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قال إن املهلة أمام لبنان ال تتعدى ستة أشهر

عون: االقتراحات لنهوض االقتصاد يجب تنفيذها

الرئيس ميشال عون مستقبًال وفدًا من منطقة عاليه أمس (داالتي ونهرا)

حالة طوارئ لتحسني مداخيل اخلزينة ومنع ارتفاع العجز

خطة لبنان االقتصادية تواجهها تحفظات على زيادة الضرائب
بريوت: يوسف دياب

اســتــنــفــرت الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة 
ب 

ّ
بــكــّل قــيــاداتــهــا وأحــزابــهــا، لتجن

االنــهــيــار االقــتــصــادي الــــذي يهدد 
الــــــــبــــــــالد، خـــــصـــــوصـــــًا إذا مـــضـــت 
وكاالت التصنيف الدولية بخفض 
الـــتـــصـــنـــيـــف االئــــتــــمــــانــــي لـــلـــبـــنـــان، 
ووضــــعــــت الــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة 
نفسها أمام مهلة زمنية ال تتعدى 
الـــســـتـــة أشــــهــــر، النـــتـــشـــال الـــوضـــع 
االقتصادي من أزمته، عبر إعالنها 
خـــطـــة طـــــــــوارئ تـــســـتـــدعـــي اتـــخـــاذ 
قــــــرارات صــعــبــة ومـــؤملـــة، فـــي وقـــٍت 
سارعت أطــراف مشاركة في اللقاء 
االقــتــصــادي واملــالــي الــذي عقد في 
قــصــر بــعــبــدا يـــوم االثـــنـــني وأولــهــا 
«حـــــــزب الـــــلـــــه»، إلــــــى رفــــــض بـــنـــود 
أســاســيــة فــي الــخــّطــة ال سيما تلك 
املتعّلقة بفرض بعض الضرائب، 
فــيــمــا حــــّذرت مــصــادر مــتــابــعــة من 
الــخــّطــة الطبقة الفقيرة  أن «تــطــال 

واملتوسطة وتستثني األثرياء».
ورغــم أن اجتماع بعبدا الذي 
ضّم رئيس الجمهورية ميشال عون 
ورئيس مجلس النواب نبيه بّري 
ورئيس الحكومة سعد الحريري، 
ورؤساء الكتل النيابية ووزير املال 
علي حسن خليل وحــاكــم مصرف 
لــبــنــان ريـــــاض ســـالمـــة، ال يتمتع 
بصفة دستورية، وال يمكنه اتخاذ 
قرارات، فإن رمزيته تتمثل بتوفير 
الــغــطــاء الــســيــاســي لــلــقــرارات التي 
ستتخذها الحكومة، أو القوانني 
الـــتـــي ســيــقــرهــا مــجــلــس الــــنــــواب، 
املــالــي واالقتصادي  ورأى الخبير 
الــدكــتــور جاسم عــّجــاقــة، أنــه «منذ 

اتــــفــــاق الـــطـــائـــف فــــي الــــعــــام ١٩٨٩ 
أصــبــح لــبــنــان مــلــزمــًا بــالــتــوافــقــات، 
إذ ال يــمــر قـــرار مــن دون أن تــوافــق 
عليه كــّل األطـــراف ســواء الطوائف 
أو األحـــــزاب»، معتبرًا أن أي ورقــة 
إصـــــالحـــــيـــــة تــــحــــتــــاج إلــــــــى غـــطـــاء 

سياسي.
ولــــفــــت عـــجـــاقـــة فـــــي تــصــريــح 
«الــشــرق األوســـط»، إلــى أن لبنان  لـــ
«يعاني من مشكلتني أساسيتني، 
األولى تكمن في التخبط السياسي 
الــذي يشّل البلد، والثانية تتمثل 
بــالــفــســاد املــحــمــي ســيــاســيــا»، آمــًال 
بــــأن «تـــعـــالـــج ورقـــــة بــعــبــدا هــاتــني 
املشكلتني، وإذا تــم تنفيذ البنود 
الواردة فيها، فيمكن أن ننقل لبنان 
إلـــى بـــّر األمـــــان، رغـــم أن الــتــجــارب 
التاريخية مع الحكومات السابقة 

غير مشجعة».
الــخــطــة  وأوضـــــــح عـــّجـــاقـــة أن 
«تــــتــــضــــّمــــن رفـــــــع الــــضــــريــــبــــة عــلــى 
الــقــيــمــة املــضــافــة للكماليات حتى 
١٥ فـــي املـــائـــة، وتــجــمــيــد الـــرواتـــب 
واألجور ملوظفي القطاع العام ملدة 
ثالث سنوات، (أي عدم دفع حوافز 
ودرجــــــات تــرقــيــة طــيــلــة هــــذه املــــّدة 
مــع حفظ حقوق املوظفني وإعــادة 
تـــســـديـــدهـــا بـــعـــد ثـــــالث ســــنــــوات)، 
ووضـــــــع حــــــّد أدنـــــــى وحـــــــّد أقــصــى 
لــســعــر صــفــيــحــة الـــبـــنـــزيـــن، ورفــــع 
الــضــريــبــة عــلــى فــوائــد الــحــســابــات 
املصرفية من ١٠ إلى ١١ في املائة»، 
الفتًا إلى أن «أغلب املوجودين في 
اجتماع بعبدا عارضوا هذا األمر، 
حتى أن النائب محمد رعد، رئيس 
كتلة نـــواب (حـــزب الــلــه)، خــرج من 
االجــــتــــمــــاع وأعــــلــــن أن ال ضـــرائـــب 

