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حمليات �سيا�سية

هل �سي�ستطيع الأميركيون ت�أخير
االندفاعة العراقية نحو المو�صل؟
شارل أبي نادر*
ق��د يكون م��ا استدعى وص��ول وزي��ر ال��دف��اع األميركي اشتون
كارتر على عجلة وبزيارة سريعة دون اإلع�لان المسبق عنها الى
ال�ع��راق واجتماعه برئيس ال ��وزراء حيدر العبادي ووزي��ر دفاعه
وبقائد قوات التحالف شون ماكفرالند هو تفاجؤ إدارته بمسؤوليها
وبقادتها العسكريين بالهجوم الناجح الذي ن ّفذته الوحدات العراقية
المختلفة وسيطرت من خالله على مدينة القيارة وقاعدتها الجوية
العسكرية ج�ن��وب مدينة ال�م��وص��ل ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ك��ان هؤالء
وحسب تقديراتهم ومعطياتهم ومخططاتهم يعتبرون أنّ ذلك لن
يحدث بهذه السرعة وبهذه الطريقة الصاعقة.
عملياً ،لم يكن بسيطا ً ما حدث ميدانيا ً في شمال صالح الدين
وامتدادا ً الى جنوب الموصل فقد سيطرت الوحدات العراقية على
مدينة وقاعدة القيارة العسكرية الجوية الواقعة على مسافة حوالي
 60كلم جنوب الموصل على الضفاف الغربية لنهر دجلة ،وذلك
عبر مهاجمة التفافية من الجهة الغربية اعتبارا ً من مكحول شمال
غرب بيجي وامتدادا ً الى تل الباج فالقيارة ،وعلى مسافة حوالى 80
كلم خالل فترة قياسية ال تتجاوز الـ  48ساعة ،في الوقت الذي كان
داعش وأغلب المراقبين ينتظرون الهجوم من اتجاه مخمور شرقاً،
حيث احتشدت وحدات من الجيش العراقي ومن البشمركة وعلى
مسافة ال تبعد أكثر من  20كلم من القيارة.
من خالل هذه المهاجمة الناجحة على وحدات داعش في القيارة
وعلى قاعدتها العسكرية استطاعت الوحدات العراقية خلق واقع
ميداني جديد في المناطق الحيوية التي كان يسيطر عليها التنظيم
ج�ن��وب ال�م��وص��ل وال �ت��ي ه��ي عمليا ً ك��ان��ت تعتبر منطقة المدافعة
الرئيسة عن عاصمته في العراق ،وذلك ما بين مدن الحويجة في
شمال غرب كركوك والشرقاط كآخر مدينة يسيطر عليها داعش
في صالح الدين والقيارة التي ت ّم تحريرها ،ويمكن القول اآلن إنّ
هذا المثلث قد فقد ركنه االساسي في القيارة شماالً وت ّمت زعزعة
قاعدته الجنوبية بعد عزل الحويجة عن الشرقاط ،واللتين أصبحتا
شبه محاصرتين وتنتظر فيهما وح ��دات داع��ش االس�ت�س�لام أو
التسلل شماالً نحو الموصل او شمال غرب نحو تلعفر.
هذه المعادلة الميدانية التي استجدّت اذن في الشمال العراقي
وعلى المداخل الحيوية لمدينة الموصل عاصمة داعش في العراق
استوجبت تح ّرك الواليات المتحدة األميركية على وجه السرعة،
وال���ذي أوح ��ى م��ن خ�لال��ه وزي ��ر دف��اع�ه��ا ب��أن��ه ح��ري��ص ع�ل��ى دعم
اإلج ��راءات الميدانية للوحدات العسكرية العراقية وبأنه وباسم
دولته قادم لتقديم المساعدة ولتفعيل هذه اإلجراءات تنفيذا ً لهدف
التحالف ض � ّد اإلره���اب ال��ذي ت �ق��وده حكومته ل��م تكن م��ا يتمنّاه
األميركيون حقيقة ويمكن من خالل ربط معطيات ووقائع مشبوهة
ميدانية وسياسية وديبلوماسية عدة رافقت معارك الجيش العراقي
ووح��دات الحشد الشعبي ض ّد داع��ش في الرمادي وغ��رب األنبار
