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اإلجتماعي ما بين الدولة اللبنانية وموظفيها في القطاع العام، إلى حد بلغ ذروة             -يستمر الكباش السياسي  
ما يمكن أن يصل إليه من إضرابات وإعتصامات وعصيان كاشفاً المزيد عن التضعضع والوهن الذين               

والحق يقال أن الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة نجيب ميقاتي وجدت نفسها في            .  يعاني منهما هذا القطاع   
وضع ال تحسد عليه مرغمة على معالجة قضايا وملفات متراكمة منذ عقود، تبدأ بتدهور أوضاع                  
المؤسسات الرسمية، مروراًُ بضغط األوضاع اإلقتصادية المعيشية والخدمية للمواطن والموظفين             
ووصوالً الى إحقاق حقوق العمال المهدورة منذ سنوات وخصوصاً تلك المرتبطة بأوضاع موظفي               

 . القطاع العام
تحتدم المعركة على مستويين، األول يتعلق بتصحيح الرواتب والمستند الى مشروع سلسلة الرتب                
والرواتب الجديدة الذي قدمه وزير المال محمد الصفدي في شهر حزيران الماضي الى مجلس                  

 عامل مياوم في شركة كهرباء لبنان الصوت من          1500الوزراء، والثاني يتعلق بعقود التثبيت ورفع       
 .ن/اجل تحصيل حقوقهم

فيما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، بات الموضوع شبه منجزاً فيما يستمر الكباش حول طريقة تطبيقه               
ففيما تعتبر الحكومة أن إقرار السلسلة الجديدة للجميع        .  وكيفية إيجاد مصادر مالية لتغطية تكاليف إقراره      

في وقت واحد سيكلف الخزينة أعباء مالية غير قادرة على دفعها، وان المشكلة األساسية تكمن في                  
 900 ألفاً و  158العدد الكبير من الموظفين المستفيدين من سلسلة الرتب والرواتب الذي يمكن أن يبلغ               

 ألف، علماً أن هؤالء لم       100 ألف منهم، فيما يمثّل العسكريون نحو         40ة، يمثل المعلمون    /موظفاً
يحصلوا حتى اللحظة على أي زيادة في غالء المعيشة التي تقاضاها موظفو القطاع الخاص في شباط                 

 .الماضي
ووفقاً للتقديرات الحكومية، فان إجمالي تكلفة الزيادة للموظفين بحسب مشروع وزير المال محمد                

 مليار  498 مليارات ليرة، والقوى العسكرية       409 مليار ليرة، والمعلمين     139الصفدي تصل إلى    
وبالتالي فإن إجمالي كلفة الرواتب واألجور وملحقاتها للموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، إذا             .  ليرة

أقرت سلسلة الرتب والرواتب الجديدة وغالء المعيشة، سترتب على الخزينة خمسة مليارات دوالر               
 .في السنوات الخمس السابقة% 9من الناتج المحلي فيما لم يتجاوز  % 12سنويا أي ما يساوي 

إن كل هذه األرقام بالنسبة لهيئة التنسيق النقابية ال تشكل معضلة، فهي ترفض التجزئة في منح زيادات                 
األجور الى أقسام القطاع العام، وكذلك مقولة ان السلسلة جاهزة لألساتذة، لكن تلك المتعلقة بالموظفين                

 )6:تتمة ص(.اآلخرين تتطلب وقتاً اضافياً 
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 الحكومة تشكّل لجنة وزارية لمتابعة رتب ورواتب موظفي القطاع العام
 لجنة وزارية لمتابعة سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، في وقت أعلنت هيئة التنسيق النقابية تنفيذ                    شكلت الحكومة اللبنانية  

المماطلة والتسويف  "اعتصامات وتوقف عن العمل في الوزارات واإلدارات العامة ومن ثم تنفيذ خطوات تصعيدية أخرى رفضاً لسياسة                   
. والتراجع عن التعهدات وااللتزامات التي قطعها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإقرار السلسلة المتفق عليها قبل نهاية شهر حزيران الماضي                  

