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بري وعون ور ّمانة الدورة اال�ستثنائية
 روزانا ر ّمال

يوسف الصايغ
بعد ال �خ�لاف م��ع ال�س�ن�ي��ورة ي�ب��دو أنّ نائبة «المستقبل» بهية
الحريري ليست في وضع ُتحسد عليه ،فهي تعيش مؤخرا ً معاناة
حقيقية نتيجة طموحها في لعب أدوار سياسية أكبر ،إنْ على صعيد
قيادة تيار المستقبل أو على مستوى رئاسة الحكومة.
في هذا السياق تشير معلومات لـ«البناء» إلى أنّ عالقة الحريري
السيئة مع رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة مردّها الى
طموح «سيدة مجدليون» لخالفة السنيورة في سدة رئاسة الكتلة
النيابية ،وهي طرحت مطلبها على السنيورة في جدة خالل االجتماع
الذي دعاهم اليه رئيس تيار المستقبل سعد الحريري قبل أسابيع
لترتيب البيت الداخلي للتيار األزرق ،بعد تفاقم الخالفات والتراشق
اإلعالمي بين نوابه ووزرائه ،ال سيما بعد تسريب فيديوات سجن
روم�ي��ة ،وف��ي ظ � ّل معلومات تفيد ب��أنّ تسريب تلك المقاطع إنما
جاء بضوء أخضر من وزير العدل أشرف ريفي ،وذلك في سياق
الصراع الدائر مع زميله وزير الداخلية نهاد المشنوق.
وبحسب المعلومات ف��إنّ الحريري أص � ّرت على السنيورة في
اجتماع ج��دة المذكور على أن يطرح استقالته من رئاسة الكتلة
الزرقاء خالل اجتماع عقده ابن شقيقها سعد الحريري الذي كان
يعمل على ردم الهوة بين ع ّمته من جهة والسنيورة من جهة ثانية،
لكن مساعيه باءت بالفشل نتيجة الخالفات الحادّة بين الطرفين.
كما تشير معلومات الى أنّ الحريري هي من تقف خلف تسريب
خبر هروب ابنة السنيورة الى كوبا وزواجها ،إلى بعض اإلعالميين
المق ّربين منها ،حيث ضغطت عليهم لنشر الخبر وتعميمه على نطاق
واسع ،وذلك في إطار الحرب التي تشنّها على السنيورة.
في المقابل تفيد معلومات انّ السنيورة عمل على التصدّي لهجوم
النائبة الحريري من خالل االستعانة بالنائب الخارج من صفوف
ت�ي��ار المستقبل خ��ال��د ال�ض��اه��ر ال��ذي تربطه ع�لاق��ات ج�ي��دة معه،
فاألخير ال يو ّفر مناسبة إال ويهاجم فيها أمين عام تيار المستقبل
أحمد الحريري نجل النائبة الحريري ،كذلك استطاع السنيورة
أن يم ّرر معلومات إل��ى السفير السعودي في لبنان علي عواض
عسيري ،وعبره إلى ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان،
حول تواصل بهية الحريري مع حزب الله عبر رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رعد ،وذلك بهدف قطع الطريق أمام الحريري
ومنعها من لعب أي أدوار سياسية على حسابه.
ك��ذل��ك يعمل ال�س�ن�ي��ورة ع�ل��ى م�ح��اص��رة ال �ح��ري��ري صيداوياً،
ولهذه الغاية تشير ملومات لـ«البناء» إل��ى أنّ السنيورة عمد عبر
عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل المحامي محمد المراد
المحسوب عليه ،وال�م�ك�لّ��ف م��ن قبل «المستقبل» بمتابعة ملف
موقوفي عبرا ،الى إحراج الست بهية من خالل القيام بتحريك أهالي
الموقوفين ودفعهم إلى الضغط على الحريري ومطالبتهم لها خالل
زيارة قاموا بها الى مجدليون لإلسراع باإلفراج عن أبنائهم وإيجاد
المخرج المناسب لملف أبنائهم.
لكن جواب الحريري كان عبارة عن دعوة األهالي الى ان ينتظروا
األحكام قريباً ،وهو ما أثار استياء أهالي الموقوفين الذين هدّدوا
بالتواصل مع ح��زب الله إليجاد مخرج لذويهم ،مل ّوحين بالبوح
بما عندهم من معلومات حول عالقة نائبة المستقبل بالشيخ الفا ّر
م��ن وج��ه العدالة أحمد األس�ي��ر وجماعته م��ا أث��ار م�خ��اوف «سيدة
مجدليون» من انعكاس ذلك عليها على الساحة الصيداوية.
وتختم المصادر ب��اإلش��ارة ال��ى انّ الحريري تعلم ج��دي�ا ً بأنّ
السنيورة ليس بعيدا ً عن إثارة العواصف في وجهها ،فهو ال يوفر
ّ
ويسخرها في هجومه المعاكس على الحريري الغارقة
وسيلة اال
بين حلمي رئاسة الكتلة الزرقاء و«الكرسي الثالث» والدخول إلى
نادي رؤساء الحكومة.

