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متابعة

أزمة «اإلسكان»
مفتعلة
شراء محفظة القروض بـ  %30أقل من قيمتها
يؤكد أحد املطلعني
على مشكلة املصارف مع
املؤسسة العامة لإلسكان،
أن املشكلة مفتعلة من
مصرفني اثنني فقط ،وأن
هناك انقسامًا عموديًا
بني املصارف على كيفية
املشكلة .وما
معالجة هذه
ّ
ّ
يعزز هذه الشكوك ،أن عجز
املؤسسة عن سداد املبالغ
املستحقة ليس حديثًا ،فهي
منذ أكثر من سنتني تتأخر
في سداد بعض املبالغ ،ثم
تدفعها بعدما تحصل على
سلفة خزينة ،فلماذا اآلن
ّقررت املصارف إحداث كل
هذه الضجة؟

محمد وهبة
ّ
مصرين
يبدو أن بعض أصحاب املصارف
على افتعال مشكلة مع املؤسسة العامة
ل�لإس �ك��ان ب �ه��دف ش ��راء م�ح�ف�ظ��ة ق��روض
املؤسسة بأقل من قيمتها الفعلية بنسبة
ّ
 .%30وه ��ذه امل �ص��ارف ب ��دأت تنفذ خطة
م��ن خ�ل�ال اس �ت��دع��اء امل �ق �ت��رض�ين ،ط��ال�ب��ة
منهم توقيع وث��ائ��ق تتضمن موافقتهم
على دفع الفوائد املستحقة على املؤسسة
العامة لإلسكان للمصرف املعني.
ه ��ذا غ �ي��ض م ��ن ف �ي��ض م ��ا ج ��رى ت��داول��ه
ف��ي االج�ت�م��اع ال��ذي عقد أم��س ب�ين وزي��ر
ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م ��اع �ي ��ة رش� �ي ��د درب � ��اس
ورئ �ي��س مجلس إدارة امل��ؤس�س��ة العامة
ل�ل�إس� �ك ��ان رون � � ��ي ل � � ّ�ح � ��ود ،وب �ي��ن رئ �ي��س
جمعية م�ص��ارف لبنان ف��رن�س��وا باسيل
واألمني العام للجمعية مكرم صادر .فما
ج ��رى أم ��س وق �ب �ل��ه ،ي�ش��ي ب ��أن امل �ص��ارف
ل�ي�س��ت م �س �ت �ع� ّ�دة ل�لإس �ه��ام ف��ي معالجة
ملف املستحقات على املؤسسة ،ب��ل هي
ت� �ح ��اول زي� � ��ادة ال �ض �غ��ط ع �ل��ى امل��ؤس �س��ة
م��ن أج ��ل ت�ح�ص�ي��ل م �ك��اس��ب إض��اف �ي��ة قد
ت �ك��ون م ��ن خ�ل�ال ش� ��راء م�ح�ف�ظ��ة ق ��روض
امل��ؤس �س��ة ب��أق��ل م ��ن ق�ي�م�ت�ه��ا ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة
بنسبة  ،%30أو من خالل فرض تعديالت
ع �ل��ى م �ع��دالت ال �ف��وائ��د ع �ل��ى امل�ق�ت��رض�ين
ّ
تحصل للمصارف أرب��اح��ًا إضافية على
حساب املقترضني ،أو فرض زيادة الدعم
ل �ه��ذا امل �ن �ت��ج (ق � ��روض امل��ؤس �س��ة ال�ع��ام��ة

لم تتبلغ املؤسسة العامة لإلسكان من أي مصرف وقف قروض اإلسكان (هيثم املوسوي)

