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المشهد السياسي

ّ
التعديل الوزاري ...أرثوذوكسي :فتش عن جعجع
البداية الحاسمة لهذه االنتصارات.
هــذه الفتوى أخرجت العراقيني من
الحيرة والــذهــول وكيفية املواجهة
والـ ـقـ ـت ــال وأع ـ ـطـ ــت ال ـش ــرع ـي ــة ل ـهــذا
الـ ـقـ ـت ــال ،وت ـم ـك ـنــت م ــن اس ـت ـن ـهــاض
الشعب العراقي فكانت االستجابة
وحظيت بتأييد
الشعبية العراقية،
ّ
املــراجــع الــديـنـيــن الـســنــة والشيعة،
وأعطت روحًا معنوية لكل الضباط
ودف ـعــت بـمـئــات اآلالف مــن الشباب
إل ـ ــى االلـ ـتـ ـح ــاق ب ــال ـج ـب ـه ــات ،ف ـكــان
ال ـح ـشــد الـشـعـبــي الـ ــذي ص ــار ج ــزءًا
م ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ول ـ ـ ــه دوره
ال ـحــاكــم ع ـلــى ال ـج ـب ـهــة» .كــذلــك ن ـ ّـوه
بـ ـ «املــوقــف الـحــاســم مــن قـبــل إي ــران،
وم ــوق ــف اإلمـ ـ ــام ال ـس ـيــد الـخــامـنـئــي
ومسارعة قيادات كبيرة في الحرس
الـثــوري إلــى تقديم املـســاعــدة ،ولكن
يـبـقــى األهـ ــم ه ــو ال ـت ـفــاعــل الـشـعـبــي
العراقي».
وت ـح ــدث األمـ ــن ال ـع ــام ل ـح ــزب الـلــه
ك ـيــف أن الـ ـع ــراق ك ــان أمـ ــام تــواطــؤ
ال ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى وبـ ـ ـع ـ ــض الـ ـ ـ ــدول
االقـلـيـمـيــة ال ـتــي «س ــاع ــدت ودعـمــت
وواكـ ـب ــت ت ـق ــدم داعـ ــش ف ــي ال ـع ــراق
وامل ـن ـط ـق ــة» ،واع ـت ـبــرت ـهــا ج ـ ــزءًا مــن
ّ
الربيع العربي ،مؤكدًا أن «العراقيني
حسموا خيارهم واتـخــذوا قرارهم
ب ــامل ــواج ـه ــة ولـ ــم ي ـن ـت ـظــروا ق ـ ــرارات
الجامعة العربية أو األمــم املتحدة
أو منظمة التعاون االسالمي ،ألنهم
راهـ ـن ــوا ع ـلــى ت ـض ـح ـيــات ـهــم» ،الفـتــا
إلـ ــى ت ـ ّ
ـوح ــد ال ـع ــراق ـي ــن حـ ــول ق ــرار
ّ
املــواجـهــة ،ومـنــوهــا ب ـ «مــواقــف عدد
م ــن الـ ـقـ ـي ــادات ال ـس ـيــاس ـيــة الـسـنـيــة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة ،ألنـ ـ ـه ـ ّــم دح ـ ـضـ ــوا
االتهام بأن الصراع سني ـ ـ شيعي،
ّ
وأك ــدوا أنــه ص ــراع وطـنــي عــراقــي».
ك ــذل ــك أشـ ــاد بـ ـ «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي»
وبالعشائر التي قاتلت الى جانب
الـقــوات املسلحة العراقية ،وبثبات
«كــل هــذه األط ــراف فــي امل ـيــدان رغــم
الظروف الصعبة وجاهزية العدو،
الـ ــذي قــاب ـل ـتــه ت ـض ـح ـيــات جـسـيـمــة،
س ــواء م ــن ال ــذي ــن قــات ـلــوا داع ــش أو
األهـ ــالـ ــي واالحـ ـتـ ـض ــان ال ـش ـع ـب ــي»،
متوقفًا أمام «عامل مهم في النصر
الـ ــذي ت ـح ـقــق ،وهـ ــو عـ ــدم اإلص ـغ ــاء
إل ـ ــى ال ـ ـخ ـ ــارج ،س ـ ـ ــواء مـ ــن دول أو
ف ـضــائ ـيــات ،بـعـضـهــا ال ي ــزال يــدعــم
داعش حتى اآلن».
