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مقدمة

مما ل �صك فيه اأن اكت�صاف الرثوات الطبيعية، خ�ص��صًا النفط والغاز، 

يف اأي بلد كان ُيعترب نعمة تنع�ش الآمال بغد م�رشق، وحتمل وع�داً بظروف 

اأخرى  مزايا  اإىل  اإ�صافة  اأف�صل،  واجتماعية  اقت�صادية  وت�ازنات  معي�صية 

عديدة مل تكن لتتحقق مبعزل عن هذه الرثوات.

غري اأن الالفت اأن هذه »النعمة« حتّ�لت اإىل »نقمة« يف العديد من الدول 

ت�صيع  الفر�صة  هذه  وكادت  ما�صية.  عق�د  خالل  الطبيعية  بامل�ارد  الغنية 

يف دول اأخرى. فقد اأّدت الع�ائد املالية الهائلة لهذه الرثوات اإىل حالة من 

الن�صاط  من  التحّ�ل  ف�صاًل عن  الت�صخم،  من  رافقتها طفرة كبرية  الرخاء، 

الطبيعي،  بامل�رد  غالبًا  املرتبطة  واخلدماتية  الريعية  الأن�صطة  اإىل  الإنتاجي 

بالتزامن  العاملية. وكل ذلك  الأ�ص�اق  الأ�صعار يف  لتقّلبات  اخلا�صع بدوره 

مع تف�ّصي الف�صاد والق�ص�ر الإداري ملفا�صل الدولة يف العديد من البلدان 

النامية.

مالية  اإغراءات  من  ُتثريه  وما  لبنان،  يف  النفطية  الرثوة  اكت�صاف  ومع 

�صخمة، تتعاظم ال�صك�ك واملخاوف من تكرار التجارب الفا�صلة وامل�ؤملة، 

امل�صار اإليها اأعاله، يف اإدارة هذه الرثوة حمليًا. فبالرغم من حماولة احلك�مة 

تعيني  ومنها  الإجراءات،  من  العديد  باتخاذ  القطاع  هذا  تنظيم  اللبنانية 

رقم  البحرية  املياه  يف  البرتولية  امل�ارد  قان�ن  واإ�صدار  البرتول  اإدارة  هيئة 
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2010/132 وما يت�صل به من مرا�صيم تطبيقية ، ف�صاًل عن التح�صري لت�رشيعات �رشيبية ومالية واإدارية اأخرى 

ل�صبط اإدارة القطاع ، بالتزامن مع اإطالق دورة الرتاخي�ش. اإل اأن نظام املحا�ص�صة الطائفية القائم والتجاذبات 

ال�صك�ك  ُت�صفي على هذه  الف�صاد،  ذلك من مظاهر  امل�صاءلة وغري  غياب  اإىل جانب  ال�صيا�صية،  وال�رشاعات 

واملخاوف واقعية �صديدة تفر�ش على الدولة حتّديات كبرية ل بد من م�اجهتها مب�ص�ؤولية وطنية عالية، على 

الأقل لتجنيب البالد لعنة اإ�صافية، اإن مل يكن حفاظًا على هذه الرثوة لالأجيال القادمة من الإختال�ش وال�صياع.

تتطّلبها عادة  التي  املعيارية  امل�ؤ�رّشات  اأبرز  ال�ص�ء على  ت�صليط  الأول منها  الف�صل  الدرا�صة يف  حتاول هذه 

من  امل�ؤ�رّشات  هذه  تت�صّمنه  ما  مع  والغاز،  النفط  ذلك  مبا يف  اختالفها،  على   الطبيعية  الرثوات  اإدارة  عملية 

اإجراءات اإدارية وقان�نية و�صيا�صية واجتماعية واقت�صادية ل�صمان ُح�صن �صري هذه العملية. 

ويف الف�صل الثاين تنتقل الدرا�صة اإىل مقاربة ال�اقع الراهن حاليا يف لبنان لهذه امل�ؤ�رشات، ومقارنتها مع دول 

عربية واإ�صالمية  اأخرى غنية بامل�ارد الطبيعية، لتخل�ش من ذلك اإىل حماولة ا�صت�رشاف اأداء لبنان على �صعيد اإدارة 

الرثوة النفطية م�صتقباًل، مع افرتا�ش بقاء هذه امل�ؤ�رشات على حالها، وذلك يف الف�صل الثالث والأخري.

ودولية،  ر�صمية  وم�ؤ�ص�صات  خلرباء  احلديثة  املراجع  من  الكثري  على  معل�ماتها  يف  الدرا�صة  اعتمدت  وقد 

متابعة عن كثب لأو�صاع الدول الغنية بامل�ارد الطبيعية، النامية منها واملتقدمة، وكلها جرى اإدراجها يف امللحق 

اخلا�ش بالدرا�صة.
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