سابقا ً أو في الفلوجة مؤخرا ً قبل السيطرة عليها وخاللها وبعدها،
وكان ل�لإدارة األميركية السياسية والعسكرية وقع مؤثر فيها ان
نستنتج اسباب الذعر والمخاوف االميركية من هذا النجاح الميداني
العراقي شماالً والتي هي:
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عسكري تحققه الدولة العراقية ويكون للحشد الشعبي دور فاعل
يفسر دائ�م�ا ً معارضتهم في السياسة او من خالل
فيه .وه��ذا ما ّ
الضغط الديبلوماسي او من خالل اإلع�لام في فضائيات خليجية
مرتهنة لتوجهات أج�ه��زة مخابراتهم الش �ت��راك وح ��دات الحشد
الشعبي في معارك مهاجمة داع��ش ،وذل��ك في ال��رم��ادي ومناطق
غرب األنبار سابقا ً او مؤخرا ً في الفلوجة ،وحيث تربط الواليات
المتحدة االميركية دائ �م �ا ً ه��ذا ال�م��وض��وع بالعمل إلض�ع��اف دور
إيران المتصاعد في المنطقة ،حيث تعتبر أنّ دعم األخيرة للحشد
الشعبي في العراق معطوفا ً على دعمها لحزب الله اللبناني كمقاومة
ض ّد العدو اإلسرائيلي أو كحليف فاعل للدولة وللجيش الشرعي
في سورية ،وما يحققه هؤالء من تقدّم في مواجهة محور الحرب
على سورية أو محور الحرب ض ّد اإلرهاب في المنطقة بشكل عام
ُيعطي إيران وحلفاءها نقاطا ً استراتيجية مهمة ستضاف أساسا ً إلى
مكانتها وقدراتها الفاعلة في المنطقة ،وهذا ما تخشاه وتعمل على
إبعاده ألسباب متعدّدة تتعلق بمصالح «إسرائيل» أوالً وبمصالح
حلفائها الخليجيين أصحاب رؤوس األموال الهادرة والجاهزة دائما ً
لرفد اقتصادها ومصانع أسلحتها بالعمالت النادرة الصعبة.
أي اخ�ت�لال في
 أي�ض�ا ً ال يستهضم األميركيون أب��دا ً ح��دوث ّالتوازن بين ما عملوا عليه وخططوا له في ك ّل من العراق من جهة
أو في سورية جهة أخرى ،وحيث إنّ أية خطوة عراقية وطنية على
طريق هزيمة داعش بسرعة تتجاوز التوقيت الذي وضعوه وتأثير
ذلك على خربطة المعادلة المتوازية ما بين سورية والعراق كما
اختاروها ،سيشكل ذلك بالنسبة لهم اختالالً في معادلة التوازن
ال�ت��ي يتح ّكمون فيها م��ن خ�لال قيادتهم وسيطرتهم وإدارتهم
لمناورة استغالل حركة اإلرهاب على الميدانين السوري والعراقي
واللذين تربطهما ببعضهما بشكل وثيق ومتداخل خاصة في ما
يتعلق بمستقبل ما يسعون له من مشاريع تقسيم أو تفتيت وما
للدور الكردي المشترك في ك ّل من الدولتين المذكورتين من أهمية
في إكمال هذا المخطط.
وأخ��ي��راً ...ه��ل ستستطيع الحكومة ال�ع��راق�ي��ة أن ت�ت�ح� ّرر من
ال��رض��وخ الخجول لتمنيات ال��والي��ات المتحدة األميركية حول
م��ا ه��و مناسب لمصلحة ال��دول��ة وال�ش�ع��ب وال�ج�ي��ش ف��ي العراق
وذلك من خالل استكمال خطة تحرير الموصل ومحيطها بقرار
وتخطيط وتنفيذ وطني عراقي خالص بمعزل عن أية استشارات
أميركية مشبوهة وملغومة أو بدون أية مساعدة او دعم أميركي
لم يكن يوما ً اال إعالميا ً فقط أم أنها سوف تستسلم لهذه التمنيات
األميركية الخبيثة والتي لم ينتج عنها إال الدمار والقتل والخراب
في ال�ع��راق ،وتبقى معركة القضاء على داع��ش ت��دور في دوامة
التأجيل والتأخير بانتظار استكمال معطيات األجندة األميركية
في الشرق والمحيط؟