ن�شاطات

الحسيني وحسيب
استقبل رئيس الحكومة تمام سالم ،في السراي الحكومية،
وفدا ً من لجنة مهرجانات القبيات برئاسة سينتيا حبيش .كما زار
الوفد رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب العماد ميشال عون في
دارته في الرابية.
عرض رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
التطورات في لبنان والمنطقة مع السفير العراقي علي عباس
بندر.
التقى الرئيس حسين الحسيني ،في مكتبه في عين التينة،
رئيس مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية الدكتور خير
الدين حسيب ،الذي سلمه دعوة لحضور ندوة بعنوان «مستقبل
التغيير في الوطن العربي :من األنفاق إلى اآلفاق» ،التي ستعقد
في بيروت من  9تشرين الثاني المقبل إلى  11منه.
بحث رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة
األوضاع العامة مع السفير التونسي حاتم الصائم.
بمناسبة انتهاء مه ّماته الديبلوماسية في لبنان ،زار سفير
قبرص هومر مافروماتيس متروبوليت بيروت وتوابعها المطران
الياس عوده في دار المطرانية ،مودّعاً.
استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين ال��دروز الشيخ نعيم
حسن في دار الطائفة في فردان ،رئيسة الجمعية الدرزية األميركية
 ADSفي الواليات المتحدة الدكتورة ريما معقصة ،رئيس الجمعية
الدرزية في فرنسا الدكتور رمزي أبي عكر ،في حضور رئيس لجنة
االغتراب في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين ال��دروز كميل
سري الدين وأعضاء اللجنة ،وت ّم عرض أوضاع الجاليات اللبنانية
وشؤون المغتربين.

عون ولجنة مهرجانات القبيات

خفايا
خفايا

إنّ الكالم العالي الوتيرة المتبادل بين وزي��ر المالية
علي حسن خليل والنائب إبراهيم كنعان ،حول الشأنين
الحكومي والنيابي غير مسبوق في العالقة بين التيار
الوطني الحر وحليف حليفه ،رغم أنّ العالقة متوترة بين
الفريقين اللذين يمثالن ميمنة حزب الله وميسرته ،وهما
القوة الحاسمة في المشهد اللبناني.
يمكن القول ،إلى ح ّد كبير ،أنّ داخل التيار الوطني الحر
تقييم لدور رئيس مجلس النواب ال يشبه تقييم حزب الله
وال تقييم رئيس تيار المردة أو حزب الطاشناق ،الحلفاء
الرسميين المباشرين للتيار الوطني الحر ،فك ّل من هؤالء
يصنف الرئيس نبيه بري وحركة أمل في مقدمة الحلفاء وال
نقاش لديه حول حجم المشتركات مع الحركة ورئيسها،
وهم يسلمون جميعا ً ب��أنّ الرئيس نبيه بري في نهاية
المطاف وعندما يحين األوان هو من سيتولى تسييل صمود
وثبات الحلفاء ومصادر قوتهم لتحويلها إلى أوراق متداولة
في س��وق السياسة الدولية واإلقليمية ،وف��ي التفاوض
الحار والبارد مع الخصوم ،وحزب الله هو الذي فعل ذلك
في حرب تموز ،بينما كان األميركيون وفريق الرابع عشر
من آذار يراهنون على ب��ري كحصان ط���روادة سيفرض
االستسالم على ح��زب الله عندما ينجح «اإلسرائيلي»
في الضغط العسكري المؤلم وينجح األميركي في إغالق
الفرص السياسية ،كان حزب الله يرسم تقاسم أدوار بين
اللعبة التي يديرها هو في الميدان واللعبة التي يديرها
بري في السياسة .وعلى عكس الحلفاء الواثقين بخيارات
بري والمعجبين بمواهبه التفاوضية والمؤمنين بصدقية
الخيارات عنده ،يتصرف التيار الوطني الحر ورئيسه بقلق
وخشية من هذه اللحظة ،ويميل إلى اعتقاد أنّ خيارات بري
الحقيقية تجعله جاهزا ً للمقايضة على حلفائه بمكاسب

