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متابعة
ّ
وقع رئيس الجمهورية ميشال سليمان يوم السبت املاضي مشروع قانون املوازنة العامة
املجلس النيابي...
لعام  2010فور وروده من األمانة العامة ملجلس الوزراء وأحاله على ّ
إال أن هذه الخطوة «املتأخرة» جاءت مخالفة التفاق سابق يقضي بأن يطلع الوزراء على
الصيغة النهائية للمشروع قبل اتخاذ أي إجراء نظامي في شأنه .كذلك فإن هذه الخطوة
جاءت في ظل استمرار الضبابية في شأن مصير الحسابات املالية للسنوات املاضية

توقيع مرسوم إحالة الموازنة
يطلعوا على صيغته وحسابات السنوات الماضية عالقة
الوزراء لم ّ
ن� � �ش � ��رت «األخ � � � �ب� � � ��ار» ف � ��ي عددها
ال� �ص ��ادر ي ��وم ال�ج�م�ع��ة امل��اض��ي (9
ت�م��وز  ،)2010ت�ق��ري�رًا ت�ح��ت عنوان
«ت�ن��وي��م م �ش��روع امل��وازن��ة مجددًا»،
ّ
ط ��رح ��ت ف� �ي ��ه ت� � �س � ��اؤالت ع � � ��دة عن
أس � �ب� ��اب ت ��أخ� �ي ��ر ت ��وق� �ي ��ع مرسوم
إحالته على املجلس النيابي ،رغم
م �ض ��ي أك� �ث ��ر م� ��ن  3أس ��اب� �ي ��ع على
إق��راره ف��ي مجلس ال ��وزراء ،مضافًا
إل��ى ت��أخ�ي��ر غ�ي��ر م�ب��رر م�ن��ذ كانون
الثاني ،وهو املوعد الذي التزمت به
الحكومة في بيانها الوزاري ...كذلك
طرحت في التقرير نفسه تساؤالت
ع ��ن أس� �ب ��اب ص �م��ت م �ع �ظ��م الذين
واكبوا مناقشات الوزراء للمشروع
ببيانات وتصريحات شبه يومية
ت�ت�ه��م ك��ل م��ن أب� ��دى رأي� ��ًا ف �ي��ه بأنه

يسعى إلى تعطيل إنجاز املوازنة!
في اليوم نفسه ،أي الجمعة ،صودف
ع �ق��د اج �ت �م��اع ل �ك �ت �ل��ة «املستقبل»
ال �ن �ي��اب �ي��ة ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س مجلس
ال ��وزراء سعد ال�ح��ري��ري ،ال��ذي أبلغ
أعضاءها بعد إث��ارة امل��وض��وع أنه
ّ
وقع «اليوم الجمعة» مرسوم إحالة
مشروع قانون املوازنة على املجلس
النيابي.
وفي اليوم التالي ،أي في  10تموز
 ،2010ص � ��در ع� ��ن دوائ� � � ��ر القصر
ال�ج�م�ه��وري أن ر ّئ�ي��س الجمهورية
ميشال سليمان وقع «اليوم السبت»
م�ش��روع القانون «ف��ور وروده» من
األم� ��ان� ��ة ال �ع ��ام ��ة مل �ج �ل��س الوزراء،
وأحاله على املجلس النيابي.
ه� ��ذا ال �ت �س �ل �س��ل ي ��وح ��ي ب� ��أن األمر

ج � ��رى ع� �ل ��ى ع � �ج ��ل ،وال س �ي �م��ا أن
توقيع مرسوم إحالة مشروع قانون
املوازنة على املجلس النيابي ،جاء
م �خ��ال �ف��ًا مل ��ا ج � ��رى ال� �ت ��واف ��ق عليه
�وزراء ف��ي 18
ف��ي ج�ل�س��ة م�ج�ل��س ال � �
ح ��زي ��ران امل ��اض ��ي ،ال �ت��ي ُأق � � ّ
فيها
�ر
ّ
امل � � �ش � ��روع ،ل� �ك ��ن ب� �ش ��رط أن يوزع
ّ
على ال ��وزراء بصيغته املعدلة قبل
ص� ��دور م ��رس ��وم إح��ال �ت��ه ،وه ��و ما
ورد بوضوح وصراحة في محضر
ال�ج�ل�س��ة امل ��ذك ��ور ،إذ ط��ال��ب بعض
الوزراء باالطالع على ّ
نصه الحرفي
ّ
ّ
النهائي لكي يتأكدوا من أنه يلبي
تمامًا ما اتفقوا عليه من تعديالت
وإض ��اف ��ات وت�ص�ح�ي�ح��ات وشطب
م ��واد ق��ان��ون�ي��ة ،وي�ل�ب��ي ك��ذل��ك مبدأ
شمولية املوازنة الذي تقرر احترامه
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أبعد من  11مليار دوالر

