
Kulluna Irada
Beirut Digital District ı BDD 1281, Ground Floor ı Syriac Patriarche Street ı Bachoura, Beirut, Lebanon
T +961 1 640 020 ı E info@kulluna-irada.org

استعجال غير مبّرر في إقرار أربعة 
قوانين جديدة حول النفط والغاز 

١٨ كانون الثاني، ٢٠١٨

َتِبَع قرار الحكومة اللبنانية تلزيم عقود التنقيب عن النفط يف البحر لتحالف رشكات 
الترشيعات  من  مجموعة  إقرار  محاولة  يف  خطري  ترّسٌع   ،Total-Eni-Novatek
املصريّية التي تحمل تأثريًا ال يقترص عىل السنوات املقبلة فقط، بل ميتّد ليطال 

األجيال القادمة. 

يحمل اإلطار القانوين الحايّل لقطاع النفط بعض الثغرات املتعّلقة بالشفافية تحتاج 
إىل معالجة1 لكنه مكتمل ويتيح لتحالف الرشكات أن يبدأ الحفر يف العام 2019. 

لن يصبح لبنان بلدًا منتجًا للنفط قبل أن يتحقق اكتشاٌف تجارّي. ويف أّي حال لن 
نحّقق عائدات قبل 7 أو 10 سنوات. 

لذلك، ال حاجة ألي من مشاريع القوانني املقرتحة )أي قانون األنشطة البرتولية 
عىل الرّب، قانون إنشاء الصندوق السيادي، قانون إنشاء الرشكة الوطنية للبرتول، 

قانون إنشاء مديرية  لألصول البرتولية( للبدء يف التنقيب البحرّي. 

الجّيدة يف سري  لبنان مبادئ اإلدارة  الوقت قد حان لرييس  يف املقابل، ومبا أن 
يزال  والغاز ال  النفط  الفرصة ألّن قطاع  أن نستغّل هذه  علينا  الترشيعّي،  العمل 
السيايّس  النموذج  تغيري  يف  عاماًل  يكون  أن  املحتمل  ومن  تأسيسّية  مرحلة  يف 

واالجتامعّي واالقتصادّي يف لبنان.

فلنعمل عىل القيام بهذا التغيري نحو األفضل ونتجّنب »لعنة املوارد« التي يحّذر 
منها كل الخرباء. 

بحاجة  مدنّية  كمنظامت  نحن  لذلك  العاّمة،  باإلستشارة  تبدأ  الجّيدة  اإلدارة  إّن 
مفتوحة  أوراقًا  تشّكل  أن  ينبغي  التي  القوانني  مشاريع  عىل  كامل  بشكل  لإلطالع 
عرض  أسباب  تفّنُد  بتفسرياٍت  املصريّية  النصوص  هذه  تدعيم  يجب  للنقاش. 

القوانني عىل هذا النحو وربطها باسرتاتيجية وطنّية شاملة. 

وهنا ما من حاجة للقول إن املسؤولية تقع عىل عاتق الحكومة. فعىل الرغم من حّق 
النواب باقرتاح القوانني، يجب أن تصادق الحكومة أيضًا عىل هذه املسألة الوطنّية 

املصريّية.

إطار  وخلق  النصوص  ملراجعة  كاٍف  وقٍت  إىل  بحاجة  مدنّية،  كمنظامت  نحن 
رسمّي للنقاش. نأمل أن يكون زمن إسقاط مساهمة املجتمع املدين بحّجة افتقاره 
يف  الشفافية  مبادرة  يف  عضوًا  سيكون  لبنان  أن  خصوصًا  انتهى،  قد  الخربة  إىل 
للمجتمع  الفعّالة  املشاركة  يؤّمن  أن  لبنان  عىل  لذلك  االستخراجية2.  الصناعات 

2أعلن لبنان عن نيته االنضامم إىل مبادرة الشفافية يف املدين واملواطنني لضامن الشفافية واملساءلة يف قطاع النفط والغاز. 

الصناعات االستخراجية يف 25 كانون االول 2017

1 توصيات لتعزيز الشفافية يف القوانني اللبنانية النفط 

والغاز- مذكرة السياسة العامة 2017 للمبادرة اللبنانية 

للنفط والغاز 
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»املبادرة  مشرتكة٣مع  إعالمية  حملة  عىل  إرادة«  »كلنا  عملت  املنطلق  هذا  من 
اللبنانية للنفط والغاز« انترشت بشكل واسع تجاوز التوقعات عرب مواقع التواصل 
االجتامعي. ساهمت الحملة يف نرش الوعي حول قضية النفط والغاز وتفعيل النقاش 

حولها يف الفضاء العام. 

ميكن للبنان أن يعتمد يف مجاالت عّدة عىل املنّظامت املدنية ومن بينها »املبادرة 
اللبنانية للنفط والغاز« التي متتلك سجاًل قويًا يف قطاع النفط والغاز. »كلنا إرادة« 
تدعم اعتقاد »املبادرة اللبنانية للنفط والغاز« أن ال داعي للترّسع يف إقرار القوانني 

األربعة. 

