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يجمع علامء االقتصاد واالمن يف العامل عىل ان االمن االقتصادي، يف كل دولة او مجتمع، يقوم عىل ثالث ركائز اساسية: تأمني 
الغذاء واملاء بشكل مستقر للمواطنني، تأمني فرص العمل لهم، استغالل ثروات املوارد الطبيعية التي تحويها الدولة، وابرزها 

يف لبنان حاليا ومستقبال الرثوة النفطية 

العامة  املديرية  تضعها  التي  امللفات  ابرز  احد 
ملف  االستثنائية،  اولوياتها  ضمن  العام  لالمن 
مديرها  يقوم  االساس،  هذا  عىل  اللبناين.  النفط 
االضواء  من  بعيدا  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
اىل  تهدف  ودولية  اقليمية  بجهود  االعالمية، 
التصدي الطامع العدو االرسائييل يف النفط اللبناين.
"النفط وتأثريه يف االقتصاد" عنوان البحث الذي 
اعده رئيس مركز امن عام املصنع الحدودي الرائد 
املجاز يف الحقوق اللبنانية احمد نكد، يف مناسبة 

ترقيته من رتبة نقيب اىل رتبة رائد. 
"االمن العام" حاورته يف ابرز تفاصيله:

■ ما تعريف النفط وما انواعه؟ 
□ النفط او البرتول هو احد انواع الوقود االحفوري 
الذي يتكون من تحلل بقايا النباتات والحيوانات 
السنني.  ماليني  عرب  االرض  اعامق  يف  املرتاكمة 
التي  هيدروكربونات  من  يتكون  الخام  النفط 
تتكون بدورها من الكربون الذي تشكل نسبته 
نسبته  والهيدروجني  النفط،  تركيب  من   %84
14%، والكربيت نسبته بني 1% و3%. كام يحتوي 
واالوكسيجني  النيرتوجني  من  نسب  عىل  النفط 
واملعادن واالمالح. اما اهم انواع مواد النفط التي 
ميكن الحصول عليها بعد تكريره، فهي: الجازولني 
– الكيزوسني - زيوت التشحيم - شمع الرباخني - 
الديزل او السوالر – االسفلت - قطرات الفحم – 
البرتوكيامئيات - غاز النفط املسال - زيت الوقود 
- والنافاتا التي تستخدم كمذيب يف صناعة الطالء 
وملمعات الخشب. للتوضيح، من مختلف تلك 
البنزين  يستخرج  مجتمعة،  او  منفردة  االنواع، 
التي  الطاقة  مواد  من  وسواها  والكاز  واملازوت 

نعرفها يف حياتنا اليومية.

الناجمة عن  والسياسية  االقتصادية  االثار  ما   ■
اهمية النفط )الطاقة( يف الحياة البرشية؟

تصّديًا ألطماع إسرائيل التي ال تتوقف عند حدود
األمن العام ينشط إقليميًا ودوليًا لحماية الثروة النفطية

أبحاث

رئيس مركز امن عام املصنع الحدودي الرائد احمد نكد.  

□ يعترب النفط السلعة الرئيسية االوىل يف العامل 
االهمية  ويحتل  التجاري،  التبادل  عمليات  يف 
تأمني  لجهة  الحكومات  اولويات  يف  القصوى 
شتى  يف  حيويته  اىل  نظرا  املحلية  االقتصاديات 
وخاصة  االسرتاتيجية  الناحية  من  النشاطات. 
الوقائع ان ليس يف مقدور اي  العسكرية، تؤكد 
دولة ان تربح حربا ما مل يتوافر لديها من البرتول 
ما ميّكن قواتها من القيام بعمليات حربية. اما من 
الناحية االقتصادية، فيمكن القول ان النفط احد 
ابرز اسباب ثراء الدول التي متتلكه، والذي يشكل 
االقتصادي  والتطور  النمو  يف  الرئييس  العامل 
والرفاهية االجتامعية فيها. استطرادا، فإن التاريخ  
املعارص مل يعرف سلعة من السلع اثرت يف توجيه 
النزاعات  مسار  تحديد  ويف  الدولية،  العالقات 
السياسية واالقتصادية العاملية، مثلام فعل البرتول 
اهميته  بسبب  وذلك  اليوم،  ويفعل  املايض  يف 
الحيوية واالسرتاتيجية للمنتجني واملستهلكني عىل 
السواء، كام بالنسبة اىل االقتصاد العاملي وتقدم 
الحضارة االنسانية. الواقع ان هذه االهمية كانت 
غري خافية عىل العامل الغريب عموما، الذي قامت 
بعض دوله بالتخطيط  والعمل عىل الهاء الوطن 
مفككا  ضعيفا  وابقائه  بالنفط،  الغني  العريب، 
اشكال ذاك  احد  ثرواته.  االنقضاض عىل  ليسهل 
املخطط الرهيب، كان خلق كيان للعدو االرسائييل 
العريب للضغط عليه، عرب عقود  الوطن  يف قلب 
النفط معه يف مقابل حامية االنظمة الحاكمة فيه، 
االسلحة  بيع  النقدية عرب صفقات  امواله  والخذ 
لدوله لحامية نفسها من غطرسة العدو االرسائييل. 
ارتباطا  مرتبط  الصهيوين  الكيان  وجود  فان  لذا 
وثيقا بالنفط العريب والسياسة الدولية التي ترمي 

اىل السيطرة عىل مصادره والتفرد باالنتفاع منه.