مليار ليرة

يلتقي الخبراء في الدستور ،وعلى رأسهم
الدكتور حسن الرفاعي ،على أن رئيس الحكومة
السابق فؤاد السنيورة ارتكب مخالفة فاضحة
في مجال إنفاق نحو  38مليار دوالر بني عامي
 2006و 2009من دون قانون مالي .ويوضح
«أن الصرف على القاعدة االثني عشرية
الرفاعي ً
ُ َ
يفهم خطأ؛ إذ إن االثني عشرية هي لشهر
واحد ،هو كانون الثاني ،وإذا تجاوزت عملية
الصرف الشهر األول من السنة ،فهنا ال بد من
قانون مالي للصرف ،وهذا ما يسمى Loi De
 ،Financeالقاضي بأن يطلب أحد الوزراء فتح
اعتمادات وفق قانون محدد ال على طريقة
القاعدة االثني عشرية على مدى أربع سنوات».

هي قيمة اإلنفاق التي ّ
عدته
وزيرة املال ريا الحسن إنفاقًا
قانونيًا ،لكونه من االعتمادات
املدورة من سنوات سابقة،
وهي اعتمادات مصدقة
من السلطة التشريعية.
علمًا بأن القاعدة االثني
عشرية تفترض عدم تجاوز
بعد إسقاط
حدود اإلنفاق ّ
االعتمادات غير املنفذة وزيادة
االعتمادات املضافة.

بدءًا من موازنة هذا العام!
ُ َ
�ي ه��ذا التسلسل ب��أن العقد
وي��وح� ّ
ال�ت��ي ع��ط�ل��ت إن �ج��از امل �ش��روع حتى
اآلن ال ت� ��زال ق��ائ �م��ة؛ ف��امل��رس��وم لم
ّ
يصر
يشمل «فذلكة امل��وازن��ة» التي
ف� ��ري� ��ق ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �ح� ��ري� ��ري على
اعتبارها شأنًا خاصًا بوزارة املال،
وليست جزءًا ال يتجزأ من املوازنة،
وذل� � � � ��ك ب� � �ه � ��دف ت � �ك� ��ري� ��س الفصل
الحاصل بني امل��وازن��ة والسياسات
الحكومية ...كذلك إن إحالة املشروع
ع �ل��ى امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي ل��م تتزامن
ّ
م��ع أي ت �ق��دم ف��ي م�ع��ال�ج��ة مشكلة
ّ
حسابات املالية العامة عن السنوات
�ي  2006و،2009
امل��اض �ي��ة ب�ين ع��ام� ُ
وهي السنوات التي أنفق فيها نحو
 38مليار دوالر من دون أي قانون
م��ال��ي تفرضه األح�ك��ام الدستورية
والقانونية!
ويقول رئيس لجنة امل��ال واملوازنة
ال�ن�ي��اب�ي��ة ال �ن��ائ��ب إب��راه �ي��م كنعان
ل � �ـ«األخ � �ب ��ار» إن� ��ه ل ��م ي�ت�س�ل��م حتى
اآلن ،بصفته رئيسًا للجنة النيابية
امل � �خ � �ت � �ص� ��ة ،ال� �ص� �ي� �غ ��ة النهائية