ّ
وكرر نصرالله ما سبق أن أشار إليه
مــرارًا حــول الــدور األميركي في دعم
«داعـ ـ ـ ــش» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «امل ــوق ــف
األم ـيــركــي ك ــان فــي بــدايـتــه متفرجًا،
وبـعـضـهــم اعـتـمــد سـيــاســة التهويل
بــأن داعــش ستبقى لسنوات مقبلة،
وهـ ــذا ي ــدل ع ـلــى س ـيــاســة األم ـيــركــي
لــاس ـت ـفــادة م ــن داعـ ــش ملـصـلـحـتــه».
ودع ــا إلــى «الـتــأمــل فــي ال ــذي حصل،
وبـحـجــم امل ـســاعــدة األم ـيــرك ـيــة الـتــي
قدموها في تحرير املوصل» ،واصفًا
ّ
األمــر بــ«الـكــذب والــدجــل» .وذك ــر بما
قــالـتــه وزيـ ــرة ال ـخــارج ـيــة األمـيــركـيــة
السابقة هيالري كلينتون في كتابها
حول الدعم االميركي لـ«داعش».
وتـ ـ ـس ـ ــاء ل نـ ـص ــرالـ ـل ــه «لـ ـ ــو أنـ ـن ــا لــم
ن ـن ـت ـصــر ف ــي املـ ــوصـ ــل ،فـ ـم ــاذا ك ــان
س ـي ـك ــون م ـص ـيــر الـ ـع ــراق وش ـع ــوب
ودول املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،بـ ـم ــا فـ ـيـ ـه ــا دول
الخليج التي دعمت داعــش ،والتي
امـ ـت ــأت ق ـل ــوب ـه ــا رعـ ـب ــا ي ـ ــوم أع ـلــن
ال ـب ـغــدادي خــاف ـتــه؟» .وتـمـنــى على
الـعــراقـيــن «تـطـهـيــر بـقـيــة األراض ــي
العراقية من هذا الوجود التكفيري
الخبيث ،الــذي ربما ســوف لن يدع
العراقيني يهنأون بانتصارهم ،ألن
ّ
يحصن االنتصار في املوصل».
هذا

يفترض بجميع الوزراء
العونيين أن يعيدوا
حساباتهم :يكفي أن يقول
الوزير جبران باسيل لرئيسي
الجمهورية والحكومة أن
يستبدل فالنًا بعلتان حتى
يمنع حرس مجلس الوزراء
األول من دخول السراي
ويصبح الثاني وزيرًا .هكذا
دون
«بشحطة قلم» من
ّ
ثقة مجلس النواب أو أي أحد
على الوزراء بالتالي
آخر .وما ّ
سوى التحفز للعمل بهدف
البقاء في الحكومة
ال شـ ــيء أكـ ـيـ ـدًا ح ـتــى اآلن بـخـصــوص
نـ ـي ــة ال ـ ــوزي ـ ــر ج ـ ـبـ ــران ب ــاسـ ـي ــل إجـ ـ ــراء
ت ـغ ـي ـيــرات ف ــي ح ـصــة ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
الحر الــوزاريــة .لكن األكيد أن املعلومة
الـ ـت ــي س ـ ّـرب ـه ــا ال ـن ــائ ــب أالن ع ـ ــون فــي
مقابلة قبل أيــام تكاد تكون قد حققت
غ ــاي ـت ـه ــا .األم ـ ــر مـ ـط ــروح ع ـل ــى ط ــاول ــة
ال ـب ـحــث .وف ــي جـلـســة لـتـكـتــل الـتـغـيـيــر
واإلصـ ـ ــاح ق ـبــل ن ـحــو أس ـب ــوع ــن ،قــال
ّ
مخيب
بــاسـيــل إن أداء بـعــض الـ ــوزراء
لــآمــال ،وقــد يضطر التيار إلــى إجــراء
ت ـعــديــل وزاري .ال ـت ـق ــدي ــرات ال ـعــون ـيــة
املختلفة تتراوح بني نية باسيل تغيير
وزي ــر واح ــد وثــاثــة وزراء .فـهـنــاك ما
يـشـبــه اإلجـ ـم ــاع ع ـلــى أن الـتـغـيـيــر في
حال حصوله سيبدأ بوزير االقتصاد
رائــد خــوري ،وثمة ضمن نــواب التيار
وم ـســؤول ـيــه م ــن ي ــؤك ــد أن ــه سـيـتــوســع
ل ـي ـش ـمــل اثـ ـن ــن إض ــافـ ـي ــن ه ـم ــا وزيـ ــر
الدفاع يعقوب الصراف ووزيــر الدولة
لشؤون مكافحة الفساد نقوال تويني.