 8013/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      عمل نقابي

 هيئة التنسيق تستمر في مقاطعة التصحيح وتقرر التصعيد 
اتخذت رابطات التعليم الرسمي الثانوي واألساسي والمهني ونقابة          
الخاص قراراً حاسماً يقضي باالستمرار في مقاطعة تصحيح مسابقات         
االمتحانات، بعدما قررت الحكومة تحويل ملف سلسلة الرتب            
والرواتب الى لجنة وزارية لدرسه، معتبرة أن الحكومة تنصلت من           
االتفاق الذي عقد بين هيئة التنسيق النقابية ووزيري التربية والمال           

 .وبمباركة رئيس الحكومة له
 8014/node/ar/org.lkdg.www://http 

ال امتحانات رسمية والحكومة أعلنتها معركة         :  أساتذة لبنان 
 "!!فلتكن"

أعلن أساتذة لبنان ومعلموه وموظفو القطاع العام أن يوم بدء 
من ألفها "االمتحانات الرسمية، سيكون يوم مقاطعة شاملة لإلمتحانات 

ات، كما /ات وال مصححين/، وانه لن يكون هناك مراقبين"الى يائها
سينفذ موظفو القطاع العام اضراباً في جميع اإلدارات العامة خالل 

 .ن/فترة االمتحانات، من أجل تحقيق مطالبهم
8035/node/ar/org.lkdg.www://http  

 المعلمين تستهجن تحميل زيادة األجور مسؤولية إقفال            نقابة
 المدارس الخاصة وتنتقد إداراتها

اعتبر المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين أن تحميل المعلمين مسؤولية          
إقفال المدارس الخاصة من عجائب الدنيا، متوجهاً بالسؤال الى  اتحاد           
المؤسسات التربوية الخاصة عن أسباب  عدم تطبيق العديد من             
المدارس للقوانين النافذة، مشيراً إلى أن العديد من المؤسسات يدفع           
راتبا أقل بكثير من الراتب القانوني ويجبر المعلمين على التوقيع على           

 node/ar/org.lkdg.www://http/8026  .الراتب القانوني

 ملزمون بحقوق المعلمين : يرد " اتحاد المؤسسات التربوية"و...
رد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان على نقيب المعلمين           
نعمه محفوض؛ الفتاً الى أن المدارس ملزمة بتأمين حقوق المعلمين          

وتوجه اإلتحاد  .  وهي الحريصة على عليهم أكثر من أي جهة أخرى        
مصير المعلمين إذا تم إقفال عدد من        "الى محفوض بالسؤال عن      

المدارس وبخاصة إذا تركها تالميذ في حال بات األهل غير قادرين           
على دفع األقساط المدرسية التي ترتفع نتيجة تشريعات ووعود            

 .تعطى تحت الضغوط وال تراعي العدالة بين الجميع
 8025/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم خاص

 المؤسسات التربوية الخاصة تهدد باإلقفال السنة المقبلة في حال إقرار سلسلة الرتب والرواتب
هدد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، بالتوقف عن التدريس مطلع السنة المقبلة، في حال أصدرت الحكومة سلسلة جديدة لرواتب                    

ر مع أفراد الهيئة التعليمية، محذراً من أن مثل هكذا خطوة تمثل هروباً إلى األمام في معالجة القضايا االقتصادية والمعيشية، ومن دون التشاو
  node/ar/org.lkdg.www://http/8034.االتحاد المعني أساساً بهذا األمر

 



 التعليم للجميع      تعليم خاص
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 تسديد دفعة لصناديق المدارس ورواتب الثانويين الجدد في تموز
استكملت دائرة المحاسبة في وزارة التربية اإلجراءات الالزمة لسداد الدفعة الثانية من مساهمة الوزارة في دعم صناديق المدارس عن السنة                    

وأعلنت الوزارة أن دائرة المحاسبة في صدد إعداد اإلجراءات اآليلة إلى سداد الدفعة األولى من المساهمات                    .2012  –  2011الدراسية  
 كي تكون جاهزة لتحويلها إلى حسابات صناديق المدارس في المصارف مع بداية السنة              2013-2012المذكورة عن السنة الدراسية المقبلة      

  node/ar/org.lkdg.www://http/8024. في األول من أيلول المقبل

مهددة باإلقفال لعدم إستالمها      "  عائشة أم المؤمنين   "مدرسة  
 2007مستحقاتها منذ 

