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العقل السيايس العريب مل يخرج بفكرة «مبدعة أو 
سوى  املعضلة  هذه  مع  للتعامل  وعملية»  خالقة 
وزير  زايد  بن  عبدالله  الشيخ  لسان  عىل  جاء  ما 

خارجية اإلمارات أمس األول.
وزير  مع  الصحايف  مؤمتره  يف  عبدالله،  الشيخ  قال 

الخارجية األملاين:
«إن أي اتفاق مستقبيل مع إيران يجب أن يشمل 

دول املنطقة بحيث تكون طرفاً فيه».
اتفاق  أي  إن  اإلمارايت:  الخارجية  وزير  وأضاف 
إىل  باإلضافة  يشمل  أن  يجب  إيران  مع  مستقبيل 
وبرامج  لإلرهاب  إيران  دعم  وقف  النووي  امللف 

الصواريخ الباليستية».
وهو  الصواب،  عني  هو  عبدالله  الشيخ  قاله  وما 
املفاوضات  بدأت  أن  منذ  يكون  أن  يجب  كان  ما 
إيران  بني  عاماً   ١٢ عمرها  أزمة  لحل  املاراثونية 
ودول «٥ + واحد» ملدة ١٨ شهراً ىف كل من جينيف 

ونيويورك ولوزان وفيينا.
من األخطاء الجوهرية يف مفهوم هذه املفاوضات:

يشعر  الذي  األسايس  الطرف  حضور  عدم   -١
بالتهديد من إيران وهو الطرف العريب.

«احتامل»  حول  -حرصياً-  دار  التفاوض  أن   -٢
«حقيقة»  وتجاهل  اإليراين  النووي  التخصيب 

الصواريخ الباليستية اإليرانية.
يف  الخارجية  السياسة  مخاطر  حرص  يتم  أن   -٣
أفكارها  «مضمون»  يف  وليس  سالحها»  «نوعية 

التوسعية تجاه جريانها.
بعدم  التزامها  عىل  إيران  مكافأة  تتم  أن   -٤
مبارش  وبشكل  رصاحة  ذلك  ربط  دون  التخصيب 
وجازم ال يحتمل التأويل أو التالعب برضورة عدم 
جريانها  سيادة  واحرتام  الغري  شؤون  يف  التدخل 
والتأكيد عىل حسن الجوار وعدم دعم أو متويل أو 
تشجيع أي قوة تابعة لها ضد أنظمتها أو حكوماتها 

الوطنية.
أعطى   ٢٠١٥ أبريل   ٢ يف  وقع  الذي  االتفاق  هذا 
إليران أنبوبة أكسجني للحياة وقدرة مالية ومساحة 
حركة وغطاًء سياسياً جعلتها تتوسع بقوة يف العراق 
«الحشد الشعبي» ويف سوريا «الحرس الثوري» ويف 

اليمن «الحوثيني» تحت سمع وبرص الكبار املوقعني 

عىل االتفاق.

وجوهرية  أساسية  زايد  بن  عبدالله  الشيخ  دعوة 

لضامن أن أي اتفاق جديد بني إيران واألمريكيني لن 

يكون -مرة أخرى- عىل حساب مستقبلنا وسيادتنا 

وأمننا.

من  الغرب  إليه  يطمح  ما  كل  يكون  أن  ميكن  ال 

إيران هو عدم امتالكها لسالح نووي بينام أبحاثها 

الباليستية  الصواريخ  مجال  يف  اليومية  وتجاربها 

نووية  مقذوفات  حمل  عىل  القادرة  املدى  طويلة 

تأكيده  تم  وذلك  توقف  دون  تجري  انشطارية 

باالعرتاف الرسمي العلني لقادتها العسكريني.

السلبي  املتلقى  العرب هو  ال ميكن أن يكون دور 

الذي يجلس ال حول له وال قوة ينتظر ماذا ستفعل 

له «ماما» أمريكا و«بابا» األورويب.