جديدة وال مساس باألجور، وهذا 
مـــا تـــم تــأجــيــلــه إلـــى مـــوازنـــة الــعــام 

.«٢٠٢٠
وتشكك أطراف سياسية بقدرة 
الـــدولـــة عــلــى تطبيق هـــذه الــخــطــة، 
رغــم خــطــورة الــوضــع االقــتــصــادي، 
وأوضـــح عضو كتلة «الجمهورية 
القوية» النائب وهبي قاطيشا، أن 
«أغــلــب بــنــود ورقـــة بــعــبــدا قدمتها 
(الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة) إلــــى مجلس 
الـــــــــوزراء مـــنـــذ ثــمــانــيــة أشـــهـــر ولـــم 
فـــي تصريح  بـــهـــا». ورأى  يـــأخـــذوا 
«الشرق األوسط»، أن «العبرة في  لـ
الــتــنــفــيــذ ولــيــس بــصــيــاغــة األوراق 
والخطط». وقال: «ليسوا جديني في 
معالجة التهريب عبر املعابر البرية 
واملرافئ البحرية وفي املطار، وال في 
معالجة أزمة الكهرباء والنفايات، 
وهـــــذه يــمــكــن تــطــبــيــقــهــا بـــقـــرار من 
الـــــــوزيـــــــر املـــــخـــــتـــــص». واســـتـــبـــعـــد 
قاطيشا أن تأخذ طريقها للتنفيذ، 
وأضـــاف: «عندما أقــّر إعــالن بعبدا 
الــعــام ٢٠١٢ فــي عهد الرئيس  (فــي 
الــســابــق مــيــشــال سليمان لتحييد 
املــنــطــقــة)، انتظر  لبنان عــن أزمـــات 
(حــــزب الـــلـــه) أســبــوعــًا لــيــنــعــى هــذا 
اإلعالن، لكن باألمس (االثنني) خرج 
النائب محمد رعد، وأعلن على باب 
القصر الجمهوري رفــضــه تطبيق 
هذه الخطة، وهذا يظهر عدم جدية 
الفرقاء الذين يمسكون باملؤسسات 
الربحية بعدم معالجة األزمــة بدءًا 

من الكهرباء».
وتزامنت الخطة املشار إليها، 
مع إعالن حالة طوارئ اقتصادية، 
مــــن دون مـــعـــرفـــة طــبــيــعــتــهــا، لــكــّن 
الــخــبــيــر جـــاســـم عــجــاقــة لــفــت إلــى 

أن «حــــالــــة الـــــطـــــوارئ تـــفـــرض عــقــد 
اجتماعات مكثفة للحكومة، بوتيرة 
ال تــقــل عـــن جــلــســتــني أو ثــــالث في 
األسبوع الواحد، وعدم تخّطي عجز 
مــوازنــة الــعــام ٢٠١٩ املــحــدد بــــ٥٫٧٥ 
فــي املــائــة، خــصــوصــًا أن املــصــارف 
اللبنانية فقدت القدرة على تمويل 
عــجــز املـــــوازنـــــة، لــيــس لـــعـــدم تــوفــر 
األمــــــوال، بــل ألن املــعــايــيــر الــدولــيــة 
تــلــزم الــقــطــاع املــصــرفــي بــالــحــفــاظ 
على نسبة رأسمال عالية»، مشيرًا 
الـــطـــوارئ تستدعي  إلـــى أن «حــالــة 
أيضًا تكبير حجم االقتصاد، لزيادة 
مداخيل الخزينة العامة، باإلضافة 
ي حاالت الفقر 

ّ
إلى عدم إهمال تفش

في املجتمع اللبناني».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، رّحـــــــــــب الـــــحـــــزب 
الــــتــــقــــدمــــي االشــــــتــــــراكــــــي بــــقــــيــــادة 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولـــيـــد جــنــبــالط، 
بــنــتــائــج اجـــتـــمـــاع بـــعـــبـــدا، واعــتــبــر 
وزيـــــر الــصــنــاعــة وائـــــل أبــــو فــاعــور 
تــــصــــريــــح، أن «االقـــــتـــــراحـــــات  فـــــي 
الــــتــــي قـــدمـــهـــا الـــرئـــيـــســـان مــيــشــال 
عــون وســعــد الــحــريــري هــي مقدمة 
ملعالجة الوضع، وعلينا أن نواجه 
الــصــعــوبــات الــهــائــلــة الــتــي حــددهــا 
وزير املال (علي حسن خليل) وحاكم 
مــصــرف لــبــنــان (ريــــاض ســالمــة)»، 
مؤكدًا أن جنبالط «أبلغ املجتمعني 
فـــي بـــعـــبـــدا، أن الــســبــب األســـاســـي 
الــكــهــربــاء، ودعــا  للعجز يكمن فــي 
إلى اعتماد املوضوعية في معالجة 
هــذا املــلــف». وكــشــف أبــو فــاعــور أن 
جــنــبــالط «اقــــتــــرح عــلــى املــشــاركــني 
في لقاء بعبدا فــرض ضريبة على 
أوقـــاف الــطــوائــف، واالســتــفــادة من 

أمالك الدولة بشكل فّعال».

