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سؤولة عن م“نفسها ، فهي من جهة تعترب logiتحوم الشبهات حول املبادرة اللبنانية للنفط والغاز 

ومن جهة الشفافية والحوكمة يف كل ما يخص بحقوق لبنان النفطية وإدارة الرثوة الوطنية النفطية"، 

لبنان، وتقوم بالرشاكة مع كلنا ارادة يف عرقلة اقرار قوان� تخدم املصلحة  جارةتعرتف بأن "ارسائيل"  أخرى

ا تسميه وتعتربه متييًعا للوصول مل 23 خط اللبنانية يف مجال النفط والغاز، وتقوم بتحييد حق لبنان يف

يف مسألة ترسيم الحدود.  ك� يدير هذه املبادرة مجموعة من املتخصص� الذين يخدمون  "حل عادل"

 االجندة األمريكية أو يدعمون التغي�ي� داخل الربملان اللبنا� املتصالح� مع العدو االرسائييل. 

 أي مدى �كن أن يكون لها تأث� يف ملف ترسيم؟ وماذا يف خلفياتها؟ ف� هي طموحات هذه املبادرة؟ وإىل

-uلالبحاث والتطوير  ملركز االتحاد املتخصص بشؤون املجتمع املد� االستاذ عيل مرادأسئلة يجب عنها 

feed. 

 

 يف ملف ترسيم الحدود؟  logiما هي طموحات املبادرة اللبنانية للنفط والغاز السؤال األول: 

تتحرّك يف الساحة اللبنانية بالنيابة عن أطراف أخرى أو  logiيبدو واضحاً أن  2017عىل األقل منذ عام 

لصالحهم. إذا نظرنا إىل التقارير املالية السنوية للجمعية، وأيضاً نشاط أعضائها يف الربملان وخارجه ويف 

عني بقطاع النفط والغاز. طموح وسائل اإلعالم سنكتشف بأّن الجمعية ُدِعَمت لتحقيق أهداف طرف م

هذا الطرف أو الجهة هو التشويش عىل وتثبيط اللبناني� عن امليض قدماً يف مشاريع التنقيب واستخراج 

ثم ما  2019-2017بحسب الظروف، أي ب� فرتة  logiالرثوة الوطنية يف املياه اللبنانية. ومع تبّدل خطاب 

املرحلة الحالية �كن بسهولة استنتاج أّن الهدف هو خلق رأي  ، ووصوالً إىل2019ترشين األول  17بعد 

عام يطالب بتأجيل االستخراج، أو رصف النظر عن اعتبار ثروة الغاز والنفط املالذ األخ� النتشال لبنان من 

 أزمته املالية واالقتصادية.

يف مفاوضات الرتسيم ليس علقانياً، ألنّه يعني  29الخطاب املطالب بعدم التنازل عن الخط  logiتبنّي 

استمرار النزاع وعدم قدرة لبنان عن استث�ر ثروته الوطنية. ومبا أّن التوّجه الصدامي يعني عدم الوصول 

هو الطرف  Logiاء و�ّولها. باختصار، من يقف ور  logiالتفاق، فهذا طبعاً يخدم أجندة من يقف خلف 

نفسه الذي يسعى لالستحواذ عىل سندات الدين (اليوروبوندز) بشكل تدريجي، ليك يقايض الدولة اللبنانية 

الحقاً ويجربها عىل دفع قيمة السندات، وعندما ال متلك الدولة ما تدفعه ستضطر إىل تقديم ما متلكه من 

مع غ�ها من  Logiتاح أمام الدولة. بالتوازي تعمل ثروات، وهنا النفط والغاز سيكون الخيار الوحيد امل
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أذرع هذا الطرف عىل تهيئة الظروف املناسبة من خارج الجسم الرسمي لض�ن أن يبقى الغاز والنفط يف 

مكانه، ليك يضمن الدائن انّه سيحصل عىل مبتغاه من خالل تسنيد النفط والغاز او جزء منه ويضمن 

 اليوروبوندز.حصوله عىل أضعاف قيمة سندات 

 

 عىل الدعم املادي وكيف يتم انفاقه؟  logiمن أين تحصل السؤال الثا�:  

تحصل عىل أموال من مصادر متنوعة ولكن بكميات قليلة، كون  logiكانت  2017وبداية  2014ب� اواخر 

 2017بعد  مؤسيس الجمعية مل يكونوا منخرط� بعد يف مرشوع يسعى لوضع اليد عىل الرثوة النفطية، لكن

دخلت مجموعة "كلنا إرادة" عىل خط التمويل وتبنّي الجمعية واستع�لها كذراع للتأث� داخل الربملان 

بشكل أسايس، ضمن مساعي التأث� عىل مضام� القوان� التي تنظم قطاع النفط والغاز. عندما نقول "كلنا 

