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المشهد السياسي

ال رواتب لموظفي القطاع العام!
لم يعد الهاجس
األمني وحده هو
بثقله على
ما يلقي
ُ
لبنان .لبنان مقبل
على أزمة جديدة
تتعلق بغياب
التغطية القانونية
لصرف رواتب
موظفي القطاع
العام نهاية الشهر
الحالي .وزير املال ّ
علي حسن خليل حذر
مجلس الوزراء في
جلستيه األخيرتني

هل سيجد
مجلس الوزراء
مخرجًا أم سيلجأ
املوظفون إلى
الشارع؟ (مروان
طحطح)

إل��ى جانب الهاجس األم�ن��ي ال��ذي ُيلقي
ب �ث �ق �ل��ه ع �ل��ى ل �ب �ن ��ان ،وي �ط �غ��ى ع �ل��ى م��ا
ع� ��داه م ��ن م �ل �ف��ات ف ��ي م �ق� ّ�دم �ت �ه��ا أزم ��ات
ال�ن��ازح�ين ال�س��وري�ين وال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء،
ُيقبل لبنان على أزم��ة ج��دي��دة ،هي عدم
القدرة على دفع روات��ب موظفي القطاع
العام ،إذ علمت «األخبار» أن وزير املال
علي حسن خليل أب�ل��غ مجلس ال ��وزراء
أن ��ه ف��ي ن �ه��اي��ة ش �ه��ر ت �م��وز ال �ح��ال��ي لن
ي��دف��ع روات ��ب موظفي القطاع ال�ع��ام وال
املياومني واملتقاعدين .والسبب هو عدم
وج��ود تغطية قانونية لصرف األم��وال
ال�ت��ي أك��د خليل أن�ه��ا «م �ت��واف��رة ،ل�ك��ن ال
ي��وج��د ن��ص ق��ان��ون��ي يجيز صرفها في
ظ��ل ع��دم إق ��رار م�ج�ل��س ال �ن��واب ل�ق��ان��ون
م ��وازن ��ة ع��ام��ة م �ن��ذ س �ن��ة  .»2005وق��ال
خ �ل �ي��ل إن «ال � �ق� ��اع� ��دة االث � �ن� ��ي ع �ش��ري��ة،
والقانون الذي صدر في حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي منذ سنتني والذي ّ
شرع
ُل�ل�ح�ك��وم��ة ص ��رف ح��وال��ى  8900م�ل�ي��ار
ت� �ض ��اف إل� ��ى م ��ا ه ��و م �س �م��وح ب��إن�ف��اق��ه
بموجب موازنة عام  ،2005ليسا كافيني
ل�ت�غ�ط�ي��ة اإلن � �ف ��اق ال � �ع� ��ام» .وأش� � ��ار إل��ى
أن «إق � ��رار س�ل�ف��ة ل� �ل ��وزارات ف��ي مجلس
ال � ��وزراء ه��و أم��ر م�خ��ال��ف ل�ل�ق��ان��ون ،وأن
الحل الوحيد لقوننة هذا اإلنفاق هو في
إصدار قانون خاص في مجلس النواب
أو إق��رار موازنة عامة» .وأك��د وزي��ر املال
أن��ه «ي��رف��ض إق��رار أي سلفة ف��ي مجلس
ال � ��وزراء ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ال��وزي��ر ال��ذي
يطلبها» .ول�ف��ت ع�ل��ى سبيل امل�ث��ال إل��ى
أنه «رفض طلب زميله في كتلة التنمية
والتحرير ،وزي��ر األشغال غ��ازي زعيتر،
ال�ح�ص��ول على سلفة بنحو  130مليار
ل�ي��رة الس�ت�ك�م��ال مبلغ ج��رى إق� ��راره في
حكومة ميقاتي ،للقيام بتنفيذ أشغال

ع��ام��ة ف��ي امل �ن��اط��ق» .وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن
غالبية الوزراء في حكومة الرئيس ّ
تمام
سالم رأيهم مخالف لرأي الوزير خليل.
فهم ي��رون أن «النفقات ال�ج��اري��ة ليست
بحاجة إلى ّ
نص قانوني لصرفها» ،لكن
«وزي��ر امل��ال ُي ّ
صر على أنها تحتاج إلى
ّ
نص قانوني لصرفها» .وفي الجلستني
ّ
األخ�ي��رت�ين للحكومة ،ق��دم األم�ي�ن العام
ملجلس ال��وزراء سهيل البوجي مطالعة
قانونية ي�ق��ول إن�ه��ا تستند إل��ى قانون
امل�ح��اس�ب��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ،ليخلص إل��ى أن��ه
«ي � �ج� ��وز ص � ��رف روات� � � ��ب امل ��وظ� �ف�ي�ن م��ن
�اص» ،ل�ك��ن ال��وزي��ر
دون إق ��رار ق��ان��ون خ � ّ
خ�ل�ي��ل ال ��ذي م��ا زال ُي��دق��ق ق��ان��ون�ي��ًا في
ما يطرح عليه ،يؤكد حتى اآلن أنه «ما
زال مقتنعًا ب��رأي��ه» ،م��ع علمه ب��أن «ه��ذا
على
ال ��رأي غ�ي��ر ش�ع�ب��ي إط�ل�اق��ًا» .وق ��ال ّ
ط��اول��ة م�ج�ل��س ال � � ��وزراء« :أن� ��ا ل��ن أوق ��ع
ه�ك��ذا م�خ��ال�ف��ة ،وإذا أص��ررت��م ع�ل��ى ذل��ك
ف��اس �ت �ع �ي �ن��وا ب ��وزي ��ر غ � �ي� ��ري» .وع�ل�م��ت
«األخ � �ب ��ار» أن ��ه ف��ي ال �ج �ل �س��ات األخ �ي��رة
ل �ل �ح �ك��وم��ة «ح� �ص ��ل ه �م��س ب �ي�ن ب�ع��ض
ال � ��وزراء ،ت�ح��دي�دًا وزراء ت�ي��ار املستقبل
والتيار الوطني الحر ،ب��أن الوزير علي
حسن خليل يحاول من خالل قراره هذا
«اس� �ت ��دراج ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة ودف�ع�ه��ا
للنزول إلى مجلس النواب ،بهدف عودة
املجلس إل��ى م�م��ارس��ة دوره التشريعي
رغ�م��ًا ع��ن امل�ع�ت��رض�ين» ،ف� ّ�رد خليل على
زم�ل��ائ� ��ه ب ��ال� �ق ��ول «ال ت ��رب� �ط ��وا األم � ��ور
بعضها ببعض ،وأن��ا مش فارقة معي،
املهم أنني ال أريد أن ّ
أسجل على نفسي
مخالفة قانونية ،وخصوصًا أن القوانني
ً
تجعلني م �س��ؤوال بشكل شخصي عن
ك��ل إن �ف��اق م��ن دون ت�غ�ط�ي��ة ق��ان��ون �ي��ة».
وأك��د خليل أن��ه «ف��ي ح��ال صرفت أم��وال