احلريري إلى باريس هذا الشهر للقاء ماكرون

فرنسا «مرتاحة بحذر» حيال تحرك لبنان لحل األزمة املالية
بريوت: «الشرق األوسط»

يـــــزور رئـــيـــس الــحــكــومــة سعد 
الـــــحـــــريـــــري الــــعــــاصــــمــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
بـــاريـــس فـــي ٢٠ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الـــحـــالـــي، حــيــث ســيــلــتــقــي الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب 
مــا علمته «الــشــرق األوســــط»، فيما 
بــدأ أمــس املبعوث الفرنسي املكلف 
بمتابعة مــقــررات مؤتمر «ســيــدر»، 
بيار دوكان، زيارة إلى بيروت للقاء 
املـــســـؤولـــني، والــبــحــث فـــي الــقــضــايــا 
املتعلقة باملؤتمر، وبموازنة ٢٠٢٠، 

واإلصالحات التي تتضمنها.
والــــتــــقــــى دوكـــــــــان أمــــــس وزيـــــر 
املــالــيــة عــلــي حــســن خــلــيــل، عــلــى أن 
يلتقي اليوم رئيس الحكومة سعد 

الحريري.
وعــلــمــت «الـــشـــرق األوســـــط» أن 
املوفد الفرنسي أبدى ارتياحًا حذرًا 
حيال التحركات الرسمية ملواجهة 
األزمـــــة املــالــيــة املــســتــفــحــلــة، وشــجــع 
على تسريع املعالجات انطالقًا من 
إنجاز مشروع املوازنة، وقرب عرضه 

عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة، تــمــهــيــدًا إلحــالــتــه 
إلــى مجلس الــنــواب، وفقًا ملــا أبلغه 
املـــال. كما اطلع على ملخص  وزيــر 
الــتــي تــم إرســالــهــا  املــالــيــة  للبيانات 
إلــــى وكــــــاالت الــتــصــنــيــف الـــدولـــيـــة، 
وهي تظهر تحوًال جديًا في ضبط 
األنفاق، وتعزيز الواردات، والشروع 
بـــمـــكـــافـــحـــة الـــــتـــــهـــــرب الــــضــــريــــبــــي، 
والتهريب عبر املنافذ الشرعية وغير 
الشرعية. كذلك األمــر لجهة تفعيل 
انتظام أعمال الجمارك ومهامهم في 

ضبط دخول البضائع إلى لبنان.
وأكــــد دوكـــــان أن مــهــمــتــه تــركــز 
خصوصًا على مناقشة الخطط التي 
تتعلق باملشاريع التي تم عرضها، 
تــقــدمــهــا، وآلـــيـــات تمويلها.  ومــــدى 
وتـــــركـــــز أيــــضــــًا عــــلــــى اإلصـــــالحـــــات 
القطاعية والعامة املتعلقة بتطبيق 
هذه املشاريع. وقــال إنه وفقًا ملا تم 
االتفاق عليه خالل مؤتمر «سيدر» 
الــذي عقد في شهر أبريل (نيسان) 
مــــن الــــعــــام املــــاضــــي «اجـــتـــمـــعـــت مــع 
وزير املالية، وتمحور نقاشنا حول 
مــواضــيــع عــــدة، خــصــوصــًا املــســائــل 

التي تقع ضمن نطاق صالحياته، 
وبـــشـــكـــل خـــــاص مـــضـــمـــون مـــوازنـــة 
عام ٢٠١٩ التي تم إقرارها في شهر 
يــولــيــو (تــــمــــوز) املــــاضــــي. والـــوزيـــر 
بــأنــه سيتم التنفيذ  لــديــه كــل الثقة 
كما جاء في مشروع املوازنة. وهذا 
خبر سار». وأضاف: «تحدثنا أيضًا 
عــن مــوازنــة ٢٠٢٠، وأكـــد لــي الــوزيــر 
أنـــه ســيــتــم إقـــرارهـــا فـــي عـــام ٢٠١٩، 
وليس في يوليو (تموز) ٢٠٢٠، وأنا 
أصـــّدقـــه. فــذلــك أســـاســـي لــيــس فقط 
إلرضاء األسرة الدولية، بل ألنه من 
الضروري االلتزام باملهل عند وضع 
الــتــوقــعــات املــتــعــلــقــة بـــاملـــوازنـــة. إن 
مضمون املوازنة ال يزال قيد النقاش، 
وال عالقة لزيارتي باالجتماع الذي 
انعقد البارحة بني الرؤساء، فقد كان 

متفقًا عليها من قبل».
ورأى دوكــــــان أن «الـــهـــدف هو 
اإلسراع بااللتزام بالرزنامة املحددة. 
لذلك من الضروري بالنسبة لحسن 
اللبناني إظهار أنه  سير االقتصاد 
يــتــم اتـــخـــاذ الــــقــــرارات، فــهــذا يبعث 
االطـــمـــئـــنـــان لـــــدى األســـــــرة الـــدولـــيـــة 

واملواطنني اللبنانيني واألسواق. إن 
مضمون املوازنة ال يزال قيد النقاش، 
وأنا أتفهم أنها ستتضمن إجراءات 
من شأنها تقليص العجز، ومتعلقة 
باإلنفاق، وربما أيضًا بــاإليــرادات. 
وستتضمن، كما أبلغت، كثيرًا من 
اإلصالحات التي تتمحور، كما جاء 
فـــي مــؤتــمــر ســـيـــدر، حــــول األســــواق 
العامة والجمارك ومكافحة التهرب 
الضريبي». وتابع: «من الجيد تقديم 
رزمـــة مــن اإلصـــالحـــات لينظر فيها 
مجلس الوزراء أوًال، ومن ثم مجلس 
النواب، خالل األسابيع املقبلة؛ إذن 
هذه أخبار جيدة. إن بالدي تصغي 
إلـــى لــبــنــان، وتــريــد مــســاعــدتــه. وقــد 
ذكرت املساعدة الفنية التي يمكننا 
تقديمها عــلــى صعيد اإلصــالحــات 
املتعلقة بالجمارك واألسواق العامة، 
ونأمل في أن نكون أفضل وسيط بني 
لبنان وباقي العالم واألسرة الدولية 
واألســـواق. وهنا، أود أن أذكــر املثل 
الـــفـــرنـــســـي الــــقــــائــــل: (أعـــــــن نــفــســك، 
الــســمــاء)؛ أي أن عــلــى لبنان  تــعــنــك 
املضي قدمًا، وكل ما استمعت إليه 

