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أخبار وأسرار لبنانية
مش�اكل ترمى في البح�ر: قال نائب في 14 آذار: فجأة رمينا 
كل مش����اكلنا في البحر، فبدال من مزارع ش����بعا اصبحت 
عندنا مشكلة االحتالل االسرائيلي للمياه االقليمية، وبدال 
من ترس����يم احلدود البرية اصبحنا في مواجهة الترسيم 
البح����ري، وبدال من التصارع عل����ى الصناديق واملجالس 
والثروات في الداخل اصبحنا نتصارع على الثروة النفطية 

في البحر.
السفير اإليراني في صيدا: لوحظ ان السفير االيراني في لبنان 
غضنف��ر ركن أبادي حظي خالل زيارته الى صيدا »وهي أول 
زيارة رسمية له الى عاصمة اجلنوب« باستقبال حار كان الفتا 
في دالالته السياسية، واحلفاوة لم ينلها سفراء كثر، وقد حرص 
السفير االيراني على ان تش��مل زيارته املرجعيات والقيادات 
السياس��ية )خصوصا الرئيس فؤاد السنيورة( والروحية من 

دون استثناء.
أهل السياسة حتولوا إلى العقارات: يلفت احد املراقبني السياسيني 
الى ان الكثير من أهل السياس����ة ف����ي لبنان بدأ يعمل في 

العقارات والشقق ألن في ذلك عملية مربحة جدا.
تري�ث قبل الزواج: يرتقب ان يتم زفاف اكثر من نائب عازب 
خ��الل الصيف اجلاري، وعلم ان بعضه��م يتريث في حتديد 
حجم العرس والدعوات تبعا للظروف الراهنة، واجلو السياسي 

الذي سيسود خالل الشهرين املقبلني.
حضور كاسح: فوجئ سياسي بقاعي معارض مبا دعاه ب� 
»احلضور الكاس����ح« ل� »القوات اللبنانية« خالل الزيارة 
التي قام بها البطريرك مار نصراهلل بطرس صفير ملدينة 
زحلة. واعترف السياس����ي خالل جلس����ة مع زوار، بينهم 
إعالميون، بأنه من الصعب مواجهة املد الذي ميثله رئيس 
الهيئة التنفيذية في »القوات« س����مير جعجع باألسلوب 
الذي يعتمده العماد ميش����ال ع����ون، أو باملواقف املتوترة 

حلزب الكتائب.
حتفظ الفت: على الرغم من املهرجان الذي أقامه رئيس اللقاء 
الدميوقراطي النائب وليد جنبالط في قصر املختارة للسفير 
السوري علي عبدالكرمي العلي، فإن هناك في دمشق من يشغل 
مناصب عالية مازال يتحدث بتحفظ الفت على السلوك السياسي 

للزعيم الدرزي.
الطريقة اليونانية: أبدى النائب جنبالط في مجالسه تخوفه 
من دخول لبنان الطريق����ة اليونانية وجدد دعمه للوزير 

شربل نحاس.

قبيسي ل� »األنباء«: ندعم القوات الدولية
لتشهد على االعتداءات اإلسرائيلية

حبيب ل� »األنباء«: الموضوع الفلسطيني دقيق
والتسرع فيه يشكل مدخالً للتوطين

بيروت � زينة طّبارة
رأى عض���و كتل���ة الق���وات 
النائ���ب فريد حبيب  اللبنانية 
ان اعطاء الالجئني الفلسطينيني 
حقوقه���م املدنية أم���ر طبيعي 
وض���روري كون���ه ذا حيثي���ة 
إنسانية، امنا بشرط خضوع هذا 
امللف الى سلسلة من الدراسات 
الوافية بشكل موضوعي ومسؤول 
بعيدا عن املزايدات السياس���ية 
ومحاول���ة البع���ض تس���جيل 
النقاط على اآلخرين، معتبرا ان 
املوضوع الفلسطيني دقيق للغاية 
وقد يش���كل التسرع فيه مدخال 
للتوط���ني وبالتالي تقدمي هدية 
مجانية السرائيل ودخول لبنان 
في نفق سياسي جديد يصعب 
اخلروج منه، األمر الذي يفرض 
عل���ى الدوائر املعنية فيه وعلى 
النيابي تناول  رأس���ها املجلس 
املوض���وع بترو وه���دوء كي ال 
تأتي نتائجه سلبية على جميع 
املستويات السيما على املستويني 