مخزومي يلتقي كاغ

التقى رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي ممثلة األمين
العام لألمم المتحدة سيغريد كاغ إلى مأدبة غداء وعرض معها األوضاع في
لبنان والمنطقة.
وأك��د مخزومي أنّ «لألمم المتحدة دورا ً أساسيا ً في ترجمة المساعدات
الدولية الحتواء مسألة النازحين» ،مؤكدا ً أنّ «من الصعب على لبنان تحمل هذا
الملف وحده».
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�إيرولت :قلق فرن�سي من ّ
تقدم الموقف الرو�سي م�سيحي ًا
 روزانا ر ّمال
يؤكد الزائر الفرنسي للعاصمة اللبنانية بيروت على
اول��وي��ة لبنان بالنسبة لفرنسا ،معتبرا ً أنّ «الوضع
السياسي المعقد فيه يلزم الخروج من هذه األزمة ليتمكن
من مواجهة التحديات كافة وكذلك مسألة الالجئين ليصبح
إيرولت رابع مسؤول دولي بعد هوالند وكي مون وكاميرون
ممن توالوا على زي��ارة لبنان ألجل الغرض نفسه ،وهو
مصير الالجئين السوريين وإمكانية أن تتعاون السلطات
ّ
بالملف ،خصوصا ً أنّ تطورا ً هاما ً على هذا الصعيد
اللبنانية
أرسته تركيا بإعالن الرئيس رجب طيب اردوغان عن نيات
تجنيس عدد من الالجئين في تركيا.
وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت أرخى اجواء
من التقدّم على صعيد الملف الرئاسي قبل مجيئه الى
لبنان ،ال ألنه يحمل ما «يبهر» ،إنما ألن األفرقاء فيه باتوا
يربطون اسم الساسة الفرنسيين باالستحقاقات العالقة،
كالملف الرئاسي مثالً ،وملفات عسكرية متعلقة بأوضاع
الجيش اللبناني او تسلّم جنود فرنسيين مهمة أمنية في
لبنان عبر «يونيفيل» بشكل ري��ادي ،كالذي جرى عقب
تنفيذ القرار  ...1701كلها محطات منحت الزوار الفرنسيين
ترحيبا ً غير مسبوق ،وح ّملتهم ما يعتبر في بعض األحيان
أكبر من قدرتهم على اإلنجاز ،وه��ذا بالضبط ما تعيشه
فرنسا اليوم.
تدرك فرنسا عدم قدرتها على إعادة عقارب الساعة الى
ال��وراء وتدرك مع هذا أنه من الصعب التكيّف مع واقعها
الجديد بالمنطقة بعد الحضور الروسي الواسع اإلطار
توجه بأول مراحله نحو سورية بمباركة
والهدف الذي
ّ
الكنيسة الروسية وضمن عنوان «الحرب المقدسة» على
اإلره��اب ،وما في الرمزيتين من رسائل كنسية مسيحية
أوال ً وإنسانية ثانياً ،فتدرك باريس تماما ً هالة هذا الحضور

عند شعوب الشرق األوسط المقهورة بالمجمل خصوصا ً
المسيحيين منهم.
أما لبنان ،الواقع دوما ً ضحية الهالة الفرنسية الحاضرة
«كموروث» واألمل اآلتي من أروقة غرفها السياسية ،عاش
أياما ً من التفاؤل المفرط منذ لحظة اإلعالن عن زيارة إيرولت
التي كشفت عن مهمة متابعة ملف الالجئين الذي حضر
مجدّدا ً ضمن اجتماعات الوزير الفرنسي وتصريحاته،
مستكمالً ما كان قد بدأه الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
في زيارته إلى لبنان متخطيا ً بروتوكول «الرئاسة» وأهمية
وجود رئيس في البالد للقيام بالزيارة مع فشله كـ «أصيل»
بحل معضلة الرئاسة!
ولكن بالرغم من العجز الفرنسي امام الملف المعطل
ألكثر من سنتين ،فإنّ هذا ال يعني إمكانية ان ال تولد الحلول
في ساعات قليلة اذا ما توفرت األجواء اإلقليمية والدولية
لذلك ،وهي التي لم تنضج حتى الساعة كما أنّ ايّ تط ّور لم
يحدث يجيّر لفرنسا نقطة برصيدها فتصرفها في لبنان.
ال تتوهّ م ب��اري��س ال��ي��وم قدرتها على متابعة ملفات
دقيقة في الشرق االوس��ط على مستوى حساس من هذا
النوع «متف ّردة» او من دون أن يت ّم الكشف عن مصير الح ّل
السوري ،وما سيحمله شهر آب ال��ذي وعد على اساسه
األميركيون وال���روس بأجندة وض��ع الدستور السوري
الجديد وما يعنيه من تأثير على باقي االزمات الرئاسية،
وهو تحديدا ً ما تنتظره باريس .بالتالي وقبل ذلك الوقت
الذي بات قريبا ً يجب وضع صورة نهائية لملف الالجئين
السوريين في لبنان حسب األجندة الفرنسية.
تدرك فرنسا أنّ أمورا ً كثيرة تتغيّر وأنّ الحسم السياسي
ه��ذه المرة هو لالعبين العسكريين الذين سيحسمون
حظوظهم السياسية محلياً ،من دون إمكانية اخذ الملف
الرئاسي نحو مسار ت��ري��ده ه��ي أو ال��غ��رب أو حلفاؤها
الخليجيون ،فمسألة «مباركة حزب الله» أليّ طرح هي
ّ
يتكشف حتى الساعة
أساس إنجاح أيّ مبادرة فرنسية لم