يطمئنني أن هذا ما يحصل اآلن».
وردًا على سؤال، قال دوكان: «إن 
سيدر ال يزال قائمًا، إذ إنه ال يوجد 
بند بــطــالن أو نــهــايــة. فقد التزمنا 
بـــإطـــار ســـيـــدر بــبــرنــامــج اســتــثــمــار 
يـــمـــتـــد عـــلـــى ١٢ عــــامــــًا. لــــم نـــقـــل إن 
املؤتمر مؤقت، أو يمتد على مدار ٤ 
أو ٥ سنوات. هذه هي املرحلة األولى 
مــن بــرنــامــج اإلنـــفـــاق االســتــثــمــاري، 
لـــــذا لــــم نـــقـــل إنـــنـــا ســنــتــوقــف يــومــًا 
مــــا. عــلــيــنــا الـــتـــقـــدم عــلــى األصـــعـــدة 
الثالثة، كما ذكرت. وال يتعلق األمر 
فـــقـــط بــــاإلصــــالحــــات؛ اإلصــــالحــــات 
ضــروريــة، ولكن يجب أيضًا إحــراز 
املــشــاريــع. هناك  تــقــدم على صعيد 
برنامج استثماري واســع، أكرر أنه 
يمتد على ١٢ سنة، ويجب تحديد 
األولــويــات، وهــذا ليس دور األســرة 
الدولية، فهي لن تقوم بذلك عوضًا 
اللبنانية. لقد علمت  عن السلطات 
املــشــاريــع انطلقت وبــدأت  أن بعض 
تحرز تقدمًا. إذن، إجابة عن السؤال: 
إن األسرة الدولية مستعدة ملساعدة 

لبنان».

ASHARQ AL - AWSAT : التهريب توقف بنسبة ٧٠ ٪ عرب املعابر غري الشرعية و٩٠ ٪ عرب الشرعية مدير عام اجلمارك لـ

خطة مكافحة التهرب الجمركي انطلقت في لبنان... وتشكيك بالنتائج
بريوت: كارولني عاكوم

أكــــــــد مـــــديـــــر عــــــــام الــــجــــمــــارك 
«الشرق  لـ اللبنانية بــدري ضاهر 
األوسط» أن خطة مكافحة التهريب 
التي انطلقت منذ أسابيع «وصلت 
إلــــى نــتــائــج مــتــقــدمــة». وأعـــلـــن أن 
عمليات التهريب توقفت بنسبة ٧٠ 
في املائة في املعابر غير الشرعية 
الــحــدود الشرقية والشمالية  على 
املــائــة فــي املعابر  للبنان، و٩٠ فــي 
الشرعية وهــو األمـــر الـــذي ال يــزال 
يـــشـــّكـــك فـــيـــه الـــبـــعـــض عـــلـــى غــــرار 
«الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي االشــــتــــراكــــي» 
منطلقا من عدم توقيف مسؤولني 
عــن هـــذه الــعــمــلــيــات الــتــي تــديــرهــا 

«رؤوس معروفة».
وكــــان وزيــــر املــــال عــلــي حسن 
خــلــيــل قـــد كــشــف عـــن وجـــــود ١٣٦ 
معبرا غير شرعي معروفة بأسماء 
أشخاص أو نــوع بضائع معينة، 
الفــــتــــا إلــــــى أن ظــــاهــــرة الــتــهــريــب 
«تــــهــــدد اقــــتــــصــــاد الـــبـــلـــد وتــســهــم 
فــي عجز املالية العامة وتقليص 
الـــواردات»، شاكيا من عدم القدرة 
على اتخاذ «خــطــوات حقيقية في 

اتجاه ضبطه».
في املقابل، أعلن وزير الدفاع 
إلــيــاس بــوصــعــب أن ٩٠ فــي املــائــة 
مــن التهريب يحصل عبر املعابر 
الشرعية، و١٠ في املائة عبر املعابر 

غير الشرعية.
ونـــــفـــــى ضـــــاهـــــر فــــــي حـــديـــثـــه 
«الـــشـــرق األوســـــــط» وجـــــود ١٣٦  لــــ
مـــعـــبـــرا غـــيـــر شـــــرعـــــي، الفــــتــــا إلـــى 
أن املـــعـــابـــر األســـاســـيـــة الـــتـــي كــان 
يسّجل عبرها انتقال الشاحنات 

والــــســــيــــارات املــحــمــلــة بــالــبــضــائــع 
يـــتـــجـــاوز ١٥ مـــعـــبـــرا مــعــظــمــهــا  ال 
الــهــرمــل بينما املعابر  فــي منطقة 
األخرى تستخدم لتهريب املواشي 
والـــبـــشـــر. وفــيــمــا أكــــد عــــدم وجـــود 
غطاء مــن أي جهة سياسية لهذه 
األعمال لفت إلى أن الضغوط تأتي 