وحصص وحسابات ،ضمن تقاسم آخر مع حليفه النائب
وليد جنبالط وحليف حليفه الرئيس سعد الحريري إلعادة
تكوين تقاسم للسلطة ومغانمها.
في داخل التيار قراءة قوامها أنّ بري يرتاح إلى اهتمام
ح��زب الله بقضية المقاومة وتغليبها على الدخول في
محاصصة الحكم والمناصب ،فتقوم معادلته على حفظ
مطالب حزب الله الضامنة للمقاومة بحدود ما تنتزعه
قدرة حزب الله أصالً ،مقابل تنازل حزب الله له عن كامل
الحصص المشتركة التي تمثل الطائفة الشيعية في الدولة
ومؤسساتها ،بينما هذا ليس هو حال التيار الوطني الحر
اآلت��ي أص�لاً ليضرب بيده على الطاولة لتخريب القسمة
المعمول بها في المحاصصة السياسية والطائفية منذ
اتفاق الطائف  ،بدءا ً من استعادة حصة المسيحيين لمن
يمثلهم وإع��ادة توزيع الحصص بينهم على أس��اس هذا
التمثيل.
وفي المقابل ،في حركة أمل من يرى أنّ التيار الوطني
الحر الذي يسجل على الحركة ورئيسها ما يصفونه بتقاسم
معادلة حماية المقاومة مقابل احتكار تمثيل الطائفة في
الدولة وأنه ال يعمل مع حزب الله إال وفقا ً لهذه المعادلة،
فحركة أمل ليست من القوى التي كانت على ضفة القوى
المتربصة بسالح المقاومة وأعادت التموضع  ،بل كانت
من الذين يستهدفهم المتربصون بالسالح الذي كانت أول
من رفعه تحت راية المقاومة ،لكنّ واقع الحال أنّ التيار
الوطني الحر ،مقابل التغطية المسيحية للمقاومة ،يريد
استعمال قوة حزب الله ومكانته وفقا ً لمقايضة عنوانها:
إذا كنتم ال تريدون صرف قوتكم لحسابكم فدعونا نصرفها
لحسابنا.
يتبادل الفريقان في مجالسهم اتهامات كثيرة حول
ال��ت��ورط ف��ي محاصصات ال��ن��ظ��ام السياسي والمالي
ومنافعه ،وير ّد ك ّل من الفريقين على اتهامات اآلخر :هاتوا
دليلكم .كذلك يتبادل الفريقان التهم حول التراكض لتقديم