■ اي دور ملنظمة "اوبك"؟
ميكن  العاملية  املنظمة  لهذه  االسايس  الدور   □

تحديده يف اختصار يف اربع نقاط رئيسية:
-1 توحيد السياسات النفطية للدول االعضاء.

-2 حامية مصالح الدول واالعضاء املنتجة بضامن 
الدخل الثابت واستقرار االسعار.

-3 محاربة االحتكار وهيمنة الرشكات النفطية.
-4 تدعيم التعاون بني االعضاء.

■ ما هو واقع الرثوة النفطية اللبنانية؟
التي  املنجزة  العلمية  الدراسات  إىل  استنادا   □
الرنوجية،  "يب.جي.اس"  رشكة  اليها  خلصت 
اكتشفت تلك الرشكة ان مواقع عدة يف محاذاة 
الساحل اللبناين تحتوي عىل كميات مؤكدة من 
من  تريليون  و80  بني 25  تقدر  والنفط،  الغاز 
النفط  من  برميل  مليار  ونصف  ومليار  الغاز، 
مليار   960 االجاميل  مثنه  يتجاوز  ما  اي  الخام، 
قدم  تريليون  كل  ان  اىل  االشارة  تجدر  دوالر. 
االف  خمسة  انتاج  يغطي  الغاز  من  مكعب 

ميغاواط من الكهرباء.

■ ما املراحل التي متر فيها كل عملية استخراج 
نفط عموما؟ 

□ ابرز تلك املراحل: 
استخدام  عرب  النفط:  وجود  مكان  تحديد  أ- 
الطرق  استخدام  مثل  متطورة  تقنيات 
باستخدام  الجوي  التصوير  او  املغناطيسية 

الطائرات واالقامر الصناعية واجهزة السونار.
ب- حفر آبار النفط: باستخدام تقنية االنابيب 
االرض،  باطن  اىل  ادخالها  يتم  التي  املعدنية 
والبخار  واالحامض  املاء  استخدام  موازاة  يف 

للمحافظة عىل ضغط النفط ثابتا. 
ج- استخراج النفط: متر هذه املرحلة يف ثالث 

مراحل اساسية هي:
خاللها  يستخرج  االوىل:  االنتعاش  مرحلة   -1

حوايل 5 اىل 15% من محتوى برئ النفط.

خاللها  يستخرج  الثانوي:  االنتعاش  مرحلة   -2
حوايل 35 اىل 45% من محتوى البرئ من النفط.

3- مرحلة االستخالص الشاق: يف هذه املرحلة 
تكون لذوجة النفط عالية جدا، وبشكل يستحيل 
اخراجه باستخدام التوربينات الكهربائية، لذلك 
تستخدم الحرارة لتليني البرتول وتقليل لذوجته 

لتسهيل عملية استخراجه اىل سطح االرض. 
د- تكرير النفط: بعد استخراج النفط يتم تكريره 
لفصل املشتقات املختلفة. وتتم هذه العملية يف 
برج التقطري حيث يتعرض النفط الخام اىل درجة 

حرارة عالية لفصل مشتقاته.

املراحل  وما  لبنان،  يف  قطعناها  مراحل  اي   ■
املتبقية امامنا الستخراج النفط؟

□ املراحل التي قطعناها يف لبنان هي:
املياه  يف  البرتولية  املوارد  قانون  اقرار  اوال:   
مسرية  يف  االساس  حجر  يشكل  الذي  البحرية 
وضع لبنان عىل الخريطة النفطية العاملية، كونه 
يرشع ويقونن عملية التنقيب عن النفط والغاز 
العاملية  املعايري  مع  يتوافق  مبا  واستخراجهام، 

املعتمدة يف القوانني البرتولية.
 ثانيا: اصدار مرسوم انشاء وتنظيم هيئة ادارة 
قطاع البرتول التي متارس صالحيات استشارية 
واسعة عىل صعيد ادارة القطاع البرتويل، فضال 
عن ادارة مختلف االنشطة البرتولية ومتابعتها 

واالرشاف عليها.