من بعض السياسيني.
كذلك قال ضاهر إن التقديرات 
حول حجم التهريب، والتي تشير 
إلــــى أنـــهـــا تــصــل إلــــى ٦٠٠ مــلــيــون 
دوالر مــبــالــغ فــيــهــا، مــؤكــدا أنـــه ال 
يتجاوز ٢٠٠ مليون دوالر. ولفت 
لــبــنــان يــســتــورد منتجات  إلـــى أن 
وبــضــائــع بقيمة ٢٠ مــلــيــار دوالر 
سنويا لكن هناك ٥١ في املائة منها 
ال تخضع للرسوم الجمركية وذلك 

وفق القانون.
وأشــــــار ضـــاهـــر إلــــى أنــــه رغــم 
الـــنـــتـــائـــج اإليـــجـــابـــيـــة الـــتـــي يــعــلــن 
بـــمـــوجـــبـــهـــا يــــومــــيــــا عـــــن الـــعـــثـــور 
على بضائع مهربة، فــإن مديرية 
الــجــمــارك تــعــانــي مــن نــقــص كبير 
فـــي عــــدد عــنــاصــرهــا بــعــدمــا كــان 
قبل ٥٠ عــامــا نحو ٢٤٠٠ عنصر، 
قــــائــــال: «نـــعـــمـــل بـــالـــلـــحـــم الـــحـــي». 
وفــيــمــا أكــــد أن الـــجـــمـــارك تــحــتــاج 
إلى ١٠ آالف عنصر للقيام باملهام 
إلــى أن العدد  املطلوبة منها، لفت 
الــــيــــوم ال يـــتـــجـــاوز األلــــــف عــنــصــر 
موزعني بني ٥٠٠ في العمل اإلداري 
املــرافــئ  فـــي  والــلــوجــيــســتــي و٣٠٠ 
الشرعية وفقط مائة عنصر على 
املعابر غير الشرعية، مذكرا بدورة 
الــتــي يفترض أن تطّوع  الــجــمــارك 
٨٣٥ عنصرا كانوا قد نجحوا في 
تــزال معلقة  االمتحانات لكنها ال 

نتيجة الخالفات السياسية.
وفــــي هــــذا اإلطـــــــار، أكــــد مــديــر 
الجمارك أن «تطويع هؤالء الشباب 
هو استثمار للدولة ينعكس ليس 
فقط على عمل الجمارك إنما أيضا 
على املالية العامة، إذ إن كال منهم 
يتقاضى نحو ٧٠٠ دوالر أميركي 
الــدولــة باملقابل  لكن بعمله يمنح 
نحو ٧ آالف دوالر أميركي»، كاشفا 
إيـــرادات الجمارك للدولة تقدر  أن 
بــــــــ٤٥٠٠ مــلــيــار لـــيـــرة لــبــنــانــيــة في 
السنة (نحو ٣ مليارات دوالر) فيما 
ال تزيد موازنتها على ١٠٠ مليار 
ليرة (٦٦٥ مليون دوالر) أي نحو 

١٫١ في املائة من اإليرادات.
أما بالنسبة إلى اآلليات التي 
تــســتــخــدم فـــي مــكــافــحــة الــتــهــريــب 
فـــقـــال ضـــاهـــر: «ال نــمــلــك أكـــثـــر من 
مائة سيارة معدل عمرها ١٥ سنة، 
بينما نواجه مافيات التهريب التي 
تــســتــخــدم ســـيـــارات ربــاعــيــة الــدفــع 
من الطراز الحديث، كذلك ال نملك 
آليات وتقنيات حديثة للمراقبة».

مـــع الــعــلــم أن خــطــة مــكــافــحــة 
الـــتـــهـــريـــب هــــــذه ال تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
الــــــجــــــمــــــارك، بــــــل يـــلـــعـــب الـــجـــيـــش 
الــلــبــنــانــي دورًا أســاســيــًا فـــي هــذه 
أكــد عليه ضاهر  املهمة، وهـــذا مــا 
ومــصــادر عسكرية. وقـــال ضاهر: 
«للجيش فضل كبير فــي املهمات 
التي نقوم بها، حيث يتم تنسيق 
الــعــمــل عــنــد الـــحـــدود بــيــنــنــا وبــني 
قــــواتــــه فــيــمــا يـــتـــولـــى أمـــــن الـــدولـــة 

العمل في الداخل اللبناني».
مـــن جــهــتــهــا، ذكـــــرت املـــصـــادر 
«الــشــرق األوســـط» أن  لـــ العسكرية 
هــنــاك دوريـــات وحــواجــز مشتركة 

دائــــمــــة بــــني الـــجـــيـــش والـــجـــمـــارك، 
إضافة إلى العمل الدائم عبر أبراج 
املــراقــبــة، مــؤكــدة بــدورهــا أن هناك 
الـــحـــدود بنسبة ٨٠  ســيــطــرة عــلــى 
في املائة، خاصة منذ عملية «فجر 
الجرود» قبل سنتني، حيث تمكن 
الجيش من الوصول إلى مواقع لم 
يكن قــد وصلها قبل ذلـــك. وقالت 
املــــــصــــــادر إن «املــــشــــكــــلــــة هـــــي فــي 
بعض املعابر الواقعة في املناطق 
املتداخلة بني لبنان وسوريا وغير 
املــرّســمــة، إضــافــة إلـــى الــنــقــص في 
عــــدد الــعــنــاصــر، فـــي الـــوقـــت الـــذي 