املشترك بني الثالثة أنهم ينتمون إلى
طــائـفــة ال ــروم األرث ــوذوك ــس .وبحسب
م ـص ــادر قــري ـبــة م ــن بــاس ـيــل ،ف ــإن أداء

ّ
الــوزراء الثالثة ،كــل ألسبابه الخاصة،
لم يكن كما توقعت منهم قيادة التيار.
وبـحـســب امل ـص ــادر ،ف ــإن ح ــزب ال ـقــوات
ّ
الـلـبـنــانـيــة تـمــكــن م ــن اق ـت ـنــاص فــرصــة
الحكومة ،لتعزيز وضعه أرثوذوكسيًا،
على املستوى الشعبي ،وعلى مستوى
العالقة بالكنيسة .ويــرى عونيون أن
ال ـت ـقـ ّـدم ال ـقــواتــي أرثــوذوك ـس ـيــا يجعل
ّ
بــاسـيــل مـنــدفـعــا بــاتـجــاه ح ــث الـ ــوزراء
األرث ــوذوك ــس عـلــى تـفـعـيــل الـعـمــل في
وزارات ـهــم ،أو الـلـجــوء إلــى استبدالهم.
وي ـقــول م ـقـ ّـربــون مــن رئ ـيــس الـتـيــار إن
جعجع ينظر إلى «التقدم أرثوذوكسيًا
ن ـ ـظـ ــرة اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة؛ فـ ـ ـ ـ ّ
ـأي ان ـق ـس ــام
ّ
م ــارون ــي ي ـ ّ
ـرج ــح إحـ ــدى كــف ـت ـيــه الـثـقــل
األرثوذوكسي».
أسباب أخرى دفعت باسيل إلى التلويح
بطرح التعديل الحكومي ،في حالة وزير
االقـتـصــاد رائ ــد خ ــوري تـحــديـدًا؛ فمنذ
تعيني خــوري وزيـرًا ،قيل إن مستشارة
ال ــرئ ـي ــس ،اب ـن ـتــه م ـي ــراي عـ ــون ،ه ــي من
كانت تقف خلف تــوزيــره خالفًا لرغبة
ّ
عصيًا على
بــاسـيــل .وقــد بقي تــوزيــره
االستثمار ،سواء داخل التيار الوطني
الـحــر أو انـتـخــابـيــا فــي إح ــدى الــدوائــر.
ومـ ــع ت ـصــاعــد ال ـح ــدي ــث ع ــن دوره فــي
مصرف «سـيــدروس» الــذي كــان خوري
ي ــرأس مجلس إدارت ــه ويـتــولــى منصب
ـان باسيل يراكم املآخذ
مديره الـعــام ،كـ ُ
ع ـل ـيــه .وع ـنــدمــا ن ـش ــرت م ـع ـلــومــات عن
سعي «س ـيــدروس» إلــى الحصول على
تـحــول مــال عــام إلــى مــال خــاص بــه من
خالل طلبه «هندسة مالية» من مصرف
لـبـنــان ،قــال باسيل كــامــا واض ـحــا ،في
خـطــاب علني ،عــن رفـضــه الـسـمــاح لكل
م ــن ي ـح ــاول تـحـصـيــل م ـكــاســب خــاصــة
أنه لم
باسم التيار الوطني الحر .ورغم ُ
ّ
يسمه ،فــإن كــام وزيــر الخارجية ف ِّسر
بأنه يستهدف وزير االقتصاد .وتتردد
فــي أوس ــاط الـتـيــار أحــاديــث كـثـيــرة عن
عـ ــدم ق ـي ــام وزارة االقـ ـتـ ـص ــاد ب ــدوره ــا
لـنــاحـيــة حـمــايــة املستهلكني والـتــدخــل
الطارئ في قضايا كثيرة ّ
تهم املواطنني
وت ـش ـعــرهــم ب ــأن ه ـن ــاك دولـ ــة مـســؤولــة
عنهم.