باالجراءات  الخاص  املرسوم  اصدار  ثالثا: 
تقديم  بدراسة  املتعلقة  والرشوط  واملتطلبات 
االثر البيئي. وهذه الخطوة رضورية متهيدا ملنح 

اي حقوق برتولية للرشكات النفطية. 
ادارة هيئة  رابعا: اصدار مرسوم تعيني مجلس 

قطاع البرتول. 
التي  االوىل  الرتاخيص  دورة  اطالق  خامسا: 
اليها 52 رشكة نفط وغاز عاملية )من  تقدمت 
25 دولة( وانتهت اىل تأهل 46 رشكة من بينها 
 TOTAL اسامء لعاملقة الرشكات النفطية  مثل

وSHELL وغريهام.
باالنظمة  الخاص  املرسوم  اصدار  سادسا: 
وهو  البرتولية،  باالنشطة  املتعلقة  والقواعد 

مرسوم تطبيقي لقانون املوارد البرتولية.   
سابعا: اصدار مرسوم تحديد وتقسيم البلوكات 
البحرية التي تشكل نطاق عمل ونشاط رشكات 
النفط والغاز. وقد حدد عدد البلوكات بعرشة. 

اما املراحل املتبقية، فيمكن اختصارها كااليت:
اتفاقات  مسودة  عىل  مبرسوم  املوافقة  اوال: 
االستكشاف واالنتاج. وهي عبارة عن عقود بني 
تأخذ  التي  النفطية  والرشكات  اللبنانية  الدولة 
مبوجبها حقوق استكشاف حقول النفط والغاز 

وتطويرهام واستخراجهام. 
ثانيا: اجراء املفاوضات مع الرشكات املتأهلة بغية 
اختيار تلك التي ستمنح حقوقا برتولية، ومن ثم 

توقيع العقود معها يك تتمكن من بدء عملها. 

الخالصة  االقتصادية  املنطقة  ترسيم  امتام  ثالثا: 
مع قربص. 

ادارة  نظام  يحدد  خاص  قانون  اصدار  رابعا: 
العائدات  استثامر  ووجهة  السيادي  الصندوق 
والصندوق  واستعاملها.  وتوظيفها  النفطية 
السيادي هو الذي توضع فيه حصة الدولة من 
تلك العائدات عىل ان يكون مستقال عن امليزانية 
عىل  املحافظة  يؤمن  بشكل  للدولة  العامة 
العائدات النفطية والغازية ملشاريع استثامرية 

طويلة االمد.

■ كيف تتجىل عمليا اطامع العدو االرسائييل يف 
النفط اللبناين؟ 

□ ال يرتك العدو االرسائييل فرصة اال يستغلها 
للعبث باالمن اللبناين وتعطيل اي نهوض او 
وغري  ضعيفا  ابقائه  بهدف  لبنان،  يف  تنمية 
قادر عىل منافسته يف اي مجال، النه  يعلم 
علم اليقني قدرة الشعب اللبناين عىل التفوق 
تجليات  من  املجاالت.  شتى  يف  والنجاح 
موضوع  يف  لبنان  عىل  االرسائييل  العدوان 
النفط هو ادعاء ارسائيل ملكيتها البلوك رقم 
يف  اللبناين  الشاطىء  مقابل  املوجود يف   )9(
منطقة عىل شكل مثلث تصل مساحتها اىل 
 8 البلوكات  واستطرادا،  تشكل  كلم2.   860
و 9 و 10 نقطة خالف مع ارسائيل، بحيث 
تزعم هي ان البلوك رقم 8 يقع ايضا داخل 
الدولة  عاتق  عىل  يقع  هنا  من  حدودها. 
النفطية  الرثوة  حامية  مسؤولية  اللبنانية 
تنشيط  من  املتاحة،  الوسائل  بكل  والغازية 
رشح  اىل  اللبنانية،  الديبلوماسية  الحركة 
الدولية،  املراجع  لكل  اللبنانية  النظر  وجهة 
اذا  عسكريا  االرسائييل  للعدوان  والتصدي 
لدى  املتاحة  الوسائل  بكل  االمر  اقتىض 
اللبنانية،  االمنية  والقوى  اللبناين  الجيش 
الوقائع  تؤكد  التي  املقاومة  لدى  وكذلك 
وتجعلها  ارسائيل  تخيف  قدرات  متتلك  انها 
بينها  مسلح  نزاع  الي  الف حساب  تحسب 
ولبنان. بالتايل هذه نقطة قوة من مصلحتنا 
االستفادة منها يف مواجهة العدو االرسائييل. 
اشري يف هذا الصدد اىل ان املدير العام لالمن 
بجهود  يقوم  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
الصدد،  هذا  يف  جبارة  ودولية  اقليمية 

متعددة الوسائل واالتجاهات.