جمعية المقاصد  "أشارت تقارير إعالمية إلى أن المشكلة المالية في          
باتت ال تحتمل، وبدأت نتائجها بالخروج إلى        "  الخيرية اإلسالمية 

مدرسة "العلن، وقد جاء الكشف عن ذلك بعد إعالن خبر إغالق             
وعلى الرغم من تصنيف     .  التابعة للجمعية "  عائشة أم المؤمنين  

ـ  ، لكنها في الواقع شبه مجانية، إذ يدفع األهالي         "مجانية"المدرسة ك
نحو ثلث إجمالي قيمة األقساط فيها فيما كانت وزارة التربية تغطي            

 .2007لكنها توقفت عن الدفع منذ العام الثلثين الباقيين،
8027/node/ar/org.lkdg.www://http  

 !! ألف دوالر60معدل إنفاق الطالب و .. جامعة خاصة في لبنان 40
تحقيقاً حول تراجع حصة الجامعة اللبنانية من التعليم العالي في لبنان لمصلحة القطاع الخاص، الذي انتشرت مؤسساته                   "  األخبار"نشرت  

ويشير التحقيق إلى إرتفاع العدد        .الساعية إلى الربح على الخريطة الجغرافية للبنان، مستندة إلى دعم سياسي وديني وطائفي ومذهبي                
والجدير ذكره أن   .   جامعة، غالبيتها بدأ يعمل خالل العقدين األخيرين بصورة غير شرعية           41اإلجمالي للجامعات الخاصة في لبنان إلى       

  node/ar/org.lkdg.www://http/8032.  ألف دوالر أميركي60معدل األقساط يصل في الجامعات الخاصة الى 

 ال قرار لدى السينودس بإقفال إنجيلية النبطية
أدى الجدال حيال تعيين مدير جديد للمدرسة اإلنجيلية في النبطية بعد           
قبول إستقالة المدير الحالي منذر أنطون من السينودس الى إطالق            

رغبة لدى السينودس في إغالق     "شائعات في المدينة، تمحورت حول      
لكن الناطق باسم السينودس    .  أو تصفية المدرسة اإلنجيلية في النبطية     

نفى أي نية أو رغبة، ال من قريب أو بعيد في بيع المدرسة التي                
 . عاما86ًمضى على تأسيسها 

.8033/node/ar/org.lkdg.www://http  

 التعليم للجميع      تعليم رسمي

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية
  استاذاً في مجلس مندوبي رابطة متفرغي اللبنانية 145انتخاب 

بلغ عدد األعضاء المنتخبين في مجلس المندوبين في الجامعة اللبنانية،        
تيار " إذ فاز    هم آذار العدد األكبر من    14ة، حصدت قوى    / مندوباً 145

ـ "  المستقبل " الكتائب"  مندوبين و   10بـ"  القوات" مندوبا و  46فاز ب
 مقاعد والحزب الشيوعي     7، فيما حصد الحزب االشتراكي       7بـ

") حزب اهللا "و"  أمل("من جهة أخرى، حاز التحالف الشيعي       .  مقعدين
ـ     36على    5"  التيار الوطني الحر  "، و "أمل" مندوبا مع غالبية ل

 مقاعد وذهبت المقاعد المتبقية     5فحصد  "  اليسار المستقل "أما  .  مندوبين
 node/ar/org.lkdg.www://http/8021  .للمستقلين

 "ضد المجزرة بحقهم"تعاقدو اللبنانية اعتصموا م
نفذ األساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما على مفرق           
القصر الجمهوري، مطلبين المعنيين بوضع حد للمجزرة في حقهم،         
مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي األيدي، والتفرج على المجزرة التي           
ترتكب في حق أوالدهم، مطالبين بإدراج ملف تفرغهم على جدول           