املآخذ العونية على خوري ال تنسحب
على زميليه تويني والـصــراف؛ فــاألول
وزيــر بــا حقيبة ،وال فــريــق عمل لديه.
كذلك فــإن عمله غير مدعوم بنصوص
ق ــان ــونـ ـي ــة ت ـ ـحـ ـ ّـول م ـك ـت ـب ــه إلـ ـ ــى وزارة
«ت ـف ـت ـي ــش» و«تـ ـحـ ـقـ ـي ــق» .وأيـ ـض ــا ف ــإن
غالبية ملفات الفساد يغطيها شركاء

ّ
التقدم القواتي
أرثوذوكسيًا ّيدفع
العونيين لحث وزرائهم
على تفعيل نشاطهم
أو استبدالهم

المآخذ تراكمت على الوزير رائد
خوري (هيثم الموسوي)

التيار الوطني الحر في الحكم.
أمـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــراف ف ـ ـم ـ ـش ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــه ،ب ـن ـظ ــر
الباسيليني ،تنحصر في وجود خالف
بـيـنــه وب ــن قــائــد الـجـيــش ،مــن دون أن
تتضح صــورة هــذا الخالف .أمــا مآخذ
بـعــض ال ـن ــواب وامل ـســؤولــن الـعــونـيــن
عـلـيــه ،فمتصلة بـكــونــه ال ُيـسـ ّـهــل منح
املـ ـن ــاص ــري ــن وامل ـ ـحـ ــازبـ ــن ت ــراخ ـي ــص
حـمــل س ــاح .وق ــد م ـ ّـرت عــاقــة باسيل
بالصراف ببعض البرودة ،لكن ال شيء
يوحي أب ـدًا أن هناك اسـتـيـ ً
ـاء باسيليًا
مـنــه أو تــراكـمــا لـلـمــاحـظــات السلبية.
وقد بادر الصراف إلى اإلعالن في أكثر
م ــن مـنــاسـبــة أخ ـي ـرًا أن مــرشــح الـتـيــار
الوطني الحر إلى االنتخابات النيابية
في عكار عن املقعد األرثوذوكسي هو
أسعد درغ ــام ،قاطعًا الطريق على من
ي ـس ـعــون إلـ ــى ت ـحــريــض بــاس ـيــل عـلـيــه
باعتباره يستفيد من موقعه الــوزاري
شخصيًا بدل أن يفيد التيار.
وإضافة إلى كل ما ّ
تقدم ،ثمة حسابات
انتخابية مـبــاشــرة ل ــدى ق ـيــادة الـتـيــار.
فحني جرى تأليف الحكومة الحالية ،لم
تكن االنتخابات حاضرة في الحسبان
كـمــا هــي ال ـي ــوم .أم ــا اآلن فـيـجــد الـتـيــار
الوطني الحر نفسه بحاجة ماسة إلى
مــرشــح أرث ــوذوك ـس ــي ق ــوي ف ــي ك ــل من
األشرفية ،املنت الشمالي ،الكورة ،عاليه
وعكار.