السياسي واالجتماعي.
وأكد النائب حبيب في حديث 
ل� »األنباء« ان القوات اللبنانية 
الالجئني  تؤيد باملطلق اعط���اء 
الفلس���طينيني حقوق���ا مدنية 
تساهم في حتس���ني أوضاعهم 
االجتماعي���ة، امنا هذا التأييد ال 
النظر عما  يعني إطالقا غ���ض 
قد يترتب على الدولة اللبنانية 
من أعباء سياس���ية واجتماعية 
وحتى أمنية ال تستطيع حتملها، 
الفت���ا الى ان نقطة االنطالق في 

ه���ذا املل���ف يجب ان تب���دأ من 
خطوات أساس���ية ثابتة وأهمها 
بسط س���لطة الدولة وسيادتها 
على جمي���ع األراضي اللبنانية 
كحق م���ن حقوقه���ا الطبيعية 
ونزع الس���الح خ���ارج وداخل 
املخيمات، متاما كما هو معمول 
ب���ه لدى جميع ال���دول العربية 
الالجئني  املشاركة في احتضان 
الفلسطينيني، ومن ثم االنتقال 
الى وضع تقارير تفصيلية تصدر 
عن جلان مختصة بعد تشاورها 
مع النقابات العمالية واالقتصادية 
والضمان الصحي واالجتماعي، 
معتبرا ان التسرع واالستخفاف 
باألم���ر ليس س���وى ضرب من 
الفلس���طينيني  املزايدات وبيع 
عواطف وهمية سرعان ما قد يدفع 
لبنان والالجئون الفلسطينيون 

ثمنها غاليا.
وأردف النائب حبيب معتبرا 

ان أعباء حتسني وضع الالجئني 
الفلسطينيني ال تقع على عاتق 
الدول���ة اللبناني���ة وحدها امنا 
أيضا على عاتق منظمة »األنروا« 
وسائر املنظمات اإلنسانية التابعة 
لألمم املتحدة، األمر الذي يوجب 
على الدولة اللبنانية التش���اور 
والتنس���يق معها كونها معنية 
مباشرة به وتشرف على حالتهم 

اإلنسانية واالجتماعية.
وردا على سؤال نفى النائب 
حبيب ما يحاول البعض إشاعته 
املدنية  بأن موضوع احلق���وق 
لالجئني الفلس���طينيني قد اتخذ 
صفة االنقسام الطائفي، معربا عن 
البعض استغالل  أسفه حملاولة 
الفرقاء لالصطياد باملاء  مواقف 
العكر وبالتالي لسوق امللف في 
غير اجتاهه الصحيح واملنطقي، 
مؤكدا ان القوات اللبنانية أبعد 
ما تكون عن مقاربتها للموضوع 
من الناحية الطائفية وهي تتمنى 
مشاركة جميع الفئات واألطراف 
اللبناني���ة مخاوفها حيال ما قد 
يترتب على الدولة مزيد من األعباء 
املالية واالجتماعية ناهيك عما قد 
يحدثه من شرخ وطني جديد نظرا 
لدقته وحساسيته، معتبرا، على 
سبيل املثال، ان انهيار الضمان 
الصحي واالجتماعي جراء ادخال 
ما يقارب ال� 550.000 منتس���ب 
جديد اليه لن يكون على حساب 
املس���يحيني وحده���م امنا على 
حساب جميع اللبنانيني الى أي 

طائفة أو مذهب انتموا.

