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اأمني ال�سر:

ال �صك اأن االأزمــة ال�صيا�صية احلــادة التي
م ــرت ب ـهــا ال ـبــالد ع ـلــى خـلـفـيــة االإ�ـصـتـقــالــة
املـفــاجـئــة لــرئـيـ�ــس ال ـ ــوزراء �ـصـعــد احلــريــري
ثــم تــراجـعــه عنها ك�صفت اأن ثـمــة اإمكانية
حـقـيـقـيــة الإدارة �ـ ـص ــووؤن ال ـبــالد بـكـثــر من
العقالنية وال ــرتوي ممــا يف�صي غالب ًا اإىل
نتائج جيدة على امل�صتوى الوطني ككل.
االإن ـق ـطــاع امل ـفــاجــىء يف عـمــل املـوؤ�ـصـ�ـصــات
الد�صتورية ثم معاودته بقرارات كبرة مثل
املوافقة على تلزمي بلوكني نفطيني يف املياه
االإقليمية اللبنانية اإمنــا يفتح املجال اأمام
خـطــوات اإقت�صادية كـبــرة لطاملا اإنتظرها
الـلـبـنــانـيــون بـعــد اأن تـعــرت لـ�ـصـنــوات بفعل
التجاذبات ال�صيا�صية التي حالت دون بناء
تفاهمات حولها.
ومبعزل عن الــراأي غر املطبق يف لبنان،
وامل ــرت ـ ـك ــز اإىل �ـ ـ ـص ـ ــرورة ف ـ� ـصــل اخل ــالف ــات
ال�صيا�صية عن اإدارة ال�صوؤون االإقت�صادية وهو
االأ�صح ،اإال اأن املهم االآن اأن العمل بالقطاع
النفطي قد �صلك م�صاره ال�صحيح ،وهو ما
ً
حتوال كبر ًا يف البنية االإقت�صادية
قد يحدث
الوطنية.
ول ـكــن ب ـقــدر مــا يـفـتــح ال ـق ـطــاع النفطي
فر�ص ًا اأمام لبنان ،بقدر ما يفر�س حتديات
عليه يف الوقت ذاته خ�صو�ص ًا لناحية اإعتماد
ال�صفافية واالأ� ـصــول املرعية االإج ــراء ذلك
اأن هــذه الــروة الوطنية ت�صتوجب اإنتباه ًا
وي ـق ـظــة م ـ� ـصــاع ـفــة حـ ـف ــاظـ ـ ًا ع ـلــى ح ـقــوق
االأجيال الطالعة.
وكل عام واأنتم بخر.

رامي الري�س
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Bottom Line

Oil and Gas:
Opportunity or Curse!
After the unexpected interruption
in the work of the constitutional
institutions in light of Prime
Minster Saad Hariri’s abrupt
resignation and then his withdrawal
of this resignation, clear evidence
has shown that the possibility of
running the affairs of the state with
reason and responsibility could
yield positive results.
The cabinet issued, after it
resumed its work, a historical
decision that tendered two blocks
in the Lebanese regional water to
exploit oil and gas. This was a longawaited decision that has been
delayed for years in light of political
differences.
Despite the fact that economic
issues should be dealt with apart
from political considerations, this
has never been the case in Lebanon,
unfortunately.
The oil and gas sector presents
an opportunity and a challenge
simultaneously for Lebanon. The
more the cabinet and the concerned
ministries conform to transparency
and the rule of law, the more the
country will benefit from this
national wealth that will restructure
the whole economic make-up of
Lebanon.
Thus, Lebanon can make use of
this new promising sector, or else it
will be a curse!

Rami Rayess
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