل الدولة الناتجة من االنشطة البرتولية 
او الحقوق البرتولية يف صندوق سيادي، ويحدد 
نظام الصندوق ونظام ادارته الخاصة، ووجهة 
واستعاملها  وتوظيفها  العائدات  استثامر 
مبادئ  اىل  باالستناد  خاص  قانون  مبوجب 
واسس واضحة وشفافة للتوظيف واالستعامل، 
وبجزء  املال  برأس  الدولة  خاللها  من  تحتفظ 
لالجيال  استثامري  كصندوق  عائداته  من 

ملعايري  وفقا  االخر  الجزء  وترصف  املقبلة، 
تضمن حقوقها من جهة، مبا يجنب االقتصاد اي 
انعكاسات سلبية محتملة عىل املديني القصري 
والطويل. هناك اجامع وطني عىل احرتام هذه 
القاعدة، ولجنة املال يف مجلس النواب بدأت 
مناقشة ثالثة اقرتاحات قوانني النشاء الصندوق 
الجلسات  هذه  اوىل  عقدت  حيث  السيادي، 
شاركت  وقد  املايض.  الثاين  ترشين  منتصف 
الهيئة يف هذه الجلسة ووضعت اللجنة يف اطار 
ورش العمل التي نظمتها يف السنوات السابقة 
من ضمن االتفاقية اللبنانية - الرنوجية يف اطار 
التي قدمت من خالله  للتنمية  النفط  برنامج 
يف  اللبنانية  الدولة  اىل  واسعة  خربات  الرنوج 
قطاع النفط والغاز، طارحة االستعانة مبزيد من 
هذه الخربات. وقد جرى تشكيل لجنة فرعية 
ملتابعة دراسة مشاريع القوانني، كام متت دعوة 

الهيئة للمشاركة يف عمل اللجنة.