أوقفوا فيه التطّوع بدل زيادته».
وكــــــان وزيــــــر الـــــدفـــــاع إلـــيـــاس 
بوصعب قال إن «هناك ٢٠٠ مركز 
حـــدودي أنــشــأهــا الــجــيــش، ٧٤ من 
أبـــراج متطورة،  هــذه املــراكــز فيها 
ويتم العمل على أن تتحول األبراج 
الــثــابــتــة إلـــى دوريــــات بــني األبـــراج 

بآليات تحوي كاميرات».
يـــنـــفـــي ضــــاهــــر أن هــنــاك  وال 
فـــــســـــادا فـــــي مــــديــــريــــة الــــجــــمــــارك، 
مــشــيــرا إلــــى أنــــه عــمــل عــلــى خطة 
استراتيجية ملكافحتها، قائال إن 
الــقــضــاء عــلــى هـــذه الــظــاهــرة بعد 
اعــتــيــاد املــوظــفــني عليها لعشرات 
السنني ليست مهمة سهلة، وأكد 
«هــــذه الــخــطــة تــشــمــل الــجــمــيــع من 
دون اســتــثــنــاء»، كــاشــفــا أنـــه تمت 
إلــى القضاء هم  إحــالــة ١٣ موظفا 
عشرة عسكريني وثــالثــة موظفني 
إداريــــــــــني، ووقـــــــف الـــعـــمـــل بــمــئــات 
مراحل املعامالت الجمركية التي 

لم يكن هناك مبرر لوجودها.
أحــــــد  قـــــــــــال  األرض  وعـــــــلـــــــى 
«الـــشـــرق  أبــــنــــاء مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع لــــ

لــم نلحظ  األوســــــط»: «لــغــايــة اآلن 
أي تغيرات حيال تراجع عمليات 
التهريب وصرخة تجار الخضار 
واملـــــــزارعـــــــني عـــلـــى حــــالــــهــــا، حــيــث 
الــبــضــائــع الــســوريــة ال تـــزال تغزو 
األسواق بأسعار منخفضة، وذهب 
املزارعون إلى حد اإلعالن عن ترك 
موسمهم في األرض احتجاجا على 
ذلــك». ويــقــول: «املشكلة في لبنان 
أنهم حني يقررون مكافحة الفساد 
ال يجدون إال السمك الصغير فيما 
تبقى الحيتان تتحكم بالعمليات 

الكبيرة».
مــن جــهــة أخــــرى أثــنــى رئيس 
لجنة اإلدارة والعدل النائب جورج 
اللبنانية»،  عـــــدوان، عــن «الـــقـــوات 
على الحملة التي قامت بها مديرية 
فـــــي األيــــــــــام املاضية .  الـــــجـــــمـــــارك 
وهــو مــا أكــد عليه أمــني ســر تكتل 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــقــــويــــة» الـــنـــائـــب 
الـــســـابـــق فــــــادي كــــــرم، مـــشـــيـــرا فــي 
الوقت عينه إلى أن هذا الثناء هو 
النطالقة الخطة وللخطوات التي 
بدأت تظهر نتائجها عبر التدقيق 
في العمليات الجمركية، لكنها لم 
إلــى ما ننتظر منها ويبقى  تصل 
الــتــرقــب ســيــد املـــوقـــف ملـــا ســتــؤول 

إليه األمور.
وسبق لرئيس حزب الكتائب 
الـــنـــائـــب ســـامـــي الــجــمــيــل أن اتــهــم 
«حزب الله» بالسيطرة على املعابر 
غير الشرعية قائال: «املعابر تابعة 
ملـــن يــمــلــك الــــقــــرار فـــي الــــدولــــة، أي 
الـــــذي يـــقـــوم بعملية  (حـــــزب الـــلـــه) 
التهريب، وبالتالي بإقفال املعابر 
سيكون أول املتضررين منها، لذلك 

الدولة عاجزة عن إقفالها».

الخارجية اللبنانية تطالب سفير تركيا 
«تصحيح الخطأ» في حق عون بـ

بريوت: «الشرق األوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  اســـتـــدعـــت وزارة 
الــلــبــنــانــيــة الــســفــيــر الـــتـــركـــي لـــدى 
لبنان، هاكان تشاكل، على خلفية 
السجال األخير بني البلدين وبيان 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة «الــــذي تضّمن 
تعابير ولغة ال تتطابق مع األصول 
الــدبــلــومــاســيــة والـــعـــالقـــات الــوديــة 
التاريخية بني الدولتني والشعبني 
اللبناني والــتــركــي»، بحسب بيان 

الخارجية اللبنانية.

ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلـــــى أنـــــه بــنــاء 
عـــلـــى تــعــلــيــمــات وزيــــــر الــخــارجــيــة 
واملــــــغــــــتــــــربــــــني جـــــــبـــــــران بــــاســــيــــل، 
استدعى مدير الشؤون السياسية 
والقنصلية السفير غادي الخوري 
الــــســــفــــيــــر الــــــتــــــركــــــي، طــــالــــبــــا مــنــه 
«اســـتـــيـــضـــاحـــا حـــــول هـــــذا الــبــيــان 
وتــصــحــيــحــا واضـــحـــا لــلــخــطــأ من 
الـــجـــانـــب الــــتــــركــــي، لــتــجــنــب ســـوء 
الـــتـــفـــاهـــم حـــفـــاظـــا عـــلـــى الـــعـــالقـــات 
الثنائية املميزة بني البلدين ومنعا 

لإلضرار بها».