 .أعمال جلسات مجلس الوزراء
8022/node/ar/org.lkdg.www://http  
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 حقوق مياومي مستشفى بيروت الحكومي مهدورة
أصدرت لجنة الموظفين المياومين في مستشفى بيروت الحكومي بياناً    
طالبت فيه بضم ملفهم الى ملفات المياومين في كهرباء لبنان ووزارة           

 حضر مفتش الضمان االجتماعي 2007اإلعالم، مذكرةً بأنه في عام 
إلى المستشفى وأجرى تسجيالً شامالً لكافة الموظفين، وبمـوجـبـه           
حصلوا على رقم ضمان من دون القدرة على االستفادة منه لـعـدم             

 ...اعتراف وإقرار مسؤولي المستشفى بذلك
8044/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع قضايا صحية

توقيف طبيب سابقة تطال : أطباء لبنان اعتصموا لتطبيق القانون
 الحرية

اعتصم أطباء لبنان، في بيروت وفي المحافظات، بدعوة من نقابة 
األطباء تضامناً مع زميلهم الموقوف الدكتور موسى ابو حمد، حيث 

بتطبيق "التزموا التوقف عن العمل إال في الحاالت الطارئة، مطالبين 
القانون الذي يمنع التوقيف االحتياطي للطبيب، وباحترام قرار لجنة 

 node/ar/org.lkdg.www://http/8052"...التحقيقات العلمية

 المستشفيات الخاصة لم تُعاقَب على رفض المضمونين
قال أعضاء في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعـي         
إن وزير العمل سليم جريصاتي أرسل مشروع مرسوم يقضي بزيادة          
سقف الكسب الخاضع لالشتراكات الذي أقره مجلس الضمان أخيراً،         
إلى مجلس شورى الدولة تمهيداً إلرساله إلى مجلـس الـوزراء،            
وبالمناسبة علم أن الضمان اقر ضمن قراراته ضرورة محاسـبـة           
ومعاقبة كل المستشفيات التي رفضت استقبال المرضى خالل الفترة         
التي أعلنت فيها اإلضراب، لكن ال يبدو أن هذه الـعـقـوبـات               

 node/ar/org.lkdg.www://http/8054...ستنفّذ

 الصحة للجميع المستشفيات الخاصة
 تطبيق التعرفة االستشفائية مطلع تموز: هارون نقالً عن خليل

نقل نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون عن وزيـر           
الصحة علي حسن خليل وعده بالعمل على تطبيق التعرفة االستشفائية          
التي أقرها مجلس الوزراء، مع بداية شهر تموز الجاري، اضافةً الى           

 2000تسريع وتيرة دفع المتأخرات للمستشفيات عن األعوام بيـن           
 node/ar/org.lkdg.www://http/8051...2010و
 
 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق العاملين
مياومو الكهرباء يرفضون الحديث عن عقود العمل قبل إقرار قانون          

 تثبيتهم 
مؤسسة « في  »  لجنة المتابعة للعمال المياومين والجباة    « أكدت مصادر   
أن العمال ينتظرون صدور قانون تثبيتهم في مـالك          »  كهرباء لبنان 

» شركات مقدمي الخدمات  « المؤسسة، ولن يوقعوا أية عقود عمل مع        

بعد التثبيت، يمكن الجـلـوس مـع         « قبل حدوث ذلك، مضيفة أنه      
 ...»الشركات للبحث مجدداً في تعديل بنود العقد

8045/node/ar/org.lkdg.www://http 

 واللجان النيابية المشتركة تقر صيغة جديدة لتثبيت المياومين ,..
" اللجان النيابية المشـتـركـة     " المنبثقة عن   "  اللجنة الفرعية " وضعت  

صيغة قانونية لتثبيت العمال المياومون وجباة اإلكراء في مـالك           
مؤسسة كهرباء لبنان تتضمن المبادئ األساسية المتفق عليها وأبرزها    
إجراء مباراة محصورة غير محددة بعدد لعمال المتعهد وجـبـاة            

 سنة كـحـد     54اإلكراء والمتعاقدين، إضافة إلى تحديد شرط السن        
أقصى، لكن العمال أعلنوا اإلستمرار باعتصامهم حتى إقرار قانـون      