أوراق االعتماد للخارج ،وخصوصا ً األميركي والسعودي
وهي عالقات ال ينفيها الفريقان عند سؤالهم عنها ويب ّررونها
تحت شعار خصوصية الموقع والدور.
في الملف الرئاسي ،يقول العونيون إنّ ميل بري ليس
نحو ترشيح عون ،رغم مسايرته وسيره به علناً ،ويرون أنّ
هناك حلفا ً يقوده بري يشتغل إلفشال هذا الترشيح ومنع
تحوله إلى خيار ورهانه على الوقت والتعب والتسويات
اإلقليمية ،بانتظار لحظة تخلي ح��زب الله عن ترشيح
عون.
العالقة بين الرئيس ب��ري ع��ون ليست كما ي��رام ولم
تنكسر ،هذه هي المعادلة منذ فترة غير قصيرة ،وفي ك ّل مرة
ينجح حزب الله في تسوية موقتة ترمم ما بدأ يبدو معرضا ً
لالنكسار من دون ال��ت��ورط في ال��ره��ان على بناء عالقة
متماسكة ،وال يخشى حزب الله من إدارة هذه العالقة في
حال نجاح مساعي إيصال عون إلى الرئاسة وهو يثق بأنّ
الرئيس بري سيبذل جهوده إلنجاحه في الوقت المناسب،
ويرفض الحزب المقولة التي يردّدها بعض رموز التيار عن
أنّ بري سيسير مجبرا ً بذلك وأنه ال يستطيع رفض طلبات
حزب الله بالقول إنّ الخيار الرئاسي الذي ال يحوز رضى
الرئيس بري ال يبصر النور وبري صادق في تبني ترشيح
عون رغم ك ّل المناكفات التي تعبرعن موقعين مختلفين
لكن غير متصادمين.
جولة الحماوة األخيرة بين خليل وكنعان تأتي تحت
سقف صياغة تسوية لآللية الحكومية وملف التعيينات
وال��دورة االستثنائية لمجلس النواب ،وفي ملف ال��دورة
يربط ب��ري ال��ن��زاع للحصول على يد طليقة بال شروط
في وضع ج��داول أعمال جلسات المجلس وحماية داره
ومنصته ومنبره من الشروط المسبقة.
يريد فريق الرابع عشر من آذار أن تكون القلوب المليانة
قد كسرت العالقة ويعمل حزب الله لتكون رمانة الدورة
االستثنائية.

جل�سة بال قرارات وترحيل الملفات الخالفية
�إلى الخمي�س المقبل �إف�ساح ًا في المجال �أمام الت�سويات
ل��م تخرج الجلسة التي عقدها
مجلس الوزراء في السراي الحكومية
أمس بأي جديد على صعيد الملفات
الشائكة ،فال ح ّل يذكر ألزم��ة جبال
النفايات التي تعلو المناطق كافة،
وال توافق ح��ول مسألة التعيينات
األمنية ،وكما ك��ان متوقعا ً ُرحِّ لت
الملفات والخالفات العالقة حولها،
ب��رف��ع الجلسة إل��ى ي��وم الخميس
المقبل.
وأش������ار وزي�����ر اإلع���ل��ام رم���زي
جريج بعد انتهاء الجلسة إل��ى أنّ
الرئيس تمام سالم استه ّل الجلسة
بتجديد الدعوة إلى انتخاب رئيس
للجمهورية ،م��وض��ح�ا ً «أنّ اآلث��ار
السلبية للشغور الرئاسي تلحق
أضرارا ً بالغة على جميع المستويات
وفي العديد من الملفات».
وق���ال س�ل�ام« :تمكنا م��ن اتخاذ
بعض اإلج��راءات التي خففت موقتا ً
حدة المشكلة في بيروت والضاحية.
كما أنّ بعض البلديات في المناطق
األخ���رى لجأ إل��ى ح��ل��ول لمواجهة
الوضع ،لكنّ هذه الحلول كلها ليست
نهائية ،وج��ب��ال النفايات تتراكم
ف��ي مختلف المناطق ف��ي انتظار
المعالجات».
وأض����اف« :إنّ ج��ه��ودا ً حثيثة
تبذل على قدم وساق لمعالجة هذه
المشكلة الملحة» ،موضحا ً «أنّ
أحد الخيارات التي تجري دراستها
بعناية هو خيار تصدير النفايات
إل��ى ال��خ��ارج ،ال��ذي نأمل أن نكون
قد توصلنا إلى قرار فيه خالل أيام
قليلة».
وأك����د رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة تفهمه
«لغضب اللبنانيين من جراء مشكلة
النفايات» ،وقال« :نحن في السلطة
اإلجرائية نتحمل المسؤولية األولى
في ه��ذا الموضوع ،ال��ذي يعود مع