أسف لمحاولة البعض استغالل المواقف لالصطياد بالماء العكرأكد أن إسرائيل تسعى لضرب وحدة لبنان ودولته

بيروت � أحمد منصور
أكد عض���و »كتلة التنمية 
والتحري���ر« النائ���ب هان���ي 
قبيسي ان اسرائيل لم توقف 
اعتداءاته���ا على لبن���ان أبدا 
وخرقه���ا للقرار الدولي 1701، 
مشيرا الى ان إقدامها باألمس 
على خط���ف الراعي اللبناني 
عماد حسن عطوي من منطقة 
شبعا ومن األراضي اللبنانية 
يشكل عمال عدوانيا جديدا على 
الدولي،  لبنان وخرقا للقرار 
مشددا على ان لبنان بحاجة الى 
قوته ومتاسكه ووحدة شعبه 

وجيشه ومقاومته.
وقال قبيسي في تصريح 
ل� »األنباء«: لقد بدأت حتركات 
العدوان اجلديد  ردا على هذا 
وعلى االستمرار في االحتالل 
االس���رائيلي للقسم الشمالي 
من بلدة الغجر احلدودية مع 
فلس���طني احملتلة في القطاع 
الش���رقي، وقد باش���ر بهذه 
النائب قاسم هاشم،  اخلطوة 
لذا علين���ا جميعا متابعة هذا 
املوضوع بشكل مستمر لنتمكن 
م���ن حترير الغج���ر واطالق 
صراح املواطن اللبناني، وهنا 
الكبيرة على  تقع املسؤولية 
عاتق الدول���ة اللبنانية التي 
عليه���ا ان تق���وم باتصاالت 
وجهود كبيرة على املستويني 
السياسي والديبلوماسي من 
خالل عالقاتها في هذا املجال 
عبر اتصاالتها مع مجلس األمن 

الدولية  الدولي واملنظم���ات 
والدول الكبرى للضغط على 
اسرائيل وجلم عدوانها على 
بالدن���ا وإجبارها على اطالق 
سراح عطوي واالنسحاب من 

الغجر.
وع���ن الدور الذي تقوم به 
الدولية في  الط���وارئ  قوات 
جن���وب لبنان قال قبيس���ي: 
»حتى الساعة لم تتمكن القوات 
الدولية من ردع اسرائيل، فنحن 
ندعم ما تقوم به تلك القوات 
على مستوى الساحة اجلنوبية، 
لكي تبقى املظلة الدولية فوق 
اجلنوب شاهدة على االعتداءات 
االسرائيلية بشكل يومي على 

لبنان«.
وفي موضوع التنقيب عن 
النفط قال قبيسي: »سنسعى 
الى إقرار قانون على مستوى 
النيابي  احلكومة واملجل���س 

لنضمن حق لبنان في ثرواته 
جلهة النفط والغاز وكل ما هو 
موجود على الساحل اللبناني 
ولكي مننع اس���رائيل من أي 
اعتداء جديد ميكن ان تخطط 

له في هذا املضمار«.
وعلق قبيسي على توقيف 
أحد مس���ؤولي شركة الهاتف 
اخللي���وي بتهمة التعامل مع 
املوساد االسرائيلي فرأى انه 
مؤش���ر خطير ودلي���ل على 
العدوان االسرائيلي  استمرار 
على لبنان، ان على مس���توى 
االنتهاكات عل���ى احلدود، أو 
في املياه االقليمية، أو األجواء 
اللبنانية، وصوال الى شبكات 
التجس���س الت���ي تنش���رها 
اسرائيل، مشيرا الى ان لبنان 
عرضة للتهديدات واالعتداءات 
االسرائيلية منذ العام 49، الفتا 
الى ان اسرائيل تسعى دائما الى 
ان يكون لبنان ضعيفا ومفتتا 
وتعصف به اخلالفات الداخلية، 
وانه���ا تس���عى أيضا لضرب 
الوطني���ة والتوافق  الوحدة 
اللبنان���ي كي تك���ون الدولة 
اللبنانية ضعيفة لتس���تمر 
هي ف���ي اعتداءاتها واحتاللها 
لتكرس نفسها كدولة معتدية 
في منطقة الش���رق األوسط، 
داعيا اللبنانيني الى التنبه لهذه 
احملاوالت االسرائيلية وتفويت 
الفرصة على اسرائيل مبزيد من 
الوحدة والتعاون والتماسك 

الداخلي الوطني.