تقرير

هل يحبط موظّفو وزارة التربية قرار منح اإلفادات؟
املؤقتة» ،اليوم،
هل يعلن وزير التربية قرار «اإلفادات
ّ
بمباركة املكاتب التربوية في األحزاب؟ أم أن األخيرة ستنسجم
مع مواقفها العلنية السابقة الداعمة لتحرك هيئة التنسيق
وتنسف القرار؟ وماذا عن موظفي وزارة التربية؟ فهل
سيشاركون في تنفيذه ،أم ّ
سيردون بإعالن اإلضراب انسجامًا
ّ
املوحد ملكونات هيئة التنسيق؟
مع املوقف
فاتن الحاج
ل��م ت�ح�س��م ج�م�ي��ع امل�ك��ات��ب ال�ت��رب��وي��ة في
األح ��زاب السياسية خياراتها النهائية
ب� �ش ��أن ق � ��رار وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ال� �ي ��اس ب��و
صعب منح طالب الثانوية العامة إفادات
م��ؤق�ت��ة ت�س�م��ح ل �ه��م ب��دخ��ول ال�ج��ام�ع��ات
ف��ي ان �ت�ظ��ار ص ��دور ن�ت��ائ��ج االم�ت�ح��ان��ات
الرسمية .فقد شهدت الساعات األخيرة
التي سبقت انتهاء مهلة الـ 48ساعة التي
ط�ل�ب�ت�ه��ا امل �ك��ات��ب م��ن ال ��وزي ��ر ل �ل��رد على
قراره ،جوجلة لألفكار والطروحات التي
ستناقشها مع هيئة التنسيق النقابية
في اجتماع يعقد عند العاشرة والنصف
من صباح اليوم ،في مقر رابطة أساتذة
التعليم الثانوي الرسمي ،على أن يليه
اج�ت�م��اع م��ع ال��وزي��ر ع�ن��د ال�ث��ان�ي��ة عشرة
ظهرًا.
م �ع �ظ��م ال� �ق ��وى ت��رف��ض إع� �ط ��اء اإلف � ��ادات
ً
ش � �ك�ل��ا وم � �ض � �م ��ون ّ��ًا ،وه� � ��ي ت � ��ؤك � ��د ،ف��ي
مواقفها العلنية ،أن�ه��ا ل��ن تضغط على
هيئة التنسيق ،وأن املوقف ال��ذي يمكن
أن تتخذه من قرار بو صعب ليس ملزمًا
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ،ب �ق��در م��ا س�ت�س�ع��ى ل �ت �ط��رح مع
األداة النقابية صيغًا تتيح الخروج من

األزم ��ة ب��أق��ل ال�خ�س��ائ��ر امل�م�ك�ن��ة ،وتشكل
ً
ح�لا مرضيًا لكل األف��رق��اء ،أي األس��ات��ذة
ّ
والطالب «الذين يتحرقون ملعرفة نتائج
ام �ت �ح ��ان ��ات �ه ��م» ع �ل ��ى ح� ��د س� � � ��واء .وم ��ن
الصيغ املطروحة إعطاء إف��ادات للطالب
ال��ذي��ن ي �ن��وون م�ت��اب�ع��ة دراس �ت �ه��م خ��ارج
ل�ب�ن��ان ،أم��ا ف��ي ال��داخ��ل فتستطيع هيئة
ال�ت�ن�س�ي��ق اإلب �ق ��اء ع�ل��ى س�ل�اح امل�ق��اط�ع��ة
«ألن � �ن� ��ا م� ��ش م� �ل� �ح ��وق�ي�ن» ،وث � �م ��ة ط ��رح
آخ��ر يتمثل بالطلب م��ن مرجعية كبيرة
ال �ت �ع �ه��د ب ��إق ��رار ال �ح �ق ��وق ،م ��ا ي �م �ك��ن أن
يشكل مخرجًا للعودة إلى التصحيح.
أم� ��ا ه �ي �ئ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق ال �ن �ق��اب �ي��ة ،ف�ك��ان��ت
ت �ن �ت �ظ��ر أن ت � �ك� ��ون امل� �ك ��ات ��ب ال �ت ��رب ��وي ��ة
منسجمة م��ع مواقفها السابقة الداعمة
للهيئة ،وال سيما م��ع خ�ط��اب��ات�ه��ا التي
أطلقتها في اللقاء التضامني الذي عقد
ف ��ي ق �ص��ر األون �ي �س �ك��و ف ��ي  18ح��زي��ران
امل��اض��ي .وت �س��أل ال�ه�ي�ئ��ة ع�م��ا إذا ك��ان��ت
ه��ذه املكاتب ق��د تراجعت ع��ن ه��ذا الدعم
في هذا الظرف الدقيق؟
هيئة التنسيق ك��ان��ت تفضل أن تذهب
ه � ��ذه امل� �ك ��ات ��ب إل � ��ى ك �ت �ل �ه��ا ال �س �ي��اس �ي��ة
وتضغط على النواب إلقرار الحقوق في
س�ل�س�ل��ة ال��رت��ب وال ��روات ��ب ب��أس��رع وق��ت