 .التثبيت في الهيئة العام لمجلس النواب
..8058/node/ar/org.lkdg.www://http 



 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق العاملين
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موظفو تعاونية الدولة مستمرون في االعتصام السلمي حتى إقـرار    
 المطالب

نفّذ موظفو تعاونية موظفي الدولة اعتصاماً مركزياً في مقرهم فـي           
الكرنتينا، معلنين أنهم سيستخدمون حقهم في االعتصام السلمي حتى         
لو دام شهراً وشهرين واشهراً وذلك لتحقيق مطالبهـم ولـحـض             
المسؤولين على اتخاذ القرار بإنصافهم وإعطاءهم الحق باختـيـار          

 node/ar/org.lkdg.www://http/8047..المعاش التقاعدي
 

 سبينس ال تطبق تصحيح األجور
 أشهر  4تحقيقاً أشارت فيه الى انه، وبعد مرور نحو         "  األخبار" نشرت  

على صدور مرسوم تصحيح األجور، لم يحصل العمال والمستخدمون         
على زيادة اجورهم، كاشفةً أن المدير اإلقليـمـي         "  سبينس" في شركة   

للشركة المالكة لهذه العالمة التجارية، البريطاني مايكل رايت، يعمـل          
 آذار الماضـي    2على تنفيذ تصحيح األجور على ذوقه، كما عمم في          

على المديرين قرارا ينطوي على مخالفات جسيمة للمرسوم الصـادر          
 node/ar/org.lkdg.www://http/8049...عن مجلس الوزراء

 »التربية«و» الضمان«و» الريجي«و» الكهرباء«لتثبيت المياومين في : »العمالي«
ـ      اجتماعاً دورياً برئاسة رئيس االتحاد غسان غصن، أصدرت في اثره بيـانـاً             »  االتحاد العمالي العام  « عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي ل

بتشريع قانون لتثبيت كل العمال المياومين في مختلف إدارات الدولـة           « وطالب البيان   .  تناولت فيه قضية المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان       
ووزارة »  الضـمـان  « و»  الريجي« ، وهو ما يعني طرح قضايا عمال        » والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة من خالل المباراة المحصورة       

  node/ar/org.lkdg.www://http/8050التربية

 وزارة الشؤون اإلجتماعية

عدم التستر بحـجـة     :  التحرش باألوالد في اجتماع مجلس الطفولة     
 الخوف

بحث المجلس األعلى للطفولة في اجتماع استثنائي قضية االعتداءات         
والتحرشات الجنسية باألطفال المتكررة وذلك بحضور وزير الشؤون        
االجتماعية وائل أبو فاعور وممثلين عن الوزارات والجمـعـيـات           

، حيث أجمـع    " غوث األطفال الدولية  " و"  اليونيسف" األهلية ومنظمتي   
المجتمعون على ضرورة توحيد الجهود بين األهالي والـمـدرسـة           
والدولة وعدم التستر على مثل هذه الممارسات بحجة الخوف علـى           

  node/ar/org.lkdg.www://http/8056السمعة 

 ووزارات الشؤون والتربية واإلعالم تضع آلية وقائية ... 
عقد وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور اجتماعاً مشتركاً مـع           
وزيري اإلعالم وليد الداعوق والتربية حسان دياب ورئيسة لجـنـة           
حقوق الطفل النيابية النائبة جيلبرت زوين، تم خالله االتفاق على آلية           
تنسيق بين الوزارات لمواجهة التحرش الجنسي باألطفال، وأخـرى          
للوقاية تقوم على التوعية، االرشاد، التدريب، التدخّل والعالج عـنـد           

 ... حصول مثل تلك الحاالت داخل المدارس وخارجها
8057/node/ar/org.lkdg.www://http 

 حقوق الفلسطينيين أوضاع وشجون

 ارتياح في البارد لقرار إلغاء التصاريح منتصف شهر تموز 
حدد الجيش اللبناني نتيجةً لالتصاالت اإليجابية مع الـفـصـائـل            

 تموز موعداً رسمياً إللغاء نظام التصـاريـح   15الفلسطينية تاريخ   
، حيث تـركـت     2007المعمول به في مخيم نهر البارد منذ العام         