فريد حبيب هاني قبيسي 

)محمود الطويل( نقاش ثالثي بني رئيس املجلس النيابي نبيه بري والوزيرين جبران باسيل ومحمد رحال على هامش أعمال اللجنة املشتركة

)محمود الطويل( جانب من شركة »ألفا« في فرن الشباك

حزب اهلل يواجه »األموال األميركية«
إعالمياً وحكومياً

سيسون تودّع لبنان بالسياحة

بيروت: فيم���ا يلوح حزب اهلل بتوجيه س���ؤال إلى احلكومة 
اللبنانية عبر نوابه في البرملان بش���أن ال� 500 مليون دوالر 
الت���ي أعلن عنها فيلتمان في اطار حملة لتش���ويه صورة حزب 
اهلل، أوض���ح مص���در نيابي في احلزب أن »احلزب س���يركز في 
خطوات���ه املقبلة على صعيدين: األول حكومي والثاني إعالمي«. 
وقال: »سنسعى لتقوم احلكومة اللبنانية بدورها في هذا املجال 
فتحقق لتكش���ف من أخذ األموال وكيف صرفت ألن هذه ليست 
وظيفة احلزب إمنا وظيفة احلكومة، كما س���نطلق حملة إعالمية 
مركزة ومدروسة لتوضيح األمر على الصعيد الداخلي للبنانيني 

عامة ولقاعدتنا الشعبية خاصة«.

بيروت: قبل مغادرتها لبنان لتس���ليم خليفتها السفيرة األميركية
 اجلديدة مورا كونيللي، تتنقل السفيرة االميركية ميشال سيسون 
في الربوع اللبنانية »مودعة«، حيث يشاهدها اللبنانيون في املقاهي 
واملطاعم وفي األماكن السياحية، كما تقوم بتلبية دعوات خاصة من 
أصدقاء لبنانيني قبل مغادرتها االراضي اللبنانية، ودائما من دون احلراسة 
األمنية املش���ددة او االجراءات التي كانت تعتمدها في األيام الغابرة، 

وبعد بعلبك، زارت سيسون صيدا في زيارات سياحية وداعية.

جاسوس الخليوي مّكن اإلسرائيليين من السيطرة على 650 محطة إرسال
بيروت � يوسف دياب

أظهرت حتقيقات مخابرات اجليش اللبناني مع املسؤول في 
ش���بكة »الفا« اخلليوية ش���ربل. ق فداحة األعمال التي قام بها 
ملصلحة االسرائيليني طيلة 14 سنة من التعامل من خالل وظيفته 
في قطاع االتصاالت س���واء في الش���ركة التي يعمل فيها، أو في 

وزارة االتصاالت حيث كان يعمل.
وبينت التحقيقات ان شربل، ومن خالل موقعه احلساس جدا 
في »الفا« مكن االس���رائيليني من الدخول الى شبكة االتصاالت 

اخللوية والتنصت ورصد أشخاص.
وزير االتصاالت ش���ربل نحاس، قال انه لم يتبلغ معلومات 
رسمية حول هذه القضية بعد، اال ان هناك عقدا بني الدولة اللبنانية 
وشركة الفا املشغلة إلحدى شبكتي اخلليوي، و»يهمنا ان تكون 

اجلهات التي نتعاطى معها محصنة، وغير مخترقة«.
مصادر التحقيق نقلت اعتراف شربل بأن املوساد االسرائيلي 
كلف���ه بزرع أجهزة فنية في كل احملطات التابعة لش���ركة »ألفا« 
وعددها 650 محطة، األمر الذي مّكن االس���رائيليني من كش���ف 
الترددات التي تعمل عليها هذه احملطات، وبالتالي توفير امكانية 
حتكمهم في جميع االتصاالت اخلليوية، حتى بات للموساد شبه 