غ��ي��ره م��ن ال��م��واض��ي��ع إل��ى المناخ
السلبي في البالد من جراء الشغور
ف��ي رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة واألزم���ة
السياسية المستفحلة ،مما يمنع
إيجاد حلول لكثير من القضايا».
وف����ي ش����أن ال���وض���ع ال��م��ال��ي
الضاغط ،ذ ّكر سالم بما عرضه في
الجلسة السابقة لجهة الطابع الملح
الذي يرتديه موضوع إصدار سندات
خزينة موضوع الرواتب ،ووجوب
عدم خسارة هبات وق��روض بقيمة
 743مليون دوالر أميركي باتت
مهدّدة بسبب عدم اتخاذ المراسيم
والقرارات الخاصة بها.
وبعدما أشار إلى تلقيه كتابا ً أول
من أمس من وزير الدفاع يطلب فيه
اتخاذ اإلجراء الالزم في شأن شغور
منصب رئيس أركان الجيش ،تحدث
سالم عن مقاربة العمل داخل مجلس

ال��وزراء ،آم�لاً «التوصل إلى مخرج
عملي يبعدنا عن التعطيل وينقلنا
إلى اإلنتاج ،بحيث يستطيع مجلس
ال��وزراء معالجة الملفات الضاغطة
واتخاذ القرارات الالزمة في شأنها».
وناقش الوزراء خالل الجلسة ملف
النفايات وملف التعيينات العسكرية
وسائر المواضيع الملحة ،وأب��دوا
آراءه��م في هذا الصدد ،بعد ذلك أكد
الرئيس سالم أنه «في غضون يومين
أو ثالثة ستتبلور حلول مرحلية لملف
النفايات ،وإنّ هذه الحلول ستعرض
على اللجنة الوزارية بحيث تنتهي
معها المشاكل اآلنية المتأتية من هذا
الملف» .ثم رفعت الجلسة إلى يوم
الخميس المقبل.
ور ّدا ً على سؤال حول ما إذا كان
وزي��ر ال��دف��اع سمير مقبل ق��د طرح
أسماء معينة للمراكز األمنية ،أجاب

ابراهيم :الدولة لي�ست في خطر
وانتخاب الرئي�س متاح في �أي لحظة

جريج:
«وزي���ر ال��دف��اع ق��ال إنّ موضوع
التعيينات ف��ي ال��م��راك��ز األمنية
الشاغرة أو التي ستشغر يخلق بلبلة
في الجيش ،وأنه يرغب في عرض ك ّل
موضوع التعيينات في سلة واحدة.
أم��ا م��وض��وع رئ��ي��س األرك���ان ال��ذي
سيشغر في السابع من هذا الشهر
فقد عرض عددا ً من األسماء بحسب
أهلية ك ّل منهم لهذا المركز».
وس��ئ��ل ع��ن ط��ل��ب وزراء تكتل
التغيير واإلصالح وحزب الله مهلة
م��ن ال��وق��ت ف��ي مسعى إلي��ج��اد ح ّل
سياسي شامل ،فأجاب« :صحيح،
في مداخلته ،قال الوزير باسيل وأحد
وزي��ري ح��زب الله إنّ هناك مساع
لبلورة ح ّل في موضوع التعيينات
العسكرية ،ويمكن أن ي���ؤدي إلى
توافق حول اعتماد الح ّل المناسب».