 ...خطوة الجيش تلك جوا من االرتياح عم أبناء المخيم
8048/node/ar/org.lkdg.www://http 

 جريصاتي لن ينظّم العمالة الفلسطينية: انتهاك حقوق الفلسطينيين
تحقيقاً كشفت فيه أن وزير العمل الحالي سـلـيـم      »  األخبار« نشرت  

جريصاتي أوقف العمل بالتعديل الذي قدمه الوزير السابق شربل نحاس          
، والذي سمح لالجئ الفلسطيني 2010وأقره مجلس النواب في آب عام  

بالعمل رسمياً في كل القطاعات التي يسمح لألجنبي بالعمل فيها إضافةً           
 ...الى إفادته من الضمان االجتماعي من ضمن صندوق خاص

8046/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي     



Museum Square 

Karim Salameh building  

Behind Volvo Showroom  

2nd floor  

P.O Box: 16-5302 (1100 203 

Phone: +961-1-611079 

Fax: +961-1-612924 

www.crtda.org.lb 
www.lkdg.org.lb  

 

http://www.facebook.com/home.php?
#!/pages/Active-Citizenship-in-
Lebanonalmwatnt-alfalt-fy-
lbnan/135387066491202            

"المواطنة الفاعلة، النوع االجتماعي والمستحقات االجتماعية"مشروع    

 http://twitter.com/#!/ACGENCRTDA  

http://acgen.wordpress.com  

 تتمة اإلفتتاحية   
 

ـ       /أما بالعودة الى المياومين    ن في مختلف الوزارات    / يوماً، والذين ثمة اآلالف منهم      95ات الذين يعتصمون منذ ما يقارب ال
 . كوزارات الشؤون اإلجتماعية والتربية والزراعة وغيرها، فقد باتت التسوية السياسية حول هذا الموضوع أيضاً برسم التنفيذ

ال يغفل على أحد أن لبنان امسى أمام قطاع عام باتت أعباؤه في تزايد كبير، كما لم يكن في أي وقت سابق مع الزيادات التي                           
أقرت لبعض القطاعات وحرمت منها قطاعات أخرى، علماً أن القطاع العام اللبناني يسد رمق فئات دنيا واسعة تزداد اتساعاً، كما                    

 . يوفّر لبعض الشرائح من الطبقة الوسطى اللبنانية مستوى مرتفعاً من الحياة
يالحظ مما سبق، ومن متابعة أوسع لمجمل التطورات التي حصلت أخيراً في هذا المجال أن مقاربة الحكومة ال تزال تفتقد الى اي                      
رؤية شاملة للدورين اإلقتصادي واإلجتماعي المفترض ان يلعبهما القطاع الرسمي ولكيفية تصحيح أوضاعه، فتأتي قرارات                  
الحكومة والدولة مجتزئة تعمل على اطفاء لهيب الملفات الضاغطة ومن خاللها تسجيل انجازات برسم اإلنتخابات النيابية في                    

2013 . 
 التي أقرها مجلس    2012ومما يؤكّد تلك المقاربة القاصرة، عدم تضمين نتائج اإلنفاق على سلسلة الرتب والرواتب في ميزانية                 

 .الوزراء اخيراً لعلم الحكومة ان اقرار السلسلة بالنسبة لكافة الموظفين مسألة تحتاج مزيداً من الدراسة
وأمام هذا المشهد، تحوم مخاوف جدية حول قدرة الحكومة الحالية وتلك التي ستليها على تأمين التغطية الالزمة لكل تلك الزيادات                    

واألخطر من كل ذلك تبقى عدم قدرة القطاع الرسمي          .  في األجور في ضوء الركود اإلقتصادي العام الذي يخيم على البالد            
المتضخّم بفعل الزبائنية السياسية المستشرية، في العمل بفعالية على تلبية الحاجات اإلقتصادية واإلجتماعية للمواطن، فيما يطلب                 

 . من هذا األخير االستمرار في دفع فواتير القرارات المرتجلة والسياسات الحكومية التي ال تزال غائبة
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