أصول لبنانية. هؤالء هم من يعمل عىل إرادة" نحن نتحدث عن لويب املرصفي� الدولي� الذين هم من 

كان واضحاً  2022متك� عملية االستحواذ عىل الرثوة الوطنية، ونالحظ أّن متويلهم يف لبنان خالل انتخابات 

 2019ترشين األول  17وعلنياً وقد نجحوا بإيصال بعض النواب اىل الربملان. كان اهت�م "كلنا إرادة" قبل 

والغاز، وبعد الحراك الشعبي انتقلوا للعب يف امللعب السيايس وكانوا من املقّررين، مركّزاً عىل قطاع النفط 

واليوم بات لديهم نواب ومستشارين يقّدمون نصائح حول خطط التعايف املايل للحكومات اللبنانية. طبعاً 

 متك� عىل متويل من مؤسسات أوروبية وأم�كية، لكن أغلب هذه الجهات عملياً تعمل عىل logiحصلت 

صناديق التحّوط ومؤسسات إدارة األصول املالية من تحقيق هدف وضع اليد عىل الرثوة الوطنية الغازية 

للرصف عىل  logiيف لبنان، مستغل� األزمة وإفالس البلد. أما بالنسبة لإلنفاق س�ى بأّن أغلبه تخّصصه 

 .ورش وفعاليات إعالمية تحاول التأث�عىل الرأي العام اللبنا�

 

م ما هو الدور الذي سيلعبه التغي�ي� عىل رأسهم نجاة صليبا ومارك ضو الذي دعمتهالسؤال الثالث: 

لوصول اىل الربملان، يف ملف ترسيم الحدود وخصوًصا أنهم ال  logiيف عضو تنفيذي  –لوري هايتايان 

 يرون فائدة من استخراج النفط والغاز اللبنا�؟

الحزب الذي �ثالنه (حزب تقدم) هو عضو يف ما ُسّميَت "جبهة املعارضة اللبنانية"، وطبعاً "كلنا إرادة" 

دعمت ومّولت املنضوين ضمن هذه الجبهة يف االنتخابات وساهمت يف اختيار أس�ء مرشح� من أحزاب 

لوري هايتيان قيادية يف حزب  هذه الجبهة ووضعتهم يف لوائح انتخابية، نجح بعضهم بالوصول إىل الربملان.
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تقّدم وبالتايل من الطبيعي أن تدعم مارك ضو ونجاة صليبا، أما يف الخطاب حول ملف ترسيم الحدود 

البحرية ومسألة عدم جدوائية استخراج النفط والغاز، فلننتظر ل�ى األداء الترشيعي للنائب� املذكورين يف 

استخراج النفط من الرب؟ حسب أدائه� الترشيعي يف هذه  هذا اإلطار، كيف سيكون موقفه� يف موضوع

االستحقاقات تحت قبة الربملان سيتحّدد طبيعة الدور املطلوب منه�، لكن حتى نصل إىل االستحقاقات 

 أرى أن نرتّوى يف إطالق االتهامات.

 

يف ما يتعلّق مبلف  الخليجي عرب التغي�ي� –ما هو الدور الذي يلعبه الحلف األمرييك السؤال الرابع: 

 ترسيم الحدود؟

خليجي عرب "التغي�ي�" حول ترسيم  –ليس هناك مؤرشات واضحة حتى اآلن عىل تشّكل حلف أم�يك 

الحدود، لكن �كن ببساطة القول أّن األم�كي� ال يريدون للبنان أن يستخرج ثروته النفطية ويفعلون كل 

بة للخليجي�، ف� أنّهم منتجون للنفط فاملنطق يفرتض أنّهم ما بوسعهم الستمرار هذا املنع، أما بالنس

سيعرقلون أي محاوالت لبنانية يف هذا اإلطار، سواء للحؤول دون أن يحصل لبنان عىل حصص يف أسواق 

النفط والغاز وبالتايل يدخل كمنافس، او لجهة التفاه�ت والرتتيبات الخليجية مع الكيان الصهيو� املؤقّت 

لف غ� املعلَن الذي يقيض بعمل الخليجي� عىل تحقيق الصهاينة بعض أهدافهم يف لبنان ضمن التحا

بأيدي الخليجي�. برأيي يجب أيضاً ان نراقب أداء كل من كتلة القوات اللبنانية بشكل أساس كممثل عىل 

ل تطابق يف السعودي�، وأداء من يسمون أنفسهم بـ "التغي�ي�" حول قضية ترسيم الحدود وإمكان حصو 

 وجهات النظر ب� الكتلت� أو ال.