ممكن ،باعتبارهم الجهة ال�ت��ي تتحمل
م�س��ؤول�ي��ة ال�ش�ل��ل وال �ف��راغ ول �ي��س هيئة
ال �ت �ن �س �ي��ق .ب� � ��رأي ال �ه �ي �ئ��ة ،م ��ن ي�ت�ح�م��ل
مسؤولية قرار اإلفادات هو وزير التربية
نفسه لكونه كان شريكًا في قرار مقاطعة
التصحيح ،وقطع تعهدًا م��ن مكتبه في
الوزارة «بأنه لن يعطي إفادات ،وقد كرر
ذل��ك ف��ي تصريحاته ألك�ث��ر م��ن مناسبة،
ّ
ووص � ��ل أح �ي��ان��ًا ف ��ي م��واق �ف��ه ل �ل �ق��ول إن
ال�ع��ام ال��دراس��ي م�ه��دد نتيجة ع��دم إق��رار
السلسلة».
ّ
نقابيون في هيئة التنسيق يقولون إن
الهيئة مطالبة ب��أن ت��رد على الضغوط
ال�ت��ي ت�م��ارس عليها بمزيد م��ن ال��وح��دة
ب�ي�ن م �ك��ون��ات �ه��ا ،ب ��إح ��داث ق �ف��زة ن��وع�ي��ة
(وه � ��ذا ه��و ال��وق��ت امل �ن��اس��ب ل��ذل��ك) عبر
االرت� � �ق � ��اء ب �ع �م �ل �ه��ا ال �ن �ق��اب��ي وت�ن�ظ�ي�م��ه
وت �ح��وي��ل ال�ه�ي�ئ��ة إل ��ى م��ؤس �س��ة ن�ق��اب�ي��ة
واح � � ��دة م ��وح ��دة وم �ن �ظ �م��ة ل �ل ��دف ��اع ع��ن
م ��وظ� �ف ��ي ال � �ق � �ط ��اع ال� � �ع � ��ام ،ب� �م ��ا ي �ح �ف��ظ
ت�ض�ح�ي��ات وج �ه��ود وآم� ��ال ج�م��اه�ي��ر 14
أي ��ار ال�ن�ق��اب�ي��ة ،ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا ع�ل��ى م��دى
ال �س �ن��وات ال �ث�لاث امل��اض �ي��ة م��ن ال�ت�ح��رك،
وأن ت �ك��ون ال �ه �ي �ئ��ة ع �ل��ى م �س �ت��وى ه��ذه
ال�ط�م��وح��ات وه ��ذه اآلم ��ال ال�ت��ي أعطتها
ثقتها ومشت تحت رايتها ولم تزل.
وي��ؤك��د ال�ن�ق��اب�ي��ون أن ال ��رواب ��ط امل�ك��ون��ة
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ي �ج��ب أن ت �ج �ي��ب ب �ص��راح��ة عن
أسئلة :ضمن أي م�ش��روع ووف��ق أي أفق
س �ن��وق��ف امل �ق��اط �ع��ة؟ وم ��ا ه��ي ال�ض�م��ان��ة
لعدم ضرب حقوق املوظفني؟
امل� ��واق ��ف ي �ج��ب أن ت �ك ��ون واض� �ح ��ة ك�م��ا
ّ
يجزمون ،وإال فسيخرج من رحم روابط
ال �ت �ن �س �ي��ق أش � �خ� ��اص أو ت � �ي ��ار ن �ق��اب��ي
ديموقراطي مستقل يحافظ على الخيار
النقابي الذي خلقته هيئة التنسيق.

�واز ،ليس ل��دى دوائ ��ر وزارة
على خ��ط م � ٍ
ال�ت��رب�ي��ة وامل �ن��اط��ق ال�ت��رب��وي��ة أي تصور
ح � �ي ��ال م� ��ا س � ُ�ي �ط �ل ��ب م �ن �ه��ا م� ��ن أع� �م ��ال
وخطوات إذا اتخذ وزي��ر التربية الياس
ب��و ص�ع��ب ق� ��راره ب�م�ن��ح إف � ��ادات م��ؤق�ت��ة.
ح �ت��ى اآلن ،ل ��م ي�ت�س�ل��م م��وظ �ف��و ال � ��وزارة
أي كتاب رسمي بهذا الخصوص ،وهم
بالتالي ال يستطيعون مقاربة املوضوع،

لم يتسلم موظفو
وزارة التربية
أي كتاب رسمي
بالقرار
(هيثم املوسوي)

ال من قريب وال من بعيد ،بحسب تعبير
بعض رؤساء املناطق التربوية.
ل�ك��ن م ��اذا سيفعلون إذا م��ا وق��ع ال�ف��اس
ب��ال��راس؟ هل سيكون موقفهم منسجمًا
مع املوقف العام لهيئة التنسيق النقابية
بمقاطعة أس��س التصحيح والتصحيح
لالمتحانات الرسمية ،وهم جزء ّ ال يتجزأ
منها ويقدمون أنفسهم على أنهم رأس