وكان السجال قد بدأ بعد كالم 
رئيس الجمهورية ميشال عون في 
الذكرى املئوية األولى إلعالن دولة 
لــبــنــان الــكــبــيــر، حــيــث قــــال إن «كــل 
محاوالت التحرر من النير العثماني 
كانت تقابل بالعنف والقتل وإذكاء 
الفنت الطائفية. وإرهاب الدولة الذي 
مارسه العثمانيون على اللبنانيني 
خــصــوصــا خــــالل الـــحـــرب الــعــاملــيــة 
األولــــى، وأودى بــمــئــات اآلالف من 
الضحايا ما بني املجاعة والتجنيد 

والسخرة».

«كتلة املستقبل» ترفض منح الغطاء ألي حرب بالوكالة
بريوت: «الشرق األوسط»

نــــــّوهــــــت «كــــتــــلــــة املـــســـتـــقـــبـــل 
الــنــيــابــيــة» بـــالـــقـــرارات الـــصـــادرة 
عــــن االجـــتـــمـــاع االقــــتــــصــــادي فــي 
قـــصـــر بـــعـــبـــدا، آمـــلـــة أن تــؤســس 
ملــرحــلــة مــتــقــدمــة مـــن الــعــالجــات، 
وفيما جددت إدانتها لالعتداءات 
اإلســــرائــــيــــلــــيــــة، رفــــضــــت إعــــطــــاء 
غطاء ألي حروب بالوكالة، وألي 
أهداف تخرج عن نطاق املصلحة 

الوطنية.
وفي بيان لها بعد اجتماعها 
الدوري، قالت الكتلة إن «اإلجراءات 
االقـــتـــصـــاديـــة املـــرتـــقـــبـــة يـــجـــب أن 
تـــتـــرافـــق مــــع خــــطــــوات ضـــروريـــة 
لــتــحــريــك االقــتــصــاد واســتــقــطــاب 
تدفق األموال واالستثمارات للبلد 

وتعويض مخاطر االنكماش».
وذّكــــرت «بـــأن هــنــاك ٦ أشهر 

أمامنا إلطالق عجلة اإلصالحات 
واإلجــــــــــــراءات ولــــوضــــع بــرنــامــج 
مؤتمر ســيــدر االســتــثــمــاري على 
ســكــة الــتــنــفــيــذ، وخــــالف ذلــــك من 
سياسات وتجاذبات وشعبويات 
هــــو إصـــــــرار عـــلـــى الــتــخــبــط فـــوق 

حدود املجهول».
واعـــــتـــــبـــــرت أن «ســــيــــاســــات 
الهروب إلى األمام واالنقالب على 
الــحــقــائــق املـــالـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
وعلى اإلصالحات املطلوبة، كما 
حـــصـــل بـــعـــد مــــؤتــــمــــرات بـــاريـــس 
الــتــي  الــســيــاســات  ١ و٢ و٣. هـــي 
راكــمــت عــوامــل األزمـــة، وأدت إلى 
املشهد االقتصادي واملالي الذي 
أنــــــه «ال  نــعــيــشــه اآلن». وأكــــــــدت 
حلول جدية ومسؤولة وفعالة إال 
بــالــتــوافــق على تغطية سياسية 
واسعة لها، وفي مقدمها إخراج 
كــثــيــر مــــن املــــرافــــق الـــحـــيـــويـــة مــن 

دائــــرة املـــزايـــدات، وتــنــفــيــذ سريع 
لخطة الكهرباء وخطة النفايات 
ومــــشــــروعــــات الــــصــــرف الــصــحــي 
وســــــلــــــوك طـــــريـــــق الـــخـــصـــخـــصـــة 
الـــكـــلـــيـــة، وتـــحـــريـــر  الـــجـــزئـــيـــة أو 
القطاع العام من كلفتها اإلداريــة 
والــوظــيــفــيــة واملـــالـــيـــة، والـــبـــدايـــة 

تكون بقطاع االتصاالت».
وجــــــــــــّددت الـــكـــتـــلـــة إدانــــتــــهــــا 
«لـــــــــالعـــــــــتـــــــــداءات والـــــــخـــــــروقـــــــات 
اللبنانية»،  اإلسرائيلية للسيادة 
وعــّبــرت عــن «االطمئنان للمسار 
الــذي اعتمدته الحكومة فــي هذا 
الـــشـــأن ولــلــجــهــود الـــتـــي تــوالهــا 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء، الــــذي 
أمسك بزمام االتــصــاالت الدولية 
والــعــربــيــة، وعــمــل بالتنسيق مع 
رئـــيـــســـي الـــجـــمـــهـــوريـــة ومــجــلــس 
الـــــــنـــــــواب عــــلــــى تـــجـــنـــيـــب لـــبـــنـــان 
واملنطقة حربًا مجهولة األبعاد».

بريوت: «الشرق األوسط»

أكد رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون أن االقتراحات التي 
أقـــرت فــي االجــتــمــاع االقــتــصــادي 
املـــوســـع لــبــدء مــســيــرة الــنــهــوض 
االقتصادي أول من أمس، يجب أن 
تأخذ طريقها إلى التنفيذ، مشددا 
على أن االختالف السياسي يجب 
أال يؤدي إلى خالف جوهري على 

الوطن.
وجــــاء كـــالم عـــون أمــــام زوار 
التقوه في قصر بعبدا؛ حيث لفت 
إلــى أن «اللقاء االقتصادي الذي 
عقد مع رؤســاء األحـــزاب والكتل 
النيابية، خرج بورقة اقتصادية 

مالية ملقاربة األزمة التي يمر بها 
لبنان حاليا».