توقيع  عند  األوىل  مرتني،  ذلك  قبل  ُخدعنا  لقد 

«املتخاذل»  الرئيس  دعانا  حينام  والثانية  االتفاق، 

باراك أوباما إىل قمة يف كامب ديفيد ورفض رفضاً 

صيغة  أي  عمل  أو  تعديله  أو  االتفاق  ربط  باتاً 

إيران  واحرتام  العقوبات  فك  بني  تربط  إضافية 

نقبل  لن  لذلك  املنطقة،  يف  جريانها  مع  لعالقاتها 

بخذالن لثالث مرة.

أمنها  يف  أوروبا  أو  واشنطن  تفكر  أن  يجب  ال 

السالح  من  فقط  إرسائيل  حامية  يف  أو  وحدها، 

واألفكار  التقليدية  األسلحة  ألن  اإليراين،  النووي 

الرشيرة أحياناً تكون أكرث تدمرياً.

من هنا تأيت أهمية دعوة الشيخ عبدالله بن زايد 

اتفاق  أي  وتفاصيل  خطوط  وضع  يف  املشاركة  إىل 

جديد مع إيران.

أو  منطقتنا  خارطة  غرينا  يرسم  أن  مقبوالً  يعد  مل 

يقرر وحده أمن أوطاننا.

املهم أن تصل رسالة الشيخ عبدالله إىل من بيديه 

األمر.
عماد الدين اديب

٦٥٧ مليون دوالر أمرييك من هذا العجز. هذا األمر قد 
يكون له تداعيات كارثية عىل العملة الوطنية يف ظل 

غياب إجراءات لدعم النمو االقتصادي.
بلغت الكلفة عىل مرصف لبنان يف العام ٢٠١٨ نتيجة 
مليار   ٢٫٨ يوازي  ما  اللبنانية  الدّولة  خزينة  دعم 
دوالر أمرييك منها كلفة الفائدة عىل ٨٥٠٠ مليار لرية 
لبنانية قّدمها مرصف لبنان للدّولة اللبنانية عىل شكل 

تسهيالت صندوق خزينة (فائدة ١٪ عىل القرض).
يف مرشوع موازنة العام ٢٠١٩، أقرّت الحكومة تخفيض 
بقيمة ١١٠٠ مليار لرية لبنانية عىل خدمة الدين العام 
عرب قرض بقيمة ١١ ألف مليار لرية لبنانية بفائدة ١٪، 
القطاع  املبلغ من  إقرتاض  يتم  أن  الحكومة  وتوّقعت 
أن  إال  لبنان).  ومرصف  التجارية  (املصارف  املرصيف 
املصارف التجارية اللبنانية بلّغت املعنيني أنها ال متتلك 
القدرة وال الرغبة يف اإلكتتاب بهذا اإلصدار، مام يعني 
أن مرصف لبنان يبقى وحيًدا يف الواجهة مع ما لذلك 

من تداعيات سلبية سُنظهرها فيام ييل.
الـ١٣٫٥٪ عىل فرتة  يبلغ ُمعّدل فائدة السوق بحدود 
لبنان  مرصف  إعطاء  فإن  وبالتايل  سنوات،  خمسة 
 ٪١ بفائدة  لبنانية  لرية  مليار  ألف   ١١ بقيمة  لقرض 
سيؤّدي إىل كلفة عىل مرصف لبنان بقيمة ١٣٧٥ مليار 

لرية لبنانية أي ما يوازي ٩١٢ مليون دوالر أمرييك.
تُظهره  كام  املنال  صعب  أصبح   ٪٧٫٥٩ عجز  أن  ومبا 
موازنة  الواردة يف مرشوع  واإلنفاق  اإليرادات  تركيبة 
العام ٢٠١٩، مام يعني أن مرصف لبنان سيمّول العجز 
اإلضايف املُقّدر بحسب وكالة ستاندارد أند بورز (١٠٪ 
– ٧٫٥٩٪) أي ما يوازي ١٫٤ مليار دوالر أمرييك. وبالتايل 
مليارين  العام  لهذا  لبنان  عىل مرصف  الكلفة  تُصبح 
و٣٠٠ مليون دوالر أمرييك. فهل بدأت الحكومة بإتباع 