خفايا
خفايا

وجودها أصالً ،ومن بين المتغيّرات األساسية لدى باريس
الحضور في الساحة المسيحية بالمنطقة ،فهي بدون شك
خسرت ه��ذا الحضور في سورية وح � ّل مكانه الحضور
الروسي وخسرت أيضا ً ج��زءا ً هاما ً منه في لبنان بفعل
تتقصد فرنسا دوما ً إرخاء أجواء من الحراك لح ّل
األزمة ،لهذا
ّ
الملف الرئاسي ولو جاء على أساس «تخدير» اللبنانيين
وإثبات الحضور وتسجيل المواقف حتى إشعار آخر.
قلق مرتبط ضمن هذا اإلطار يكشفه مؤتمر دولي يعقد في
روسيا يُعنى بوضع مسيحيّي الشرق ،وهو مؤتمر شديد
األهمية ويؤكد نيات الحضور الروسي والدخول من بوابة
حماية المسيحيين أكثر فأكثر .المشاركات في المؤتمر
مشتركة على صعيد إس�لام��ي مسيحي وف��عّ ��ال��ة لجهة
هوية الحاضرين من لبنان وسورية وفلسطين وسلطنة
عُ مان وموريتانيا بحضور راع��ي ابرشية القدس للروم
االرثوذوكس المطران عطالله حنا.
مصادر ديبلوماسية حضرت المؤتمر تتحدّث عن ثناء
واضح على الموقف الروسي وامتنان أو ارتياح للحضور
الروسي بالمنطقة الذي أرسى بعض الثقة عند المسيحيين
الخائفين من نيات التهجير واإلبعاد .وفي هذا اإلطار كان
لسفير لبنان في موسكو موقف تحدث فيه عن هذا الدور فقال:
«ال ب ّد من التأكيد على الدور الثقافي للمسيحية والتعايش
االسالمي المسيحي أساسي للمواطنية الصالحة ،وال شك
في انّ روسيا اليوم بقيادة الرئيس بوتين تلعب دورا ً
محوريا ً في الحفاظ على وحدة دول عربية عدة».
كالم السفير اللبناني شوقي بونصار واضح وهام لجهة
ص��دوره عن موقف لبنان الرسمي في وق��ت يمثل لبنان
«كتلة الحضور المسيحي األولى بالمشرق» والذي قد يفهم
فرنسيا ً دعوة لبنانية للعناية الروسية.
يغادر إيرولت لبنان حامالً معه الى جانب القلق من
«المهاجرين» مخاوف التقدّم الروسي مسيحيا ً بالمشرق
وسياسيا ً عبر حلفائها بالبالد.

رأى وزير سابق
أنّ ك ّل ما ُيقال عن
تق ّدم أو تفاؤل بشأن
االستحقاق الرئاسي،
ليس إال من قبيل
التك ّهنات ،أما الحقيقة
فهي أن ال مبادرات
جدية على هذا
الصعيد ،خصوصا ً
أنّ المبادرين ،ومنهم
الفرنسيون ،ليس في
يدهم الح ّل والربط
ال دوليا ً وال إقليمياً،
وعليه ال يتو ّقع الوزير
السابق حصول شيء
جديد هذا العام ،ألنّ
المسألة برأيه لن
ُتحسم قبل تسلّم
الرئيس األميركي
الجديد مهامه مطلع
العام المقبل...