مجلس الوزراء مجتمعا ً في السراي برئاسة سالم

بعد انتهائه من قراءة
المقال األسبوعي
لصحافي معروف
يتولى مسؤولية
سياسية في أحد
التيارات ،قال نائب
بارز يرأس حزبا ً
حليفا ً لذلك التيار:
يبدو أنّ صاحبنا
 ...كان «يأخذ
مسافة» حين ورث
المسؤولون عنه
أمالكا ً عامة كان
والدهم الراحل قد
ض ّمها إلى ممتلكاته
العقارية في أكثر من
منطقة في لبنان ،ال
سيما في العاصمة
بيروت!

(داالتي ونهرا)

دريان مستقبالً ابراهيم في دار الفتوى

(داالتي ونهرا)

أكد المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم التوصل مع «جبهة
النصرة» في شأن ملف العسكريين المخطوفين «إلى مرحلة متقدمة حدّدت آلية
التبادل وزمنه ومكانه ومسائل تقنية».
ولفت في حوار أجرته معه مجلة األمن العام في عددها الثالث والعشرين إلى
«أنّ الملف بشقه التفاوضي انتهى».
وتناول ابراهيم إنجازات المديرية في السنوات األربع الماضية ،مؤكدا ً أنّ
«في وسع اللبنانيين في أي لحظة انتخاب رئيس للجمهورية» ،معربا ً عن أسفه
ألنّ «الطبقة السياسية أخفقت نتيجة عوامل خارجية».
وإذ الحظ أنّ «إرادة االنتخاب معطلة نتيجة أجندات خارجية» ،مؤكدا ً أنّ
«الدولة اللبنانية ليست في خطر» ،شدّد على «ضرورة وضع قانون انتخاب
يكون كلمة الس ّر إلع��ادة تقويم ك ّل الوضع القائم وإع��ادة إنتاج المؤسسات
الوطنية والدستورية بما يمثل من أحالم اللبنانيين ومصالحهم».
وتطرق إلى األزمة السورية معتبرا ً أنّ «لبنان ليس الحلقة األضعف فحسب،
بل األكثر تأثرا ً باألزمة السورية بدليل وجود مليون ونصف مليون وافد سوري
من التوجهات السياسية المختلفة ،جزء منهم مع المعارضة وجزء مع المواالة،
ما يجعل لبنان يتأثر باألزمة ويهتز أمنه نتيجة لذلك».
التوصل مع «جبهة النصرة» إلى
وفي ملف العسكريين المخطوفين ،أكد
ّ
«مرحلة متقدمة حدّدت آلية التبادل وزمنه ومكانه ومسائل تقنية» .وقال« :إنّ
الملف بشقه التفاوضي انتهى بالنسبة إلينا وإلى اإلخوة في قطر ،وما نحتاج
إليه هو بعض التوضيحات لمباشرة التبادل».
وكان اللواء ابراهيم زار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،في
دار الفتوى وعرض معه التطورات والمستجدات المتعلقة بقضية العسكريين
المخطوفين .وأشاد دريان بالجهود التي يقوم بها اللواء إبراهيم في معالجة
هذه القضية ،مبديا ً تفاؤله «بأنّ موضوع المخطوفين العسكريين في طريقه
إلى الح ّل» ،وقال« :أطمئن أهالي العسكريين بأنّ قضية أبنائهم في أيد أمينة،
وسيعودون إلى أهلهم وذويهم سالمين بإذن الله».