نهًجا جديًدا كالنهج الذي تال عدوان متّوز ٢٠٠٦؟
إجرام  شهد  والذي   ٢٠٠٦ متوز  عدوان  إثر  عىل 
العسكرية اإلرسائيلية وعقيدة زئيف فالدميري  املاكينة 
وجدت  اإلرسائييل،  الجيش  يتبعها  التي  جابوتنسيك 
من  كبري  كّم  إىل  حاجة  يف  نفسها  أنذاك  الحكومة 
يف  العدوان.  هذا  عن  الناتجة  النفقات  لتغطية  املال 
أخذت  وبالتايل  موازنة  من  هناك  يكن  مل  الفرتة  تلك 
عرشية،  اإلثني  القاعدة  أساس  عىل  تُنفق  الحكومة 
ومّولت املبالغ التي تحتاجها من خالل إعتامدات من 

خارج املوازنة بسامح من قبل مجلس النواب.
هذا األمر أّدى إىل تضّخم هائل يف الدين العام تضاعف 
معه هذا الدين من ٣٨٫٥ مليار دوالر أمرييك يف نهاية 
يف  أمرييك  دوالر  مليار   ٧١ من  أكرث  إىل   ٢٠٠٥ العام 
مسدود  طريق  إىل  وصل  النهج  هذا   !٢٠١٦ العام 
هوامش  من  الكثري  الحكومة  أمام  يعد  ومل  اليوم 
التحرّك، لذا قد نكون دخلنا يف مرحلة نهج جديد وهو 
متويل مرصف لبنان لعجز الدّولة بشكل غري مسبوق 

وُمخالف للقوانني.
أنه  عىل  والتسليف  النقد  قانون  من   ٨٨ املادة  تنّص 
مُيكن ملرصف لبنان منح الخزينة بطلب من وزير املال 
تسهيالت صندوق ال مُيكن أن تتعّدى قيمتها ١٠٪ من 
السنوات  يف  العادية  الدّولة  موازنة  واردات  متوّسط 

الثالث األخري املقطوعة حسابتها وال مُيكن أن تتجاوز 
هذه التسهيالت ٤ أشهر.

وتنّص املادة ٨٩ عىل أن اإلجازة املُعطاة يف املاّدة ٨٨ 
إثني  خالل  واحدة  مرّة  من  أكرث  إستعاملها  مُيكن  ال 

عرش شهًرا.
املنصوص  التسهيالت  وبإستثناء  أنه   ٩٠ املاّدة  وتنص 
عليها يف املاّدتني ٨٨ و٨٩، ال مُيكن ملرصف لبنان منح 

أي قروض للقطاع العام.
ظروف  ظّل  يف  إمكانية  أعطت  فقد   ٩١ املاّدة  أّما 
إستثنائية أو يف حاالت الرضورة القصوى، إذا ما ارتأت 
الحكومة االستقراض من املرصف املركزي، تحيط حاكم 
الحكومة  مع  املرصف  ويقوم  بذلك.  علام  املرصف 
اخرى،  بوسائل  مساعدته  استبدال  إمكانية  بدرس 
اجراء  او  او عقد قرض خارجي  داخيل  كإصدار قرض 
توفريات يف بعض بنود النفقات االخرى او ايجاد موارد 

رضائب جديدة الخ…
وفقط يف الحالة التي يثبت فيها انه ال يوجد أي حل 
طلبها،  ذلك، عىل  مع  الحكومة،  ما أرصّت  وإذا  اخر، 

ميكن املرصف املركزي ان مينح القرض املطلوب.
االمر،  لزم  ان  الحكومة،  عىل  املرصف  يقرتح  حينئذ 
لقرضه  يكون  قد  مام  الحد  شأنها  من  التي  التدابري 
تأثريه،  الحد من  اقتصادية سيئة وخاصة  من عواقب 
الرشائية  النقد  قوة  عىل  فيه،  أعطي  الذي  الوضع  يف 

الداخلية والخارجية.
هذه  عن  تنتّج  التي  الفائدة   ٩٣ املادة  وحّددت 
القروض نسبة إىل أوضاع السوق حيث أنه ال ميكن ان 
املشار  الصندوق  الفائدة عىل تسهيالت  يكون معدل 
به  املعمول  الحسم  معدل  من  اقل   ٨٨ باملادة  اليها 
عىل  الفائدة  معدل  أما  واحًدا.  مخفًضا  املرصف  لدى 
ان  ميكن  فال  و٩٢   ٩١ باملادتني  اليها  املشار  القروض 
تقل عن معدل الحسم املعمول به لدى املرصف مضاًفا 
اليه واحد. من هذا املُنطلق، نرى أن املُّرشع حّدد يف 
وعىل  املُمكنة  الحاالت  كل  والتسليف  النقد  قانون 
رأسها رشوط القرض، مدته التي ال مُيكن أن تزيد عن 