ال��روات��ب بسلفة مخالفة ل�ل�ق��ان��ون ،ف��إن
ذل��ك سيفتح ال�ب��اب أم��ام جميع ال ��وزراء
للمطالبة بسلف غير قانونية إلنفاقها
على ش��ؤون شتى ف��ي وزارات �ه��م» ،وأك��د
أن «الحل األمثل لكل هذه االزمة هو في

إصدار قانون موازنة عامة».

اتفاق على التمديد
على صعيد آخر ،وفي ظل الكالم الكثير
ال ��ذي ي�خ��رج ع�ل��ى ل�س��ان ممثلي ال��دول

الغربية وعدد من الدول العربية عن أن
الفراغ الرئاسي خطير جدًا ،وأنه يجب
على القوى السياسية في لبنان العمل
على انتخاب رئيس للجمهورية ،علمت
«األخ� �ب ��ار» أن «رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ن��واب

لقاء عون ـ البون:
ال انتخابات نيابية
ب� �ع ��د ان � �ق � �ط� ��اع دام أك � �ث� ��ر م � ��ن 9
س� � �ن � ��وات ،زار ال � �ن� ��ائ� ��ب ال� �س ��اب ��ق
منصور البون أم��س رئيس تكتل
التغيير واإلص�لاح النائب ميشال
ع��ون ف��ي ال��راب �ي��ة ،ب��رف�ق��ة املحامي
جوزف أبو شرفَ .
وهندس الزيارة
صديقا البون ،أبو شرف والنائب
أالن ع��ون .فقد التقى ال�ث�لاث��ة أول
االسبوع املاضي ،وتناول الحديث
موضوع زي��ارة البون لعون .أخبر
أبو شرف البون أنه حدد له موعدًا
يوم الجمعة (أم��س) ،عارضًا على
البون مرافقته ،فما كان من األخير
إال املوافقة ،وهو الذي خاض ضد
ع��ون معركة االن�ت�خ��اب��ات النيابية
عامي  2005و 2009في كسروان،
ّ
قائدًا لالئحة التي تبنتها ودعمتها

ق��وى  14آذار .فتحت الرابية
أب� ��واب � �ه� ��ا أم� � ��س ألب� � ��و ش ��رف
وال�ب��ون .مصادر متابعة للقاء
تصفه بأنه كان «وديًا» .الطارئ
ال��وح�ي��د ك��ان إص��اب��ة ال�ب��ون بزكام
ش ��دي ��د ،ول �ك �ن��ه أب� ��ى إال أن ي��ذه��ب
«ح �ت��ى ال ي�ف�ه�م�ه��ا ال �ج �ن��رال بنية
س �ي �ئ��ة» .امل �س �ت �غ��رب أن ت�ح��ال�ف��ات
االن �ت �خ ��اب ��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة غ ��اب ��ت ع��ن
االجتماع« ،فاملوسم بالتأكيد ليس
للنيابة» .تناولوا امل��وض��وع بشكل
عام« ،فحصل نقاش حول التمديد
ّ
وأصر البون على
للمجلس النيابي،
أن ال انتخابات في املدى املنظور»،
إض��اف��ة ال ��ى «أن ع ��ون أص� � ّ�ر على
ض� � ��رورة إق� � ��رار ق ��ان ��ون ان�ت�خ��اب��ي
يحفظ حقوق املسيحيني الذين ال

يستطيعون حسب القانون الحالي
ان�ت�خ��اب جميع ن��واب�ه��م» .ل��م يدخل
املجتمعون في «زواري��ب السياسة
ال �ك �س��روان �ي��ة ،ال �ت��ي ت�ج�م�ع�ه��م ،بل
تركز الكالم حول مبادرة عون بأن
ي�ت��م ان �ت �خ��اب ال��رئ �ي��س م��ن الشعب
ع�ل��ى دورت�ي��ن ،ووض ��ع املسيحيني
بشكل عام في املنطقة».
(األخبار)