�أكد �ضرورة تفعيل عمل المجل�س النيابي وعدم تعطيله تحت �أي ظرف

خليل :لن �أخالف في الإنفاق بال قرار وزاري
أكد وزير المال علي حسن خليل
«ض����رورة تفعيل ع��م��ل المجلس
النيابي وع���دم تعطيله تحت أي
ظرف من الظروف ألنّ في تعطيله
ض��رب�ا ً للمؤسسات األساسية في
ال��ب��ل��د وب��ال��ت��ال��ي تعطيل مصالح
الناس وقضاياها ومصالح الدولة
ومؤسساتها» ،الفتا ً إلى أنّ «هناك
دائ��م��ا ً ه��ن��اك خيطا ً رف��ي��ع بين ما
يطرح وبين تعطيل مصالح الناس
والحاجة إلى صدور قرارات للكثير
من الملفات».
ول��ف��ت خ�ل�ال م��ؤت��م��ر صحافي
عقده في مكتبه في ال��وزارة إلى أنّ
م��ش��روع ق��ان��ون ال��م��وازن��ة العامة
«أُح���ي���ل إل���ى ال��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي
بتاريخ  2015/3/19وبالتالي لم
يكن مرتبطا ً على اإلط�لاق باألزمة
المطروحة حالياً».
وق���ال« :ال يظنن أح��د أنّ وزي��ر
المالية سيخالف ف��ي اإلن��ف��اق من
دون تشريع قانوني أو في ما يحتاج
إلى قرار من مجلس الوزراء» ،مؤكدا ً
«أنّ الصرف يكون إما بفتح اعتماد
إض��اف��ي ف��ي مجلس ال��ن��واب وإم��ا
بتجميد اإلنفاق في الوزارات وتحويل
االحتياط إلى بند الرواتب».
وإذ اعتبر «أنّ هناك خيطا ً رفيعا ً
بين ما يطرح وبين تعطيل مصالح
الناس والحاجة الى صدور قرارات
للكثير من الملفات» ،استغرب خليل
«أن ي��س��أل تكتل ع��ري��ق ل��دي��ه هذا
التمثيل الكبير عن تبرير التشريع
وتبرير المطالبة بمشروع القانون

ل��ط��رح اع��ت��م��اد اض��اف��ي لتغطية
الرواتب» ،متمنيا ً «على ك ّل الزمالء
وع��ل��ى جميع ال��ك��ت��ل النيابية أن
تتعاطى م��ع الملف كما ه��و وفق
ال��وق��ائ��ع القانونية والدستورية
ووفق الحاجيات التي تترتب علينا
كوزارة مالية مسؤوليات تجاهها»،
موضحا ً أنّ «البحث في موضوع
فتح اعتماد جديد ل��ل��وزارة جرى
عندما كانت الحكومة تبحث في
ال��م��وازن��ة العامة ،وق�� ّرر أن يدخل
قانون فتح اعتماد من ضمنها في
حال أُق��رت ،وإن لم تقر يتم إصدار
القانون في مجلس النواب».
وعن موضوع إصدارات يوروبوند
واالستحقاقات المترتبة على لبنان،
ق���ال خ��ل��ي��ل« :ه���ذا األم���ر حساس
ج��دا ً واش���دّد على حرصي على أال
أدخ��ل البالد واألس��واق المالية في
نقاشنا الداخلي العقيم الذي ودائما
لألسف ألنّ صغائرنا بين بعضنا
البعض ربما تؤثر على استقرارنا
وعلى وضعنا المالي ككل ،لقد كنت
واضحا ً تماما ً وقلت في العام 2014
أني تقدمت كوزارة للمالية بمشروع
يجيز للحكومة إصدار سندات خزينة
بقيمة  4.4مليار دوالر لتغطية
احتياجات ج��زء من العام 2014
وكامل العام  2015لكن لألسف كان
هناك موقف من تيار آخر غير التيار
الذي يفتح النقاش معه اليوم ،لكن
يومها لم يوافق مجلس النواب إال
على مليارين وخمسماية مليون
دوالر التي تمت اإلجازة إلصدارها،

إيجابيا ً للوضع االقتصادي والمالي
بالنسبة للقروض .أمامنا مشاريع
قروض تحتاج إلى موافقة مجلس
ال��وزراء أو إص��دار مراسيم من قبل
مجلس ال��وزراء تبلغ حوالى 643
مليون دوالر وع��دد ه��ذه القروض
.»12

كنعان

خليل متحدثا ً خالل المؤتمر الصحافي
علما ً أنّ استحقاقات العام 2015
هي  3,5مليار دوالر أميركي وهذا
ليس سرا ً فاألمور واضحة ما علينا
كفائدة في كانون الثاني ـ شباط
وحتى نهاية ال��ع��ام .فنحن علينا
وبصراحة  3مليار و 522مليون
دوالر هذه استحقاقات وليس األمر
خافيا ً على أحد».
أم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ال��ق��روض

