
حملٌة لـ«المبادرة اللبنانية للنفط والغاز« تحمل توقيع 
»كلنا إرادة«

٦ شباط، ٢٠١٨

بيروت، أطلقت »املبادرة اللبنانية للنفط والغاز« عرب صفحتها عىل »فايسبوك« حملة تنظمها وتدعمها »كلنا إرادة«. تدعو الحملة إىل  
تأجيل إقرار أربعة قوانني جديدة لقطاع النفط والغاز تتم مناقشتها حاليا يف اللجان الفرعية ملجلس النواب، وهي:

1. قانون األنشطة البرتولية عىل الرب
2. قانون إنشاء الصندوق السيادي

3. قانون إنشاء الرشكة الوطنية للبرتول
4. قانون إنشاء مديرية  لألصول البرتولية

هذه  إلقرار  مرّبر  غري  استعجال  برز   ،Total-Eni-Novatek رشكات  لتحالف  البحر  يف  والغاز  النفط  عن  التنقيب  تلزيم  بعد 
القوانني املصريّية التي ال يقترص تأثريها عىل  بضع سنوات بل يطال األجيال القادمة. لذلك أطلقنا حملة لتأجيل إقرار القوانني 

مبنّية عىل النقاط التالية:

1. هذه القوانني ليست رضورية للميّض يف تطبيق مرحلة االستكشاف والتنقيب الحالية.

2. عىل الدولة اللبنانية أن تضع اسرتاتيجية وطنية واضحة وشاملة تتضّمن رؤيتها حول كيفية إدارة العائدات املتوقعة من هذا 
القطاع الحيوي قبل البدء بسن قوانني أساسية ومحورية كتلك املطروحة اآلن.

3. تتضّمن مسودات القوانني املطروحة بصيغتها الحالية بنودًا عّدة ال تشمل أية آليات رقابية وال تعتمد مبدأ الشفافية.

4. يجب عىل الدولة اللبنانية أن تطّور وثيقة حول القوانني التي يحتاج إليها القطاع مع التعليل وطرح هذه الورقة للمناقشة 
العامة مع كافة أصحاب املصلحة.

استنادًا إىل ما سبق، قامت »املبادرة اللبنانية للنفط والغاز« بالتوجه اىل أصحاب القرار من وزراء و نواب عرب توجيه رسالة 
بأن  بانتظار ردودهم. نود أيضا إعالمكم  التعليل. ونحن ال نزال  القوانني األربعة املقّدمة مع  تتضمن موقفنا من مقرتحات 
حملة املنارصة العامة التي تنظمها املبادرة اللبنانية بدعم »كلنا إرادة«، تهدف إىل توعية املواطنني وتفعيل آلية إرشاكهم يف 

النقاشات الحيوية. 

ما هي أسس الرشاكة بني »املبادرة اللبنانية للنفط والغاز« و«كلنا إرادة«؟ 

تشّجع »كّلنا إرادة« اإلصالح السيايس عرب دعم كل من يسعى إىل تحقيقه من منظامت مدنية أو خرباء أو جهات سياسّية فاعلة 
عملها  تكّرس  الطاقة  مجال  يف  اللبنانيني  الخرباء  من  شبكة  والغاز«  للنفط  اللبنانية  »املبادرة  تضّم  جهتها  من  مواطنني.  أو 

ملساعدة لبنان عىل االستفادة إىل أقىص حّد من املنافع اإلقتصادية واإلجتامعية للرثوة النفطية املحتملة.  
نؤمن أّن اإلدارة الجّيدة هي الرشط األسايس لتجّنب »لعنة املوارد« التي أصابت عددًا من البلدان النفطية حول العامل. ميكن 
لقطاع النفط والغاز أن يغرّي كّل قواعد اللعبة يف لبنان. نريد التأكد أّن هذا التغيري سيكون نحو األفضل، خصوصًا أّن سجّل 

السلطات يف لبنان غري مطمنئ عىل صعيد إدارة مختلف القطاعات.

http://kulluna-irada.org/ar
https://www.youtube.com/watch?v=BNVPInXQlus&feature=emb_logo
https://logi-lebanon.org


ألّن الشعب اللبناين لن يحتمل مغامرة أخرى غري محسوبة، قّررنا أن ندعو أصحاب القرار لتغيري سلوكهم ونطرح مخاوفنا 
أمام الرأي العام.

###

عن املبادرة اللبنانية للنفط والغاز
 )LOGI( والغاز  للنفط  اللبنانية  املبادرة 
يف  مقرها  ربحية  غري  مستقلة  منظمة  هي 
لبنان  مساعدة  يف  مهمتها  وتقيض  بريوت. 
ثروة  من  حد  أقىص  إىل  االستفادة  يف 
االقتصادي  الصعيدين  عىل  والغاز  النفط 
تصبح  ال  يك  سواء،  حد  عىل  واالجتامعي 

هذه الرثوة الطبيعية نقمة. 
للمزيد: 

هاتف: 009613981571 أو 009617675260  
www.logi-lebanon.org

عىل  بناًء   2014\8\26  13444 التسجيل  رقم 
املرسوم رقم 11217 تاريخ 12\2\2014

عن »كلنا إرادة«
السيايس  لإلصالح  لبنانّية  مدنية  منظّمة 
و  مقيمني  لبنانيني  مواطنني  من  ممّولة 
هي  الفّعالة  اإلدارة  أن  نؤمن  مغرتبني. 
نطرح  لبنان.  مشاكل  لحّل  األفضل  السبيل 
ومحددة  واضحة  إصالحات  السلطة  عىل 
بحسب كل ملّف نتبّناه و نقّدم حلواًل مبنّية 
والخرباء.  املدنّية  املنظامت  جهود  عىل 

لالتصال بنا:
+9611640020   info@kulluna-irada.org

 Beirut Digital( الرقمية  بريوت  منطقة 
شارع  األريض،  الطابق   ،1281  ،)District
األنطاكية،  الكاثوليك  الرسيان  بطريركية 

الباشورة، بريوت، لبنان.