وفـيـمــا تــؤكــد م ـصــادر الـتـيــار الــوطـنــي
الـ ـح ــر أن األمـ ـ ــر مـ ـط ــروح ع ـل ــى ج ــدول
أعـ ـم ــال ب ــاسـ ـي ــل ،ل ـك ــن م ــن دون حـســم
وجـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،ج ـ ــزم ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ال ـق ـص ــر
الـجـمـهــوري ل ــ«األخ ـبــار» بــأن التعديل
ل ــن ي ـم ـ ّـر .ب ــدوره ــا ،ن ـفــت م ـص ــادر تـيــار
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ل ـ ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» أن يـ ـك ــون
ّ
الحريري يفكر فــي إجــراء تعديل على
حصته الوزارية .ويبقى أكيدًا ،ختامًا،
أن ت ـســريــب ال ـنــائــب أالن ع ــون للخبر
ج ـع ــل ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـ ـ ــوزراء ـ ـ ال وزي ـ ـرًا
واح ـ ـدًا أو اث ـنــن أو ثــاثــة ـ ـ يــراجـعــون
ح ـســابــات ـهــم وي ـب ـح ـثــون ع ـ ّـم ــا يـسـعـهــم
فعله للبقاء على كراسيهم .ولعل هذا
ه ــو ك ــل امل ـط ـل ــوب م ــن وراء ال ـت ـســريــب
ّ
العوني.

بري :األولوية للسلسلة وال تغيير في آلية التعيينات
ي ـب ـح ــث م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي الـ ـس ــراي
الـحـكــومــي ال ـيــوم ج ــدول اع ـمــال يوصف
بالعادي .شــؤون وظيفية وقبول هبات
ونقل اعتمادات ،و«عرض وزيري الطاقة
واملياه واملالية موضوع إنتاج الكهرباء
من طاقة الرياح» .ما سيثير نقاشًا حادًا
في الجلسة ليس بند «طاقة الرياح» ،بل
اقتراح تعديل آلية التعيينات .وللتذكير،
فــإن هــذه اآللـيــة أقرتها حكومة الرئيس
سعد الحريري عام  ،2010وتستند إلى
ترقية املوظفني داخــل امل ــاك ،بـنـ ً
ـاء على
تـقـيـيــم الـهـيـئــات الــرقــاب ـيــة والـتــأديـبـيــة.
كــذلــك تعطي اآلل ـيــة دورًا لــوزيــر الــدولــة
لـ ـش ــؤون ال ـت ـن ـم ـيــة اإلداريـ ـ ـ ــة ف ــي اق ـت ــراح
 3م ــرش ـح ــن ل ـك ــل م ـن ـصــب ع ـل ــى مـطـلــب
ّ
ليعي منهم واحدًا .وتمنح اآللية
الوزراء
ّ
َمن هم خارج املالك حق التقدم بسيرهم

الذاتية ،وتعطيهم فرصة دخــول املــاك،
ب ـعــد اإلعـ ـ ــان ع ــن ال ــوظ ــائ ــف ال ـش ــاغ ــرة،
عـلــى ان يـتــولــى وزي ــر الـتـنـمـيــة اإلداريـ ــة
ومجلس الخدمة املدنية دراسة امللفات،
وم ـطــاب ـق ـت ـهــا م ــع ال ــوظ ــائ ــف امل ـط ـلــوبــة.
خ ــاص ــة اآللـ ـي ــة انـ ـه ــا ال ت ـش ـبــه طــري ـقــة
التعيني املعتمدة في لبنان ،واملستندة
حـ ـصـ ـرًا عـ ـل ــى رأي ال ـ ــوزي ـ ــر والـ ـت ــواف ــق
الـسـيــاســي (ط ـب ـعــا ،اآلل ـي ــة ال تـلـغــي رأي
ال ــوزي ــر وال ال ـتــوافــق ال ـس ـيــاســي ،لكنها
ت ـم ـنــح م ــن ه ــم غ ـيــر م ـع ــروف ــن م ــن قـبــل
الوزراء والقوى السياسية فرصة لدخول
امل ــاك الــوظـيـفــي) .لكن رئـيــس الحكومة
سـعــد ال ـحــريــري وال ـت ـيــار الــوطـنــي الحر
يطلبان تعديلها ،وجعلها «اختيارية»
ل ـ ـلـ ــوزراء .ويـ ـع ــارض ه ــذا ال ـط ـلــب وزراء
حــركــة ام ــل والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة وح ــزب
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الـلــه واملـ ــردة وال ـحــزب ال ـســوري القومي
االجتماعي.