والهبات ،أس��ف خليل ألنّ «لبنان
أمام خسارة فرص كبيرة بالتأكيد،
ل��و ان��ت��ظ��م إق���راره���ا وف���ق اآلل��ي��ات
الدستورية بحسب توزعها ما بين
تلك التي تحتاج إلى مجلس النواب
واألخ��رى التي تحتاج إل��ى مجلس
ال��وزراء لكان من الممكن أن تساعد
ع��ل��ى إي��ج��اد م��ش��اري��ع تنمية في
الكثير من المناطق وأن تعطي دفعا ً

كنعان :م�ستعدون
لمناق�شة الم�سائل التقنية
بعيداً عن �أي خلفية �سيا�سية

وأوض�����ح رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��م��ال
والموازنة النائب ابراهيم كنعان،
في بيان ،أنّ مشروع القانون الرامي
إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة
ال��ع��ام��ة ،ك��م��ا ورد إل���ى المجلس
النيابي« ،ل��م يتضمن أي ج��داول
أو تفصيالت أو تنسيب للمبلغ
المطلوب ،خالفا ً لما أورده معالي
وزير المالية في مؤتمره الصحافي».
وأش���ار إل��ى أنّ ال��م��ش��روع «تضمن
ثالث صفحات ،واحدة منها مرسوم
اإلح��ال��ة والثانية م��واد المشروع
والثالثة األس��ب��اب الموجبة .وقد
طلبت لجنة ال��م��ال وال��م��وازن��ة في
حينه الجداول التفصيلية بحسب ما
درجت عليه العادة في هذه اللجنة
عند مناقشة مشاريع اعتمادات ،ال
سيما عندما تكون بحجم االعتماد
المطلوب ،وه��ذا ما هو واض��ح في
المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس
اللجنة النائب كنعان بعد الجلسة
المخصصة لبحث هذا المشروع».
واض��اف« :ل��م تعقد لجنة المال
والموازنة خالفا ً لما أورده معالي
وزير المالية في مؤتمره الصحافي

جلسات متتالية لبحث ومناقشة
ال���م���ش���روع ،إن��م��ا ج��ل��س��ة واح���دة
بتاريخ  7أيار  ،2015وتمثلت فيها
وزارة المالية بمدير المالية العام،
وقد قررت اللجنة في حينه تأجيل
البحث في مشروع القانون المذكور
لحين ورود التفصيالت والجداول
المطلوبة ،أو إحالة مشروع الموازنة
العامة للعام  2015الى المجلس
النيابي ،لتبيان تفاصيل األرق��ام
المطلوبة وما إذا كانت هذه المبالغ
واردة في مشروع الموازنة ،أم هي
تشكل إض��اف��ة عليها .ول���م يصل
ال م��ش��روع ال��م��وازن��ة وال ال��ج��داول
المطلوبة إلى حينه».
ولفت إل��ى أنّ «اق��ت��راح القانون
المقدم م��ن الزميل ياسين جابر،
وال����ذي ت��ض��م��ن ال��ط��ل��ب ب��إي��ج��ازة
الحكومة إص���دار س��ن��دات خزينة
بالعمالت األجنبية ،بحدود ثالثة
مليارات دوالر اميركي ،قد ت ّم إقراره
في المجلس النيابي بتاريخ -11
 ،2014-11وال��وارد في الجريدة
الرسمية تحت الرقم  ،14وقد أجاز
للحكومة إص���دار س��ن��دات خزينة
بحدود مليارين ونصف دوالر».
وخ��ت��م ك��ن��ع��ان ب��ي��ان��ه بتأكيد
«حرصنا الشديد على إيفاء لبنان
بالتزاماته الداخلية والخارجية،
بك ّل الوسائل القانونية الممكنة،
ن��ب��دي اس��ت��ع��دادن��ا لمناقشة هذه
المسائل التقنية بعيدا ً عن أي خلفية
سياسية ،أك��ان ذل��ك ف��ي المجلس
النيابي أو في الحكومة».