عرش سنوات كام وسعر الفائدة. 
لبنان  مرصف  يُقّدمها  تسهيالت  أو  قرض  كل  إن 
تعترب  الرشوط،  هذه  خارج  اللبنانية  للحكومة 
قروض  فرض  أن  هو  األهم  لكن  للقانون.  مخالفة 
الخزينة هو مخالفة  لتمويل عجز  لبنان  عىل مرصف 
واضحة للقوانني العاملية التي ترعى املصارف املركزية 
وإستقالليتها وسيكون لها تداعيات عىل الثقة بالنظام 
املرصيف اللبناين واللرية اللبنانية إذ أن السؤال املطروح 

هو من أين سيؤّمن مرصف لبنان هذه املبالغ؟
أيًضا هناك من يقول إن مرصف لبنان ال يُحّول أرباحه 
إىل خزينة الدّولة؟ إن مرصف لبنان يحّول سنويًا حصة 
باملاّدة  عمًال  يف  عليها  املنصوص  األرباح  من  الدّولة 
كان عجز  إذا  لكن  والتسليف.  النقد  قانون  ١١٣ من 
املوازنة ينتقل إىل موازنة مرصف لبنان، فعن أية أرباح 
يتحّدثون؟ الجدير ذكره أن مرصف لبنان يحمل ٤٠٪ 

من دين الدّولة اللبنانية.
جاسم عّجاقة

فرنسا: تفكيك خلية يمينية
أرادت استهداف مسلمين ويهود

امس  الفرنسية  الرشطة  أعلنت 
الثالثاء، أنها فككت خلية «للنازيني 
لشن  تخطط  كانت  الجدد» 
هجامت عىل أماكن عبادة يهودية 

أو مسلمة.
وكشف مصدر قضايئ أن «التحقيق 
كانوا  الخلية  أعضاء  أن  إىل  أشار 
لتنفيذ  واضح  غري  مخططا  يعدون 
هجوم مرجح عىل مكان عبادة، من 
دون أن يعطي املزيد من التفاصيل 

بشأن األهداف أو الدوافع».
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن 
محققني يف قسم مكافحة اإلرهاب 
الثاين  كانون  يف   التحقيق  تولوا 

الخلية،  عنارص  من   ٥ مع  املايض 
اتهامات  بهم  للمشتبه  ووجهوا 
تصنيع  تتضمن  باإلرهاب،  تتعلق 
يف  واملشاركة  متفجرات  ونقل 

مخطط إرهايب.
وكانت الرشطة يف مدينة غرونوبل، 
يف  اعتقلت  فرنسا،  رشقي  جنوب 
تتعلق  بتهم  شخصا   ٢٠١٨ ايلول 
التحقيق  وقادهم  أسلحة،  بحيازة 
إىل باقي املشتبهني األربعة، وبينهم 

قارصان.
الفرنسية خالل  السلطات  وكشفت 
األشهر األخرية عن مخططات تورط 
فيها متطرفون من اليمني املتطرف، 

 ٦ اعتقل  املايض  نوفمرب  ففي 
يف  بتورطهم  لالشتباه  أشخاص 
الفرنيس  الرئيس  ملهاجمة  مخطط 

إميانويل ماكرون.
ويف حزيران ٢٠١٨، اعتقلت رشطة 
عىل  شخصا   ١٣ اإلرهاب  مكافحة 
عىل  متطرفة  مبجموعة  ارتباط 
ملهاجمة  مفرتض  مخطط  خلفية 

مسلمني.
يشار إىل أن الرئيس ماكرون رصح 
االنتخابات  أن  الفائت،  األسبوع 
تؤكد  األورويب،  للربملان  األخرية 
«احتواء  من  متكنوا  األوروبيني  أن 
موجة األحزاب القومية واليمينية».


