
 خروقات “تحلّل” الطعن 6بعد “تھریب” الموازنة… 

، أمس االثنین، تّم األمر. أقّر مجلس النواب قانون 2020بعد الجدل الدستوري الذي شھدتھ البالد حول جلسة مناقشة موازنة 

یوم 100الموازنة، مستنداً إلى األعراف، غیر آبھ بالدستور واجتھاداتھ، وضارباً عرض الحائط الشارع المنتفض منذ أكثر من  . 

صوتاً من  49لشعب، من خلف ما سماه الشارع بـ”جدران العار”، لیشّرع قانوناً بأغلبیة مشروع موازنة “ھّرب” في بیت ا

ن بشوائب دستوریة عدّة، أبرزھا عدم أھلیة الحكومة الجدیدة وال وزرائھا، نائباً مثّلوا اللبنانیین. قانون تزیّ  49، أي أن 73أصل 

تھیة الصالحیة”، وسط تساؤالت عن صالحیة الطعن في ھذه مناقشة الموازنة، كما أن األرقام التي تضمنتھا أصبحت “من

 .الحالة

محفوفة بمخاطر الطعن  2020رئیس منظمة جوستیسیا الحقوقیة المحامي الدكتور بول مرقص یوضح أن عملیة إقرار موازنة 

 .أمام المجلس الدستوري

2020الطعن بقانون موازنة  ویعدد مرقص، في حدیث لموقع القوات اللبنانیة اإللكتروني”، أسباب إمكانیة : 

ناقشة  ال معرفة تجمع الحكومة وأعضاء المجلس النیابي ولم تمثل أمامھ لنیل الثقة وبالتالي لیس للوزراء أي صفة الیوم للمثول أمام المجلس وم  .1

 .الموازنة

ا منكبة على صیاغة بیانھا الوزاري، وبالتالي لم یكن بوسعھا أن تتخذ موقفاً من مشروع  الحكومة لم تجتمع بالمعنى التنفیذي لغایة الیوم ألنھ  .2

ن لرئیس الحكومة حسان دیاب أن یعبّر عن موقف حكومتھ  ى المجلس النیابي من قبل الحكومة المستقیلة. فإذا كاقانون الموازنة المرسل سابقاً إل

ن قد اختصر الحكومة ونطق عنھا بدل أن ینطق باسمھامن الموازنة فیتعذّر علیھ ھذا األمر، وإال یكو . 

األمر عینھ ینسحب على وزیر المال الذي ھو اآلخر ال ید لھ في مضمون مشروع الموازنة المرسل، فكیف لھ أن یتبنى أرقامھا وفذلكتھا    .3

 وأحكامھا؟

الداخلي لمجلس النواب، أن تستأخر البّت بالموازنة أو حتى  صالحیات الحكومة الجدیدة منتقصة في ھذه الجلسة ألنھ یعود إلیھا، بحسب النظام   .4

موقفھا بالموازنةأن تسترد مشروع قانون الموازنة، األمر المتعذر علیھا حالیا ألنھا عاجزة عن التعبیر عن  . 

الي للبرنامج الذي تسلكھ الحكومة  ھذه الموازنة موجودة في ظّل عدم اتضاح المنحى االقتصادي المالي النقدي االجتماعي للبیان الوزاري، وبالت  .5

ا یعني أن ھذه الموازنة ال تعبر بالضرورة عن موقف الحكومة الجدیدةعلى ھذه الصعد وعادة ما یعبّر عنھ في الموازنة، م . 



یة الواردات المذكورة  األرقام الواردة في ھذه الموازنة لم تعد تتماشى مع الواقع االقتصادي المالي النقدي االجتماعي في البالد خصوصاً لناح  .6

األخیرة وامتناع عدد من اللبنانیین أو عجزھم عن دفع الرسوم والضرائب، األمر الذي یخفض في   3فیھا، مع تبدل األحوال خالل األشھر الـ

 .الواردات، فضالً عن التعثر في االقتصاد والمالیة العامة الذي ینعكس سلباً على ھذه األرقام

نواب أن یلجؤوا إلى المجلس الدستوري في قانون الموازنة 10ل من الطعن أمراً وارداً في حال ھذه األسباب مجتمعة تجع . 

ساعات، بعدما كان خصص لمناقشتھا   4على صعید آخر، وتعلیقاً على طریقة إقرار الموازنة، في وتیرة جدّ سریعة لم تتعد الـ

ساعات  8ق ما ال یقّل عن لموازنة والموازنات الملحقة یستغراب على دراسة جمیع مواد اجلستان، یلفت مرقص إلى أن “االنكب

 .”للقراءة والفھم”، متسائالً، “فكیف إذا كان ھناك مناقشة علمیة وجدیة لألمر واستعراض آلراء مختلفة؟

 ورد سبب اختصار المناقشة “لألوضاع الحرجة التي تصعّب على النواب الوصول والخروج من المجلس إذ كان ذلك كفیالً 

 .”باختصارھا

https://www.lebanese-forces.com/2020/01/28/gov-budget-firas-saliba/ 
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