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سرائيل  لبنان# ال شك في أن اتفاق الترسيم الذي سيوقع في األيام المقبلة بين هو أفضل تسوية يمكن أن يحصل عليها لبنان حيث تجّمعت الظروف والتطورات اإلقليمية وا 

وهذه الظروف قد ال تتوافر مّرة . للنفط والدولية الجيوسياسية وحرب الطاقة العالمية لمصلحة السماح لبنان بغية اإلفادة من ثرواته الهيدروكربونية ودخوله نادي الدول المنتجة
 .وفي اعتقادي، نفس هذه الظروف تتجّمع اليوم إلعادة لبنان إلى حضن إخوانه في دول مجلس التعاون الخليجي. ات السنينأخرى إال بعد عشر 

 
سنة من  07عربي الذين يملكون وكما جمع االقتصاد المصالح األميركية واألوروبية في حوض شرق المتوّسط للوصول الى هذه التسوية، فلنسَع باتجاه إخواننا في الخليح ال

والشركات التابعة لها في المملكة العربية السعودية لحثهم على االستثمار في مشاريع رابحة لكل من الطرفين وتشجيع إكمال " أرامكو"الخبرة في قطاع النفط والغاز واإلفادة من 
وما دخول قطر إال ربح للبنان، فلديها خبرة . عائدة لشركة نوفاتك الروسيةال% 07دخول قطر االستراتيجي في الكونسورتيوم العالمي الذي يستكشف في لبنان واالستحواذ على 

راتها في إنشاء وتطوير ثالث أكبر طويلة في حقول الغاز حيث تمتلك حقل الشمال الذي ُيعّد أكبر حقل غاز في العالم، ولنفتح األبواب لدولة اإلمارات العربية لنفيد من خب
ء للبنانيين في هذا المجال، وختامًا مع لؤلؤة الخليج الكويت الرائدة في االستثمار في االستكشافات الخارجية من حفر واستكشاف الى إنشاصندوق سيادي في العالم وتدريب ا
 .مصاٍف عالمية مثل فيتنام وروتردام
في بيروت، وليس غاياته كما تعّودنا استجداء المساعدات واألموال بل رّد الجميل الى إخواننا الخليجيين " االقتصادي الطائف# مؤتمر"وعلى هذا األساس لنتوّجه إلى عقد 

 .بإشراكهم في اكتشاف ثروتنا واإلفادة منها كما شاركونا في مصائبنا وكوارثنا في السنوات الماضية
 
للشركات الحكومية، المشتركة والقطاع الخاص في  Platformنطالقًا من هذه الروحية وبصفتي االقتصادية سوف أعمل على إطالق هذا المؤتمر في بيروت لنطلق به منّصة وا

عطائها التسهيالت ومنحها نسبة تفضيلية في المناقصات وتشجيعها على االستثمارات من  .فردة أو ضمن تحالفات مشتركةدول الخليج للمجيء الى لبنان وا 
 

شاركت في بناء البنية التحتية في حفر اليوم، الفرصة الطيبة والمناسبة لنستغل هذه المعطيات والظروف لنكمل مسيرة دخول لبنان نادي الدول المنتجة للنفط يدًا بيد مع شركات 
 .الباطن، األحمدي، الشاهين، بوحصى لينضّم إليها بئر بيبلوس وحقل قانا

 
نفطية، حيث أعتبرها فرصة ذهبية أيضًا وانطالقًا من هذه األرضية، أدعو الشركات الخليجية لالستثمار باالقتصاد الموازي لهذه الصناعة في بلد يفتقر ألقل مقّومات الصناعة ال

تثمار في قطاع النفط والغاز اللبناني الذي ُيعّد سوقًا واعدة للشركات لهذه الشركات للتوسع واالستثمار في سوق عذراء تنطلق من الصفر، وتاليًا أدعو جميع دول الخليج لالس
 .المشغلة وشركات تقديم الخدمات وشركات االقتصاد الموازي

 
ستفادة من الخبرات لبنان لال لبنان يفتقر الى الخبرات المرتبطة بهذه الصناعة في جميع المجاالت حيث إن صناعة النفط جديدة على االقتصاد اللبناني، وبالمقابل أدعو
ها مستقبل واعد في السوق اللبنانية الخليجية التي تمتّد ألكثر من سبعين عامًا في هذا المجال، كما أدعو من جهة أخرى للدخول في شراكات في الصناعة البتروكيماوية التي ل

 .سية في المنطقةواألسواق الخارجية وفتح مناطق حّرة نفطية الستقطاب الشركات النفطية بتسهيالت تناف
 

كيلومترًا من حفر الباطن حتى البحر المتوسط وربطه  4661كذلك أدعو المملكة العربية السعودية إلعادة فتح خط التابالين وهو أكبر خط نفطي في العالم إذ يبلغ طوله 
بنانية حتى نعيد تأمين منّصة إضافية مباشرة على ضفاف البحر المتوسط لهذه مليون برميل، والتي ُينتظر استكشافها في الحقول الل 077باالستكشافات النفطية التي تُقدر بـ

 .الدولة الشقيقة، بعيدًا عن مخاطر باب المندب ومياه الخليج
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