قطاعات

صحة

ماذا يحدث في مستشفى جزين الحكومي؟
ي�ع��ان��ي مستشفى ج��زي��ن ال�ح�ك��وم��ي أزم ��ة مزمنة
ب� � ��دأت أص � ��داؤه � ��ا ت �ت �خ �ط��ى ج � � ��دران املستشفى
وأروقته الى العلن ،إذ كشف النائب زياد أسود أن
املستشفى أصبح رهنًا لالحتكار ولسوء االدارة
ّ
يتحمل مسؤوليتها رئيس مجلس اإلدارة
التي
ال�ح��ال��ي املنتهية والي �ت��ه ،متهمًا األخ�ي��ر بتبديد
أم � ��وال امل�س�ت�ش�ف��ى «إلث � ��راء ن�ف�س��ه وم ��ن يدعمه».
وأوض ��ح أس��ود أن ال�ح�ق��وق واالت �ع��اب واملكافآت
تدفع من حساب املستشفى والناس الى «البعض
ممن يتولى امل�س��ؤول�ي��ة ال�ع��ام��ة ف��ي ج��زي��ن» ،كما
ُيعتدى على صالحيات املديرين ويلغى دورهم
وح �ق��وق �ه��م ووظ��ائ �ف �ه��م وح� ��دوده� ��ا بتصرفات
ت �س �ل �ط �ي��ة ،أدت ال� ��ى ت�س�ج�ي��ل ش� �ك ��اوى متعددة
ف��ي وزارة ال�ص�ح��ة وال�ت�ف�ت�ي��ش امل��رك��زي وديوان
املحاسبة.
وأث� ��ار أس ��ود م��وض��وع اس�ت�ب�ع��اد االط �ب��اء وعزل
ال�ب�ع��ض م�ن�ه��م ،ل�ل��وص��ول إل��ى ب�ق��اء ج ��راح وحيد
ف��ي امل�س�ت�ش�ف��ى ،وذل ��ك رغ��م وج ��ود أك �ث��ر م��ن 250
طبيبًا من أبناء جزين ،والهدف بحسب أسود هو

وزيرة املال ريا الحسن (أرشيف ــ هيثم املوسوي)

«اح�ت�ك��ار املستشفى ومداخيله وأم��وال��ه وهباته
وتحوير أهدافها من العام إلى الخاص».
وأش � � � ��ار ال� � ��ى ت� ��راك� ��م ال � ��دي � ��ون وال� �ع� �ج ��ز وتأخر
املستحقات ورواتب املوظفني كما ُيجر املستشفى
وموظفوه إلى العمل السياسي املخالف للقوانني
اإلدارية وتهديدهم بمسك رقابهم سياسيًا وماليًا
م��ن أج ��ل ت�غ�ل�ي��ب ف�ئ��ة ع�ل��ى ف�ئ��ة وم ��ن أج ��ل تأمني
حماية ذاتية ملمارسات غير قابلة للحماية.
وانتقد أسود عمل الهيئات الرقابية وخصوصًا
ق � ��رارات ال�ت�ف�ت�ي��ش امل ��رك ��زي ،وآخ��ره��ا وق ��ف ملف
ال �ش �ك��وى امل �ق��دم��ة ب �ح��ق رئ �ي��س م �ج �ل��س اإلدارة
املنتهية واليته وحفظه دون إج��راء تحقيق رغم
املخالفات القانونية الجسيمة وم��ا ك��ان سينتج
عنها .وسأل عن كيفية تعيني مسؤولي املحاسبة
الحكومي في جزين وعن مؤهالتهم
في املستشفى
ّ
وق��رارات�ه��م وم��ن وق��ع عليها وألي��ة غاية وم��ا هي
أجورهم مقارنة مع غيرهم وما هي صلة القربى
معهم ،وكيف تمارس وتمسك أعمال املحاسبة؟
(األخبار)

ّ
للموازنة ّ .ويؤكد أن مجلس الوزراء
ق��رر وس��ط��ر ف��ي م�ح��اض��ره أن��ه قبل
إرس� � � ��ال م� ��رس� ��وم م � �ش� ��روع قانون
الجمهورية
امل� ��وازن� ��ة إل� ��ى رئ �ي��س
واملجلس النيابي يجب أن ُت َ
راجع
مع ال��وزراء املعنيني ملدة ال تتجاوز
ي ��وم�ي�ن ،وم � ��ن ث ��م ت �ت �خ��ذ مسارها
نحو مجلس ال �ن��واب ،إال أن� ُ�ه جرى
ت� � �ج � ��اوز ه � � ��ذا ّاالت � � �ف� � ��اق وأرسلت
املوازنة لاّقبل أن يطلع عليها الوزراء.
وتمنى أ تكون لهذا التجاوز أي
خلفية لنقض األمور املتفق عليها،
م�ن�ه��ا م ��وض ��وع ش�م��ول�ي��ة املوازنة
واألم� � �ل� ��اك ال� �ب� �ح ��ري ��ة واإلعفاءات
وغيرها.
ه ��ذا ال �ت �ج��اوز ل�لات �ف��اق امل � � ّ
�دون في
م� �ح� �ض ��ر م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ق � ��د ال
ي �ك��ون ع��ائ �ق��ًا أم� ��ام م �ب��اش��رة لجنة
امل ��ال وامل ��وازن ��ة ال�ن�ي��اب�ّي�نّي��ة بمناقشة
امل� � �ش � ��روع ،إال إذا ت� �ب� أن هناك
ت�ن��اق�ض��ًا ب�ي�ن م��ا أق � � ّ�ره ال� � ��وزراء من
مبادئ وأرقام ونصوص وتعديالت
وبني الصيغة املحالة على املجلس
ال � �ن � �ي� ��اب� ��ي ،ألن وج� � � ��ود م� �ث ��ل هذا