سيطرة تامة على هذه الشبكة.
املصادر اعتبرت شربل مبثابة كنز أمني من حيث املعلومات 

التي كان يقدمها للموساد طوال هذه السنوات، اال ان أوساطا نيابية 
اعتبرت شربل وما قدمه لالسرائيليني مبثابة »كارثة وطنية، ال 

يدري أحد مقدار الضرر الذي أحلقه بلبنان«.
ش���ربل من مواليد 1959 في بلدة »علمان« في ساحل الشوف، 
وقد اعترف بتعامله مع املوس���اد منذ 1996، وقد قدم خدمات ال 
توصف لالسرائيليني من خالل عدوان 2006، حيث كان يستطيع 
حتديد مكان وجود أي شخص يحمل خط الفا على كل األراضي 
اللبنانية وكذلك الوصول الى االسماء واألرقام والعناوين والسير 
الش���خصية، فضال عما كان يتيحه له حتكمه الفني باالرس���ال 

والترددات.
وتقول صحيفة »السفير« ان املوقع الذي كان يشغله شربل، 
يعرف ب� BTS وهو القس���م الذي متر ب���ه املرحلة األولى من كل 
االتصاالت عبر هذه الش���ركة، ومنه ميك���ن التحكم في أكثر من 
650 محطة ارس���ال تابعة للشركة عينها في جميع املناطق، كما 
يس���تطيع من موقعه هذا حتديد أي مكان خط على هذه الشبكة 

في أضيق نطاق ممكن.
وداهمت مخابرات اجليش مكتب شربل في مبنى شركة الفا في 
محلة فرن الش���باك صباح اجلمعة املاضي، وقد مت القبض عليه 
وصودرت أجهزة الكمبيوتر التي كان يس���تخدمها باالضافة الى 

وثائق في سيارته ومنزله.

اعترافاته تعكس حجم الكارثة الوطنية التي تسبب فيها

بري رد بغضب على الكالم المنسوب للسنيورة: النفط ليس شيعيًا!
بيروت � عمر حبنجر

انعقدت امس اللجان النيابية 
املشتركة برئاسة الرئيس نبيه 
بري وبحثت في اقتراح القانون 
املقدم من النائب علي حس����ن 
خليل حول املوارد النفطية في 
لبنان واكتفت مبناقشة بعض 
البنود ثم أرجأت جلستها الى 
12 يوليو، تاريخ عدوان يوليو 
االسرائيلي على لبنان من العام 

.2006
ويعكس تأجيل اللجان مدة 
أس����بوعني تفاهما ضمنيا على 
التي ستجتمع  إمهال احلكومة 
اليوم في إطار اللجنة الوزارية 
املكلفة بدراسة قانون التنقيب 
ع����ن النفط، إلجناز مش����روع 

القانون إياه.
ودافع رئيس املجلس نبيه 
بري عن ح����ق مجلس النواب 
في تشريع قانون النفط بينما 
تعتبر احلكومة ان هذه املسألة 

من شأنها.
 وحتدثت مص����ادر مطلعة
ل� »األنباء« عن جوانب خلفية 
إصرار رئي����س املجلس نبيه 
بري على إص����دار هذا القانون 
والتعجيل بالتنقيب على النفط 
والغاز، تتمثل في استياء بري من 
كالم منسوب الى رئيس احلكومة 
السنيورة، وبرر  السابق فؤاد 
حماس����ة بري ملوضوع النفط 
املكتشف وجوده على الساحل 
اجلنوبي للبن����ان، العتبارات 

مذهبية.
وتقول املصادر ان الرئيس 
ب����ري اتصل بالرئيس س����عد 
احلريري معربا عن غضبه من 
األقوال املنسوبة للسنيورة ثم 
أطلق العنان لكتلته اندفاعا من 

اجل القانون املطلوب.
وعكس قول ب����ري في احد 

تصريحاته )النفط ليس شيعيا( 
مدى استيائه، من تصنيف حملته 
من اجل هذا امل����ورد الطبيعي 

للبنان، في اخلانة املذهبية.

الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة

وفي رد غير مباشر على حملة 
بري ضده قال الس����نيورة بعد 
زيارته مطران صيدا لألرثوذكس 
والكاثوليك، انه ال يعير اهتماما 
للحمالت التي تشن عليه، مشيرا 
الى ان الشجرة املثمرة وحدها 

ترمى باحلجارة.
وأش����ارت املص����ادر الى ان 
اخلالف على صياغ����ة اإلدارة 
احلكومية املفترض توليها إدارة 
املرفق النفطي في املستقبل، في 
السياسية  ظل تنازع األطراف 
على بس����اط هذه الثروة، غير 
ان مصدرا حكوميا حسم األمر 
بالتوجه نحو حتويل واردات 
هذا القطاع على حساب واردات 
الدولة في مصرف لبنان أسوة 
بالواردات األخرى، في حني تتولى 
شركة متخصصة التزام تشغيل 
املشروع بعيدا عن االصطفافات 

احلزبية والطائفية النفعية.

إقرار المادة األولى

وحضر جلسة اللجان امس، 
وزراء الطاقة والبيئة واملال، وقد 
ناقشت اللجان االقتراح وأقرت 

املادة األولى منه.
وبعد تق����دمي حملة تاريخية 
حول ملف النفط لفت الرئيس 
بري الى حرص����ه الكامل على 
عدم الظه����ور مبظهر املتنافس 
او املزاحم للحكومة، وقال اننا 
نتعاطى مع احلكومة من منطلق 
احلرص على اإلسراع، وليس 

اخلالف.
وقال بري انه سبق ان أثار 

اقتراح القانون املقدم من النائب 
علي حسن خليل، ال يعني اي 
تض����ارب في عم����ل احلكومة، 
مش����يرا الى ان����ه متى أجنزت 
احلكومة مشروعها للتنقيب عن 
النفط تضمه الى االقتراح وإذا 
وجدت نقاط تباين أو تناقض بني 
الطرحني فإن اللجان املشتركة 
ستعمل على اخلروج بصيغة 

واحدة.
وأوضح بري ان االتصاالت 
األي����ام املاضية  التي متت في 
ساهمت في تأمني اجواء ايجابية 
جللسة اليوم، الفتا الى ان العدو 
االسرائيلي باشر في االجراءات 

هذه املسألة على طاولة احلوار 
قبل االخيرة، داعيا الى تثبيت 
حقوق لبنان في مياهه اإلقليمية 
ف����ي األمم املتح����دة، في وجه 

التهديدات اإلسرائيلية.
وقال وزي����ر الطاقة جبران 
باسيل ان إقرار املشروع املوجود 
في مجلس الوزراء يحتاج الى 
3 أسابيع على األقل، وستجتمع 
اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس 

احلريري اليوم.
ودعا باسيل الدولة والقطاع 
اخلاص للمش����اركة من خالل 
شركة معينة ألن التنقيب عن 
النفط مسألة مهمة، مشددا على 

العمالتية للتنقيب عن النفط.

باسيل يبّشر بالتفاهم

الطاقة جبران باسيل  وزير 
كش���ف عن تفاهم بني رئيس���ي 
املجل���س واحلكوم���ة على ان 
تناقش اللجان االقتراح النيابي 
للقانون، مبا يكمل روحية ما بدأته 
احلكومة، على ان تنعقد اللجنة 
الثالثاء، مشددا  اليوم  الوزارية 
عل���ى أهمية اخل���روج بتصور 
لبنان���ي موحد له���ذا املوضوع 
االستراتيجي اال اذا كانت هناك 
نيات مبيتة بالتعطيل، وهذا ما 

ستبينه األيام املقبلة.

