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(CNMGS)تستنكر و تندد بعملية التكسير الهيدروكميائي المقبلة 
بمنطقة عين صالح و ذلك رغم رفض سكانها الذين هم متجندون منذ
أكثر من مائة يوم و كذا رفض كل المناضلين ضد الغاز الصخري في

الجزائر. 

،  تواجد كميات كبيرة من35فقد شوهد ، في منطقة الكيلومتر 
المواد الكيميائية المخزنة في براميل و حويصلت، و يمكن أن

تتسرب هاته المواد الكيميائية إلى الهواء و ينتج عن ذلك تلوث البيئة
و أضرار على السكان. كما لوحظ في عين المكان عتاد كبير

يستعمل في التكسير

لم يكن أي صدى لمطالب المجتمع المدني و العلمي الجزائري حول
حوار وطني فيما يخص طلب الموراطوار و لم تقم السلطات بأي رد

و ها نحن مرة أخرى أمام مخاطر هذه التقنية و مخلفاتها على
المياه المواطنين.

 أمام التصريحات المتناقضة للسلطات و خطورة الوضع، اللجنة
الوطنية للمورطوار حول الغاز الصخري تطالب و تؤكد بضرورة

الموراطوار.

انه من واجبنا كمواطنين الستمرار في معارضة هذا المشروع و
السعي للحفاظ على الثروات الطبيعية و المائية للجيال القادمة

كما انه من واجبنا دعم المقاومة السلمية لمدينة عين صالح و إعطاء
ساحة الصمود صدى وطني. 

LEنذكر أن اللجنة الوطنية للموراطوار حول الغاز الصخري
COLLECTIF NATIONAL MORATOIRE GAZ DE SCHISTES

ALGERIE (CNMGS) لدعم طلب2015 فيفري 25 تم إنشاؤها يوم 
 و الذي وجه2015 فيفري23المراطوار المنبثق من عين صالح يوم 

إلى رئيس الجمهورية.

كما ندعو إلى إنشاء لجنة مستقلة حول موضوع الغاز الصخري و
نطلب نشر الوثائق التية:

الوثيقة المعتمدة من طرف البرلمان حول الغاز الصخري.

تقرير المختصين المسلم من طرف السيد مبتول الى الوزير الول,.



Autorité deالستنتاجات التي سمحت لهيئة تنظيم المحروقات (
Régulation des Hydrocarburesبالموافقة على استغلل الغاز (

الصخري بالجزائر.

مع أن انشغال اللجنة الول هو توقيف و إلغاء الستكشاف و
التنقيب عن الغاز الصخري في الجزائر، إل أننا نحرص على اتخاذ

نظرة أوسع و المتمثلة في التنمية المستدامة، القتصاد المسؤول،
تنويع مصادر الطاقة و الذهاب إلى اقتصاد متنوع و متعدد لخروج

الجزائر من مخاطر اقتصاد الريع.

الممضي:

اللجنة الوطنية للموراطوار حول الغاز الصخري الجزائر، ادرار،
تميمون، متليلي، ورقلة، تمنراست، تبسة، ام البواقي، بجاية، تيزي

وزو، قسنطينة، وهران، بومرداس، باتنة، الجلفة، جيجل، أعضاء
اللجنة من الجالية في الخارج (فرنسا، انجلترا، الوليات المتحدة و

كندا).