ّ
و�سن قانون انتخابات يعتمد الن�سبية وانتخاب رئي�س للجمهورية
«القومي» و«االتحاد» ي�ؤكدان �أولوية التح�صين الداخلي

حردان يُطلق دعوة للحكومة اللبنانية ورئي�سها من �أجل معالجة جدية لم�س�ألة النازحين..
والتن�سيق الثالثي الم�شترك بين لبنان و�سورية والأمم المتحدة
استقبل رئيس الحزب السوري القومي
االج��ت��م��اع��ي ال��ن��ائ��ب أس��ع��د ح����ردان في
مركز الحزب رئيس حزب االتحاد النائب
والوزير السابق عبد الرحيم م��راد ،وعقد
اجتماع مشترك حضره إلى حردان ،رئيس
المجلس األعلى الوزير السابق محمود عبد
الخالق ،رئيس المكتب السياسي المركزي
ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ع��ل��ي ق��ان��ص��و ،وم��دي��ر
الدائرة اإلعالمية معن حمية ،وإلى جانب
م��راد نائبه أحمد مرعي وأعضاء القيادة
طالل خانكان وهشام طبارة وعبد القادر
التريكي.
في مسته ّل االجتماع قدّمت قيادة حزب
االت��ح��اد التهنئة ل��ـ«ال��ق��وم��ي» بمناسبة
انعقاد مؤتمره العام وانتخاب القيادة.
ثم جرى استعراض لألوضاع العامة
والتحديات السياسية واألمنية التي تواجه
لبنان والمنطقة ،وكان تأكيد مشترك على
ضرورة بذل الجهود والتحلي بالمسؤولية
لمعالجة المشكالت والقضايا بتوافقات
وطنية وإنجاز االستحقاقات بدءا ً بقانون
جديد لالنتخابات النيابية يلبّي طموحات
اللبنانيين وانتخاب رئيس للجمهورية.
وأكد المجتمعون ما يلي:
أوالً :انّ لبنان بحاجة ماسة الى الدفع
قدما ً بعملية التحصين الداخلي انطالقا ً من
الثوابت الوطنية والقومية ،وانّ موجبات
التحصين تقتضي التمسك بعناصر قوة
ووحدة لبنان ،خصوصا ً في هذه المرحلة
التي تتشكل فيها إرادة لبنانية لالستفادة
م��ن ث���روات لبنان النفطية ،وه��و هدف
يحاول العدو «اإلسرائيلي» تعطيله بكافة
الوسائل.
كما أنّ عملية التحصين تقتضي إنجاز
االستحقاقات وف��ي مقدّمها س��نّ قانون
انتخابات عصري يقوم على مبدأ النسبية
الكاملة بما يحقق صحة التمثيل وعدالته
وانتخاب رئيس للجمهورية والشروع في
تفعيل عمل المؤسسات كافة.
ث��ان��ي��اً :أك���د ال��م��ج��ت��م��ع��ون ض���رورة
قيام الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع
الحكومة السورية بشأن مسألة النازحين
السوريين ،وإيجاد الحلول لها ،ال سيما انّ
الحكومة السورية تبدي استعدادا ً دائما ً

حردان مستقبالً مراد ووفد حزب االتحاد في حضور عبدالخالق وقانصو وحمية

مراد :دعوة حردان تمثل جانب ًا م�ضيئ ًا في م�سار العالقات القومية
وت�ستجيب للدور التاريخي الم�شترك الذي يجمع لبنان و�سورية
لمناقشة هذا األم��ر ومعالجته والوصول
الى خواتيم تنهي معاناة النازحين.
وي���رى ال��م��ج��ت��م��ع��ون انّ باستطاعة
الحكومة اللبنانية من خالل التنسيق مع
نظيرتها السورية ان تتوصل الى ح ّل أزمة
النازحين المتواجدين في لبنان وتالفي
األعباء التي تترتب عن هذا النزوح.
ثالثاً :توقف المجتمعون أمام التحديات
األمنية التي تواجه لبنان ،والتي ظهرت
بأخطر وأب��ش��ع ص��وره��ا باالنتحاريين
الثمانية الذين استهدفوا بالتفجير بلدة
القاع البقاعية وأهلها ،ورأوا انّ مثل هذه