اإلسراع في حتديد احلدود املائية 
االقتصادية للبنان، كما دعا الى 
إنشاء صندوق مستقل لعائدات 

النفط.
أما النائ����ب إبراهيم كنعان 
الى  )التي����ار احل����ر( فأش����ار 
الس����لطات  الفصل بني  مب����دأ 

الدستورية.
النائب  صاحب  االقت����راح 
علي حس����ن خلي����ل اعتبر ان 
مهلة األس����بوعني التي أعطيت 
الى احلكومة يج����ب ان تكون 

كافية إلجناز املشروع.
وكان الرئي����س ب����ري أبلغ 
الصحف ان بح����ث اللجان في 

تأجيل البحث النيابي بقانون النفط أسبوعين بانتظار قانون الحكومة

مصادر ل� »األنباء«: يجب تكليف
السيد نصراهلل بالدفاع عن النفط

بيروت � ناجي يونس
رأى مصدر نيابي قريب من 8 آذار ل� »األنباء« ان لبنان يقع على خط 
التماس في الصراع مع إسرائيل وهو ما يعني انه ستتم في التعيينات 
األمنية املقبل��ة مراعاة ذلك، اضافة الى التعاطي اللني مع املقاومة ومع 
ضرورات التحالف مع س��ورية، وما يعيد االعتبار الى ميزات املرحلة 
التي س��بقت 14 فبراير 2005. وإذا كان رد االعتبار سيش��كل عنوان 
املرحلة املقبلة، فإنه س��يتحتم على اجلميع إدراك ان موضوع سالح 
املقاومة والسالح الفلسطيني املرتبط بالصراع مع إسرائيل سيكونان 

خارج أي نقاش جدي في األفق املنظور.
أم��ا موضوع النفط والغاز املرتقب ان يتم التنقيب عنهما في املياه 
اإلقليمي��ة اللبنانية فه��و يوفر أرضية ن��ادرة للبنانيني لالنتقال من 
دولة مديونة تقف أمام خطر اإلفالس الى حالة نوعية ومختلفة متاما، 
السيما لناحية إمكان الصعود الى مراتب اقتصادية أهم بكثير مما هي 
علي��ه األوضاع اللبنانية اليوم. ولفت املصدر النيابي الى وجود قناعة 
واضحة تنطلق من حتمية وضع ما يصون املصالح اللبنانية العليا في 
ظل الظ��روف القائمة والفرصة الثمينة التي أتيحت إضافة الى ان كل 
ذلك يعني ان تكون الدولة هي املشرف األول واألخير على هذا القطاع 

االقتصادي احليوي املرتقب.
وتعد احلكومة مشروع قانون للنفط وهناك اقتراح قانون، ما يعني 
ان اخليارات س��تكثر وان املسؤولني س��يكونون قادرين على انتقاء 
األفضل على هذا الصعيد وسط قرار على أعلى املستويات باإلسراع 
في التنقيب عن النفط بأحسن األطر وأفضلها بعيدا عن املزايدات من 
هنا أو هناك. ويبدو للمصدر انه ال مشاكل ستعوق التنقيب في املياه 
اإلقليمية مع كل من س��ورية وقبرص وتركيا وتدل املؤش��رات على 
ان أماك��ن وجود النفط والغاز قد ال تكون متداخلة مع املياه اإلقليمية 

اإلسرائيلية.
أم��ا اذا حصل العكس، فإن املصدر النيابي القريب من 8 آذار يرى 
انه اذا قررت إسرائيل ان تعتدي على لبنان ومتنعه أللف سبب وسبب 
عن التنقيب عن النفط فإنه يجب ان يكلف أمني عام حزب اهلل الس��يد 
حس��ن نصراهلل مبهمة الدفاع عن مصالح لبن��ان النفطية مثلما أدت 
املقاومة غرضها في تلقني اإلس��رائيليني دروس��ا باهظة الثمن عندما 

شنوا عدوانهم على بالد األرز.
ويبدو ان الشركات اخلاصة مستعدة للمشاركة في التنقيب وهي 
كانت تعرض على الدولة ان تكون الش��راكة بنسبة 70% لألولى و%30 
للثانية وهاهي املعادلة تنقلب رقميا وها هي الشركات هذه تعرب عن 

استعدادها للقبول بكل ذلك.