يف الحقيقة، وقبل أن نناقش كيفّية إدارة عائدات غري محّددة، يجب إعطاء األولوية 
القصوى للعمل عىل إصالٍح مايّل حيوّي وتصميم اسرتاتيجّية تضع حدًا لالقتصاد 

الريعّي الذي يقّوض نسيجنا االجتامعي حتى قبل ان نكتشف النفط والغاز. 
 

ينّص القانون 1٣2 عىل أن تصّب عائدات النفط برّمتها يف صندوق سيادّي يكون أداة 
لإلدخار من أجل األجيال القادمة.

»كلنا إرادة« تدعم إنشاء صندوق سيادّي فّعال وشّفاف للرثوة الوطنية كجزء من 
السياسة العامة لحكومتنا، لكننا نشكك يف قدرة السلطة الحالية عىل القيام بذلك. 
رضورّيًا  نجده  وطنّي  نقاش  من  انطالقًا  سويًا  نعمل  أن  ينبغي  املنطلق  هذا  من 

لتحديد إطار شامل عىل مستوى إدارة القطاع.  

الصندوق  أو هيكلية هذا  أي قرار جّدي بشأن هدف  اتخاذ  أّي حال ال ميكن  عىل 
البالغ األهمية قبل تقدير قيمة اإليرادات. 

إّن مرشوع قانون الصندوق السيادّي مبا هو عليه يتطّلب عماًل كبريًا ليصبح مطابقًا 
العائدات  تخصيص  حول  قرار  اتخاذ  جدًا  املبكر  من  أّنه  كام  العاملّية.  للمعايري 
لتحديد سبل معالجة اإلختالالت  اّي جهد جدّي  العام يف غياب  الدين  لتخفيض 
الهيكلّية يف مالّية الدولة. يجب أن تكون األولوّية يف معالجة مشكلة الدين العام 
خالل  من  املدفوعات  ميزان  يف  املتفاقم  والعجز  املنضبط  غري  املايل  والعجز 

أنظمة رضيبّية جديدة وعادلة تراعي الشفافية ووفق آليات املراقبة املناسبة. 

يف الوقت الحايل ما من حاجة إلنشاء رشكة وطنّية للبرتول إذا كان هدفها يقترص 
عىل اكتساب حّصة من تحالف الرشكات. 

تكون  أن  يجب  للبرتول  وطنّية  رشكة  ألي  وطموحة  مستقبلّية  هيكلّية  إدارة  إّن 
مدروسة بشكل جّيد، لعدم تكرار التجربة اللبنانّية يف املؤسسات العاّمة املعّطلة 

التي تخدم النظام الزبائنّي للسلطة.

الدولة  مصلحة  عىل  للحفاظ  كوسيلة  وطنية  رشكة  إنشاء  يف  الرغبة  نؤيد  إذا  إننا 
واملواطنني )واألجيال املقبلة أيضًا(، تبقى قناعتنا أّن نّص القانون مبا هو عليه، وإن 

كان جيدًا عىل مستويات عدة، ليس كافيًا.

يف النهاية، حتى لو كان لبنان بحاجة إىل استكامل الترشيعات حول األنشطة النفطية 
الربّية بعد إقرار قانون استكشاف النفط يف البحر، ال يزال هناك مّتسع من الوقت 
لسلوك آلّية مناسبة وشّفافة ملراجعة مرشوع قانون النفط الربّي املقرتح ومعالجة 
املخاوف الكبرية حول عملّية استمالك األرايض واملخاطر البيئية التي ترتّتب عنه. 

٣https://www.facebook.com/

/968740496625408/logilebanon/videos

لإلصالح  مدنية  منظّمة  هي  إرادة«  »كلّنا 

أسس  وضع  عىل  بالقدرة  تؤمن  السيايس 

ومستدامة  عادلة  فّعالة  آمنة،  عرصيّة،  لدولة 

لبناين  متويلها  وعادلة.  قويّة  إدارة  خالل  من 

مقيمني  لبنانيني،  مواطنني  من  يأيت  بحت 

إيجايب  تغيري  إلحداث  يسعون  ومغرتبني، 

بالشفافية  إرادة«  »كلّنا  تؤمن  وطنهم.  يف 

كمكّون  املواطنني  ومشاركة  واملحاسبة 

أسايّس لإلدارة الجيّدة وأن القدرة عىل التأثري 

نرش  إىل  بحاجة  السيايس  اإلصالح  مسار  يف 

العمل  مع  تزامناً  العاّمة  القضايا  حول  الوعي 

إرشاك  عرب  ذلك  يتّم  أن  وميكن  حلّها.  عىل 

املعنيّون  املواطنون  كافّة:  املجتمع  مكونات 

أو املهتّمون يف الشأن العام، املنظامت غري 

وأعضاء  البلديات  كذلك  والخرباء.  الحكومية 

الربملان والحكومة. نظام “كلنا إرادة” الداخيل 

يحتّم اتخاذ القرارات بشكل جامعّي ويتضّمن 

قواعد صارمة لتجّنب أي تضارب يف املصالح: 

يتعّهد أعضاء مجلس االدارة بعدم الرتّشح إىل 

املناقصات  يف  املشاركة  وعدم  االنتخابات 

العاّمة.
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