 

مع املقاومة اللبنانية وأين تختلف؟ وملاذا؟ وما هي تداعيات هذا  logiالسؤال الخامس: أين تلتقي 

 االختالف؟

متثّل مصالح رأس املال املعولَم الساعي لنهب ثروات  logiال أعتقد أّن هناك تالٍق ب� املقاومة وجمعية مثل 

الشعوب املستضَعفة. البعض فّرس السقف العايل للويب جمعيات النفط والغاز املزايد واملطالِب بعدم 

بأنّه رمبا ملصلحة الرأس�لي� الدولي� بض�ن الحصول عىل أكرب قدر ممكن من  29التنازل عن الخط 

عّزز فرص وجود مكامن غاز وف�ة ستؤّمن لهم عائدات كب�ة مستقبالً مفرتض� املساحة البحرية التي ت

 بأنّهم سينجحون بالحصول عىل سندات بالنفط والغاز من الدولة مقابل سندات الدين.
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 عىل ملف ترسيم الحدود؟ logiس: ما تداعيات توظيف اعضاء ليس لديهم خربة يف دالسؤال السا

دفه واضحاً: تنفيذ أجندة ال أكرث وال أقل، أي أنّهم مل يختاروهم ألنّهم توظيف مثل هكذا أشخاص كان ه

متخّصص� ومحرتف� يف مجال الغاز والنفط، بل ببساطة ألنّهم ينّفذون املطلوب يف مجال الدعاية التي 

اللبنا�، تّدعي االختصاص وامتالك كل الحقائق عن النفط والغاز  logiتطلبهم الجهة املحرِّكة واملمّولة. نعم 

ولكن هذا يندرج يف إطار تعزيز "صدقيتهم" وسمعتهم عىل الساحة اللبنانية ال أكرث، بحيث يصبحون مرجعاً 

 وما يصدر عنهم ال يقبل التشكيك.

 

 والتغي�ي� يف ملف ترسيم الحدود؟ logiالسؤال السابع: إىل أي مدى يؤثر 

ده من يقف خلفها، لكن هذا ال يعني أن دورهم سينتهي مل تحّقق النجاح الذي أرا logiحتى اآلن يبدو بأّّن 

و�كن أن نقول أّن الجمعية  logiقريباً. بعض املسؤول� واألحزاب متنبّهة ملا يرمي إليه من يقف وراء 

فشلت بالتأث� يف الشق الترشيعي داخل مجلس النواب، وهي حك�ً فشلت باّدعاء االختصاص والحيادية 

ندة أصبحت معروفة. أما بخصوص "التغي�ي�" فال أريد أن اتّهم ابتداًء، أفّضل أن وعدم االنحياز، فاألج

 أحكم عىل األداء والنشاط واملواقف داخل الربملان وثم نحكم، ليك ال نظلم أحداً.

 

وهي: لقطاع النفط والغاز تأجيل إقرار القوان� األربعة وكلنا ادارة ب  logiالسؤال الثامن: ملاذا تطالب 

قانون األنشطة البرتولية عىل الرب، قانون إنشاء الصندوق السيادي، قانون إنشاء الرشكة الوطنية للبرتول، 

 ؟ وكيف سيؤثر ذلك عىل ملف ترسيم الحدود؟قانون إنشاء مديرية لألصول البرتولية

ثروته النفطية املطالبة بالتأجيل تخدم املصلحة الخارجية مبنع لبنان من امليض قدماً يف مساعي استخراج 

والغازية، لذلك من الطبيعي ان يطالبوا بتأجيل إقرار هذه القوان� املهمة، وخاصة قانون االنشطة البرتولية 

يف الرب، الذي ال عالقة له مبشكلة ترسيم الحدود البحرية. ال عذر مقنع لعدم إقرار هذا القانون بالذات 

للمساهمة بانتشال لبنان من أزمته املالية واالقتصادية.  كونه سيساهم باستخراج النفط والغاز الهام جداً 

وكلنا إرادة هنا أيضاً يندرج  logiاما بخصوص قانون إنشاء الصندوق السيادي وباقي القوان� فموقف 

ضمن مساعي الحؤول دون استث�ر الدولة لهذه الرثوة وتأجيل الترصّف بها ريث� ينجح رأس املال املعولَم 

 ت بالرثوة الوطنية بدل سندات الدين.يف متلّك سندا
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خلق رأي عام يطالب بتأجيل االستخراج، أو رصف النظر يف  مل تحّقق النجاح logi خالصة القول، يبدو أن ّ

فشلت بالتأث�  ، ك�عن اعتبار ثروة الغاز والنفط املالذ األخ� النتشال لبنان من أزمته املالية واالقتصادية

 .يف الشق الترشيعي داخل مجلس النواب، وهي حك�ً فشلت باّدعاء االختصاص والحيادية وعدم االنحياز

 لكن هذا ال يعني أن دورهم سينتهي قريباً.  