األعمال اإلرهابية تؤكد أنّ ك ّل لبنان في
عين عاصفة اإلره����اب ،وليست منطقة
دون األخرى ،وانّ المطلوب التصدّي لهذه
العاصفة اإلرهابية من خالل تح ّمل الحكومة
لمسؤولياتها ومن خالل التماسك الداخلي
والوحدة الوطنية وإعطاء ك ّل الدعم والدفع
للجيش اللبناني وسائر القوى األمنية
لمواصلة جهودها وإنجازاتها في مكافحة
اإلرهاب واجتثاثه.
وخ�لال االجتماع أطلق رئيس الحزب
ال��ن��ائ��ب أس��ع��د ح���ردان دع���وة للحكومة
اللبنانية بشخص رئيسها األستاذ تمام

سالم والذي نعرف أنه من المهت ّمين جدا ً
بهذا األم��ر ،من أجل الشروع في معالجة
مسألة النازحين السوريين معالجة جدية
تصب في مصلحة لبنان
ومن خالل مقاربة
ّ
الوطنية وتحافظ على العالقة الطبيعية
مع المحيط القومي.
وأكد حردان أنّ المعالجة الجدية ألزمة
النازحين السوريين تت ّم بمعالجة الجوانب
اإلنسانية واالجتماعية والقانونية ،بعيدا ً
عن االستثمار والحلول الوهمية ،التي
ت��ؤدّي ال��ى توطين السوريين في أماكن
تواجدهم ومضاعفة معاناتهم.

وقال :إنّ الرفض يجب أن يكون قاطعا ً
أليّ شكل من أشكال االستثمار والتوطين،
خ��ص��وص �ا ً أنّ زي����ارات ال��وف��ود األممية
وال��دول��ي��ة ال��ى لبنان ومناطق ال��ن��زوح،
وآخرها زيارة وزير خارجية فرنسا ،تشي
بأنّ هناك اتجاها ً يدفع باتجاه االستثمار
في النزوح وفرض أمر واقع والتوطين.
وأك��د ح���ردان انّ على لبنان أن يعلن
م��وق��ف �ا ً ح���ازم���ا ً وح��اس��م��ا ً ي��رف��ض فيه
استنساخ نموذج التعاطي التركي مع
قضية النازحين والذي أفضى الى توطين
مق ّنع مقابل الحصول على أموال أوروبية
طائلة.
وأشار حردان إلى أنّ الحكومة اللبنانية
معنية بأن ترسم اتجاها ً يحدّد تعاطيها
الجدي مع هذه المسألة ،وان تسارع الى
التنسيق المباشر مع الحكومة السورية،
ومع األمم المتحدة ،بغية الوصول إلى ح ّل
جذري يقضي بعودة النازحين الى بلدهم
بعيداً ،الفتا ً إل��ى أنّ االستثمار والحلول
الوهمية تفاقم م��ن م��ع��ان��اة النازحين
إنسانيا ً واجتماعياً.
وأكد حردان انّ تنسيقا ً مشتركا ً وكامالً
بين لبنان وسورية واالمم المتحدة يقوم
على قواعد إنسانية واجتماعية وقانونية
ي��ؤ ّم��ن ال��ح��ل��ول ال��ن��اج��ع��ة ،ويبعد شبح
التوطين وتداعياته السلبية ،داعيا ً إلى
أن يعتمد نموذج هذا التنسيق الثالثي،
ايضا ً بين سورية واألردن واألمم المتحدة،
وكذلك بين سورية واألم��م المتحدة وك ّل
دولة نزح إليها سوريون.
وختم ح��ردان م��ش �دّدا ً على ض��ررة أنّ
تتح ّمل األمم المتحدة مسؤولياتها كاملة،
إنْ لجهة احترام حقوق االنسان والقيام
بالخطوات ال�لازم��ة ف��ي ه��ذا االت��ج��اه ،أو
لجهة العمل على رفع العقوبات عن سورية
وتوفير المساعدات الالزمة ،واستنفار ك ّل
الطاقات في مواجهة اإلره���اب ال��ذي هو
السبب الرئيس للنزوح ،وهو الذي يشكل
خطرا ً على المجتمعات والدول كافة.
بدوره ،أيد مراد دعوة حردان ،واعتبرها
تمثل جانبا ً مضيئا ً في مسار العالقات
ال��ق��وم��ي��ة وتستجيب ل��ل��دور التاريخي
المشترك الذي يجمع لبنان وسورية.