صحة

باسيل يطالب بنقل إدارة «البترون» الى «الصحة»
أعلن وزير الطاقة واملياه جبران باسيل أنه «سيقف
باملرصاد» في وجه أي «محاولة مشبوهة» لغايات
خاصة ت��ؤدي الى إقفال مستشفى البترون أو الى
تحويله ع��ن غايته ف��ي خدمة أب�ن��اء املنطقة ضمن
التعريفات واألكالف التي تتالءم مع قدراتهم.
وأش ��ار ف��ي ب�ي��ان أم��س ال��ى أن مستشفى البترون
ي �ق��ع م ��رة ج��دي��دة ض�ح�ي��ة اإله� �م ��ال إذ إن ��ه أصبح
منذ نهاية شهر حزيران خ��ارج مدة التمديد التي
أق��ره��ا ل��ه مجلس إدارة الضمان االجتماعي بغية
انتقاله ال��ى وزارة الصحة العامة وه��و االم��ر الذي
ك��ان ق��د ت��م ال�ت��واف��ق عليه ب�ع��د اج�ت�م��اع��ات عديدة
شارك فيها وزير االتصاالت جبران باسيل ونواب
املنطقة ووزي��ر الصحة محمد جواد خليفة ووزير
العمل آن��ذاك محمد فنيش وامل��دي��ر ال�ع��ام للضمان
االج �ت �م��اع��ي م�ح�م��د ك��رك��ي ورئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة
املستشفى ومديره ونقابة املوظفني واللجنة الطبية
ف�ي��ه؛ح�ي��ث ُوض ��ع ال �ح��ل ع�ل��ى أس ��اس ت�م��دي��د إدارة
ال�ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي للمستشفى لفترة انتقالية
م �ح��دودة ت �ب��دأ ف��ي خ�لال�ه��ا ال�ت�ح�ض�ي��رات الالزمة

ّ
في وزارة الصحة العامة لتسلمه؛ مع االخ��ذ بعني
االعتبار في كل من ال��وزارة والضمان االجتماعي
إعطاء املوظفني كامل حقوقهم لجهة مستحقاتهم
املالية وكيفية استمرارية العمل لهم وللمستشفى.
وم ��ن ه ��ذا امل �ن �ط �ل��ق ،أع �ل��ن أن ��ه ف��وج��ئ م��ع وصول
الحكومة الجديدة بأنه يجري العمل والبحث في
صيغ اخرى مختلفة عن االتفاق القائم وهي صيغ
تثير الريبة في مصير إدارة املستشفى والخلفيات
الكامنة وراءها؛ ومن جهة اخرى تؤول الى تراجع
ن��وع�ي��ة ال �خ��دم��ة ال�ح��ال�ي��ة ف��ي امل�س�ت�ش�ف��ى وتؤدي
ّ
ال��ى حالة من القلق نتيجة الفترة املؤقتة املمددة
وفنيًا .ولفت ال��ى أن��ه بعد
وامل�ج��ددة ماليًا وإداري��ًا
ّ
م��راج �ع��ة وزي ��ر ال�ص�ح��ة ل�ت�س��ل��م امل�س�ت�ش�ف��ى وعدم
رغبة الضمان في التجديد له ،طالب باسيل وزير
الصحة ب��ات�خ��اذ ّاالج� ��راءات ال�لازم��ة ب��االت�ف��اق مع
ك��ل املعنيني لتسلم املستشفى ،كما دع��ا الضمان
إلى تمديد إدارته الفترة الالزمة لتحقيق االنتقال
السليم.
(األخبار)