وأضـــاف: «االقــتــراحــات التي 
أقـــــــرت لــــبــــدء مـــســـيـــرة الـــنـــهـــوض 
االقتصادي يجب أن تأخذ طريقها 
إلى التنفيذ، وخصوصا أن املهلة 
قصيرة وال تتعدى الستة أشهر 
ليثبت لبنان قدرته على مواجهة 
الــتــحــديــات االقــتــصــاديــة واملالية 
الراهنة، ما يعيد الثقة وينعش 

الحياة االقتصادية من جديد».
وأعرب عون أمام وفد رابطة 
مخاتير قــضــاء عــالــيــه، فــي جبل 
لبنان، عن دعمه «املشاريع التي 
يطالب بها أبناء عاليه»، وشدد 
على «أهمية الحياة املشتركة في 

الــذي قــام بــه من  الجبل، والعمل 
أجــل إزالــة آثــار األحــداث السلبية 
التي شهدتها املنطقة»، مطمئنا 
إلــــى أن «إقـــامـــتـــه فـــي قــصــر بيت 
الــديــن حققت أهــدافــهــا وشجعت 
األهــــالــــي والـــســـكـــان عــلــى ارتـــيـــاد 

مناطق الجبل».
وأكد أن «األخطاء التاريخية 
الجسيمة التي حصلت لن تتكرر 
مجددا، ويجب إزالة كل ما يعوق 
الــنــاس،  الــحــيــاة املشتركة وعــمــل 
وهــــذا مــغــزى الــســعــي إلـــى إقــامــة 
(أكــــاديــــمــــيــــة اإلنـــــســـــان لــلــتــالقــي 
ـــــحـــــوار) فــــي لـــبـــنـــان الـــتـــي مــن  وال
مــــقــــرهــــا فــي  يـــــكـــــون  املـــــرجـــــح أن 
الدامور، فالسالم ال يقوم إال بني 

الناس وليس على الورق».
وأوضـــــــــــــح أن «االخـــــــتـــــــالف 
الــســيــاســي يــجــب أال يـــــؤدي إلــى 
خــــــالف جـــــوهـــــري عـــلـــى الــــوطــــن، 
ــا من 

ّ
وخــصــوصــا بــعــدمــا «تــمــكــن

فرض استقرار أمني القى إشادات 
الجهات املحلية والدولية، ورّسخ 
األمان، ومن غير املقبول املساس 
بــالــعــيــش املـــشـــتـــرك ألنـــــه ال أحـــد 
يــمــكــنــه االســـتـــغـــنـــاء عــــن اآلخـــــر، 
وبـــالـــتـــحـــديـــد فـــــي الـــجـــبـــل الـــــذي 
يمثل القلب بني جناحي الساحل 
والسهل، وهذا ما سهل لنا طرح 
مــــشــــروع األكـــاديـــمـــيـــة فــــي األمــــم 
املتحدة والذي سيحظى بموافقة 

الدول خالل هذا الشهر».

عي أنها ملصانع 
ّ

إسرائيل تنشر صورة تد
إلنتاج صواريخ «حزب الله» في لبنان

بريوت: «الشرق األوسط»

نــشــر املــتــحــدث بـــاســـم جيش 
االحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي، أفــيــخــاي 
أدرعـــي، صـــورة يــزعــم أنــهــا ملجمع 
«حــزب  إلنــتــاج الــصــواريــخ تــابــع لـــ
الله» في لبنان بمنطقة النبي شيت 
البقاع، وقــال أفيخاي  الواقعة في 
في سلسلة تغريدات عبر حسابه 
على «تويتر» إن املجمع يعّد جزءًا 
مـــن مـــشـــروع إنـــتـــاج «الـــصـــواريـــخ 
الــدقــيــقــة»، وإن «حــــزب الــلــه» أقــام 
موقعًا مخصصًا إلنتاج وتحويل 
الصواريخ إلى «دقيقة» في البقاع 
اللبناني، قرب بلدة النبي شيت، 
مــشــيــرًا إلــــى أن «املـــنـــشـــأة أقــيــمــت 
الـــســـنـــوات األخـــيـــرة بوصفها  فـــي 
الــوســائــل القتالية  موقعًا إلنــتــاج 
بقيادة إيــران و(حــزب الله)، حيث 
تم مؤخرًا رصــد عمليات إضافية 
تهدف الستخدامها موقعًا إلنتاج 
وتحويل الصواريخ إلى (دقيقة)».
املــجــمــع بمنطقة  وأضــــاف أن 
النبي شيت في لبنان معّد إلنتاج 

املــــحــــركــــات والـــــــــــرؤوس الــحــربــيــة 
الــــــقــــــدرة عــلــى  لــــلــــصــــواريــــخ ذات 
االستهداف الدقيق لنحو ١٠ أمتار، 
وتـــقـــوم إيــــــران بــالــتــزويــد بــــاآلالت 
الــخــاصــة، واإلرشــــــادات للعاملني 
في اإلنتاج، وهي ترافق العمليات 
فــي املــوقــع بشكل دائـــم. وتــابــع أن 
«لهذا املوقع أهمّية ُعليا ملشروع 

الـــــصـــــواريـــــخ الـــدقـــيـــقـــة بــالــنــســبــة 
(حزب الله)، ولذلك يقوم نشطاء  لـ
من (حزب الله) في األيــام األخيرة 
بـــإخـــالء مـــعـــدات خـــاّصـــة وغــالــيــة 
الــثــمــن مــنــه، خــوفــًا مــن اســتــهــداف 
املكان، وقد قاموا بنقل املعدات إلى 
ممتلكات مدنية في لبنان، ومنها 

ما هو في العاصمة بيروت».

الخريطة االسرائيلية للمجمع املزعوم بمنطقة النبي شيت في لبنان
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