مجل�س الوزراء يبحث الو�ضع المالي في جل�سة ا�ستثنائية

خليل :لإقرار الموازنة و�سل�سلة الرتب والرواتب
عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية أمس في السراي
الحكومية برئاسة الرئيس تمام سالم.
في نهاية الجلسة التي استمرت ثالث ساعات ،تال وزير
اإلعالم رمزي جريج المقررات الرسمية ،الفتا ً إلى أنّ سالم
أشار ،في مسته ّل الجلسة ،إلى «أ ّنها مخصصة لالستماع
إل��ى ع��رض وزي��ر ال��م��ال ع��ن ال��وض��ع المالي ف��ي البالد
ولمناقشة هذا العرض والعتماد بعض المقترحات.
وقدم وزير المالية عرضا ً مستفيضا ً لألوضاع المالية
تناول فيه أرقام ونسب النمو والتراجع الملحوظ في حركة
السياحة والصناعة واالستثمارات األجنبية في لبنان وما
رافق ذلك من ارتفاع حجم البطالة ،وأكد الوزير في مستهل
عرضه أن أبرز مظهر للوضع المالي الذي نحن فيه هو غياب
الموازنة العامة على مدى  11سنة ،األمر الذي اضطرنا إلى
اللجوء المستمر إلى نقل االعتمادات من االحتياطي العام
من أجل تأمين حاجات مختلف ال��وزارات والمؤسسات
ومواجهة بعض النفقات الطارئة.
كذلك تناول عرض وزير المالية بالتفصيل حجم النفقات
وكيفية توزيعها وقيمة اإلي��رادات ومصادرها ،وتحليال
للدين العام ولتوزعه بين الديون بالعملة األجنبية والديون
بالعملة اللبنانية ،مع تواريخ استحقاقاتها ،وأنهى وزير
المالية عرضه ببعض الخالصات والمقترحات أهمها:
أوالً :إنّ االستقرار السياسي من انتخاب رئيس جمهورية
وتفعيل المؤسسات الدستورية هي شرط مسبق لتحسين
األوضاع المالية للدولة.
ثانياً :إنّ إقرار الموازنة أمر ضروري خاصة وأنه باإلمكان
تقديمها في المواعيد الدستورية بما يسمح بإقرارها.
ثالثاً :وجوب إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع اإلجراءات
الالزمة لتأمين إيرادات إضافية.
بعد العرض ال��ذي قدمه وزي��ر المالية جرت مناقشة
لبعض ما ورد فيه ،فتبين أن األمر يحتاج الى استكمال

البحث ف��ي ال��وض��ع المالي وم��ا يتوجب اع��ت��م��اده من
مقترحات ،فتقرر تخصيص جلسة إضافية لذلك يوم
اإلثنين في الثامن عشر من شهر تموز .»2016
ثم تحدث وزير المال علي حسن خليل فقال« :األزمة
بنيوية لها عالقة بوجود الدولة ومؤسساتها أو عدم
وجودها .ال يستقيم بحث أي وضع مالي ومعالجته في
غياب المؤسسات السياسية .ولذلك ك��ان أول بند من
االقتراحات العملية التي تقدمنا بها هو إط�لاق عجلة
المؤسسات الدستورية ،ب��دءا ً من انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،إل��ى عمل ج��دي لمجلس ال��ن��واب ،ووج��ود
حكومة فاعلة ال تقوم فقط بتصريف األعمال .هذه النقطة
ال يمكن بشكل من االشكال تجاوزها عند مقاربة الموضوع
المالي».