بـعــد ع ــودت ــه م ــن إج ــازت ــه ،أط ـلــق رئـيــس
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ن ـب ـي ــه ب ـ ــري س ـل ـس ـلــة
م ــواق ــف ح ـيــال امل ـل ـفــات ال ـعــال ـقــة ،ومنها
ً
آلـ ـي ــة ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات ،ف ـ ـقـ ــال« :أوال ،آل ـيــة
التعيني تقررت في مجلس الوزراء لتحل
اإلشـ ـك ــاالت وت ـش ـكــل م ـخــرجــا ألص ـحــاب
ال ـك ـف ــاءات ،بـمـعـنــى أن مـجـلــس الـخــدمــة
املدنية هو الذي ّ
يحدد املرشحني الثالثة
األول ،ويـخـتــار مـجـلــس ال ـ ــوزراء واح ـدًا
مـنـهــم .أن ــا أحـتـكــم إل ــى مـجـلــس الـخــدمــة
الذي ال يتمثل فيه ّ
أي شيعي ،وأقبل بما
ُ
ّ
يقرره ،وهــذه اآللية طبقت فترة طويلة.
نحن في عهد اإلصالح والتغيير ،وتاليًا
ال أعتقد أنهم سيتجاوزون هــذه اآللية
ُ
أو ي ـغـ ّـيــرون ـه ــا .إذا طـ ـ ـ ِـرح تـغـيـيــرهــا أو
ّ
تـعــديـلـهــا ،فـسـنـصـ ّـوت ضــد ذل ــك .مـجــرد

التراجع عن آلية التعيينات هو خطوة
إلى الوراء».
ّ
وأك ـ ــد ب ــري أن م ـش ــروع سـلـسـلــة الــرتــب
والـ ـ ــرواتـ ـ ــب س ـي ـك ــون األول فـ ــي جـلـســة
ُ
م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ال ـت ــي ســت ـع ـقــد قــري ـبــا،
من دون أن يحدد موعدًا لها .لكنه دعا
ه ـي ـئــة م ـك ـتــب امل ـج ـل ــس إل ـ ــى االج ـت ـم ــاع
ال ـي ــوم لــوضــع ج ــدول أع ـمــال ـهــا ،مضافًا
إليه جدول األعمال املؤجل منذ الجلسة
السابقة .وقال« :رغم أن الثالثة ثابتة ،فإن
مناقشة مشروع السلسلة سيكون للمرة
الرابعة» .وسئل :هل تستطيع الحكومة
اس ـتــرداد امل ـشــروع؟ فــأجــاب« :نـعــم ،وفق
األصـ ـ ـ ــول ت ـس ـت ــرد امل ـ ـشـ ــروع ب ـم ــرس ــوم.
لـكــن ال ــذي ج ــرى م ــرارًا أن يطلب رئيس
الحكومة في الجلسة استرداد املشروع،
وبحسب النظام الــداخـلــي ،فــإن املجلس
ملزم باستجابة طلب الحكومة».
ُ
وسئل عن احتمال تعليق املــادة  87من
الدستور من أجــل إقــرار املــوازنــة بمعزل
عــن قطع الـحـســاب ،فــأجــاب« :ال علم لي
بهذا املوضوع ،وال أعــرف ماهيته .أريد
أن أعرف املقصود من هذا الكالم .إذا كان
تعليق املـ ــادة يـتـضـ ّـمــن نـصــا بتعليقها
ل ـف ـت ــرة م ـ ـحـ ــددة ،ع ـل ــى أن ُيـ ـع ــاد الـعـمــل
ب ـهــا ك ـمــا ه ــي ت ـل ـقــائ ـيــا ،ف ـه ــذا أم ــر قــابــل
لـلـنـقــاش ،وال أق ــول إنـنــي أوافـ ــق .لكنني
ضد أي تعليق مفتوح بال مهل .وإذا كان
املقصود تسهيل إق ــرار املــوازنــة ،فهناك
مرات عدة أقررناها مع تسجيل التحفظ
لعدم اقترانها بقطع الـحـســاب ،على أن
يصار إلى إقراره الحقًا».