ولفت إل��ى «أنّ إق��رار موزانة عامة للدولة هو بداية
المعالجة بعد إطالق ورشة المؤسسات الدستورية .وإنّ
عدم إقرار هذه الموازنة خالل المرحلة الماضية أدى إلى
تراكم اخطاء كبيرة تركت أث��را ً كبيرا ً على موقع ورؤية
الحكومة والدولة لمستقبل هذا البلد ما أدخلنا في كثير من
التفاصيل التي أرهقت ك ّل أجهزة العمل المهني واوقعتنا
في اخطاء عديدة».
وتابع« :األهم من هذا كله أنّ لدينا نموا ً اقتصاديا ً ضعيفا ً
وبطالة عالية وعجزا ً ماليا ً كبيرا ً ومتناميا ً بالمقارنة مع
الناتج المحلي .هناك وصفات لمعالجة هذا األم��ر .إما
أن تكون بالتقشف وإم��ا بزيادة الدين العام أو بزيادة
الضرائب ،وبالتالي علينا أن ن��درس بموضوعية كيف
نستطيع أن نعالج هذه القضية الجوهرية التي يعانيها

وزير المال ر ّد على ال�سنيورة:
الر�أي العام لن ين�سى الـ 11مليار ًا
ر ّدا ً على ما جاء في بيان كتلة «المستقبل» بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة ،والتي أشارت
إلى أنّ وزارة المال «لم تقم بمعالجة حقيقية لألوضاع المالية» ،و«تقاعست عن تدبير وتأمين ما أمكن من المصادر
المالية الصحيحة والمجدية لتعزيز واردات الخزينة» ،قال وزير المال علي حسن خليل ،في بيان« :إنّ وزارة المال
ليست بحاجة لشهادة ممن هو في موقع االتهام محاسبيا ً وإداريا ً وقانونيا ً وهو تحت المساءلة التي لن نسكت عنها
والتي لن نعطيها حصانات يحاول التلطي بها».
وأكد خليل« :إن وزارة المال تفتخر بأنها حاولت واستطاعت ولو جزئيا ً أن تطبق ما كان متفلتا وأن تنجز ما لم يكن
محددا ً في مرحلة تولي مسؤوليته للوزارة من حسابات سيكون الرأي العام الذي لن ينسى الـ 11ملياراً ،حكما ً فيها».

اقتصادنا وماليتنا».
وق��ال« :إذا قررنا اليوم إع��ادة بناء االقتصاد وتطوير
بنيتنا التحتية ،فعلينا أن نتحمل تكلفة هذا األمر ،وأن ال
تكون هذه التكلفة ملقاة على عاتق الطبقات المتوسطة
والفقيرة فقط .من هنا س��وف نقدم بعض االقتراحات
العملية التي تؤدي إلى زيادة الواردات وتقليص النفقات
والعجز ،وإدارة أفضل للدين العام وإعادة تحريك بعض
القطاعات اإلنتاجية والتفكير جديا ً في واردات ال تحمل
الطبقات الفقيرة أعباء ،وتصيب مطارح ضريبية ما زالت
حتى هذه اللحظة محمية ،ويترك تجاهلها أثرا ً سلبيا ً كبيرا ً
على واقعنا».
أض��اف وزي��ر المال« :م��ن هنا ك��ان من جملة النقاش
ال��ذي حصل ،إق��رار سلسلة الرتب والرواتب التي ينظر
إليها البعض بطريقة سلبية .نحن ،وكما ورد في بيان
الحكومة ،إذا أقرت سلسلة الرتب والرواتب مع اإلجراءات
التي رافقتها لتعزيز الواردات ،سيكون أثرها إيجابيا ً على
االقتصاد».
وتابع« :أود أن ألفت إلى وجود ملحق للتقرير المعد
عن وض��ع المالية العامة ،هو ح��ول وض��ع الحسابات
العامة وقطع الحسابات المهمة العالقة منذ العام 1997
حتى  2010وبما يسهل اقرار الموازنة العامة .لقد ناقشنا
قطوعات الحسابات والحسابات المهمة من االعوام 1993
حتى  2010وبينت باألرقام أننا أنجزنا ست حسابات من
أصل عشرة ،واألربعة الباقية نحاول إنجازها باسرع وقت
ممكن حتى نواكب أي احتياج إلقرار إج��راءات بالمرحلة
المقبلة تتعلق بالمحاسبة والمساءلة».
وختم وزير المال« :األرقام التي قدمناها اليوم هي أرقام
حقيقية وواقعية .طرحنا مؤشرات موضوعية باالستناد
إلى تقارير المصرف المركزي ودائرة اإلحصاء المركزي
والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية».

