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مجتمع

مجتمع
قضية تكاد نسبة النجاح في االمتحانات الرسمية تالمس الـ  %100إذا ما احتسبنا الدورتين .نسبة تدعو للتفكرً في
األسئلة اآلتية :ما الجدوى من هذه االمتحانات وماذا تقيس؟ وهل الحل بإلغائها أم بإبقائها باعتبارها شكال من
أشكال سيادة الدولة؟ وأي امتحانات رسمية نريد وضمن أي خطة تنموية وطنية؟

تقرير

مشروع قانون لـ«استقاللية القضاء وشفافيته»

هل ينسف النواب «التركيبة» الراهنة؟

ّ
ّ
غش وتفلت في المراقبة وتساهل في التصحيح

هديل فرفور

االمتحانات الرسمية بـ«نجاح كبير»!
فاتن الحاج

مراعاة وقت االمتحان

تقويم نسب النجاح في االمتحانات
الرسمية يحتاج حتمًا إلى دراســات
معمقة للنتائج ومقارنات دقيقة مع
أعــوام سابقة .ليس الهدف التشكيك
فــي نتائج الشهادة اللبنانية وتــرك
الـســاحــة ملــن يـقــف عـلــى «ال ـك ــوع» من
أن ـص ــار «ال ـب ـك ــال ــوري ـه ــات» األخ ـ ــرى،
كــال ـفــرن ـس ـيــة وال ــدولـ ـي ــة وغ ـيــره ـمــا.
ّ ّ
إال أن ع ــن امل ــراق ــب ال تـسـتـطـيــع أن
تـتـجــاهــل االرتـ ـف ــاع امل ـل ـحــوظ لنسب
النجاح عــامــا بعد آخ ــر ،فــي وقــت لم
ت ـخــرج دراس ـ ــة عـلـمـيــة واح ـ ــدة حتى
اآلن ت ـش ــرح أس ـب ــاب ه ــذه ال ـظــاهــرة،
ّ
انطالقًا من أن نسبة النجاح مؤشر
الستهدافات النظام التعليمي.
ف ـ ــي س ـب ـع ـي ـن ـي ــات الـ ـ ـق ـ ــرن املـ ــاضـ ــي،
تظاهر الطالب ضد ما سموه يومها
ّ
«االم ـت ـحــانــات ـ ـ ـ ـ امل ـص ـفــاة» .إذ شكل
مستوى صعوبة األسئلة والعالمة
الالغية في اللغة األجنبية «تصفية
نخبوية» الستبعاد تالمذة التعليم
الرسمي وأبناء الطبقات الفقيرة.
ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ،ي ـ ـت ـ ـحـ ــدث تـ ـ ــربـ ـ ــويـ ـ ــون ع ــن
«تـصـفـيــة» م ــن ن ــوع آخ ــر لـهــا عــاقــة
بمصادرة تفكير التلميذ ومحاصرة
اإلبـ ــداع والـتـحــرر العقلي وال ـخــروج
من املألوف .ال يفصل هؤالء بني واقع
ال ـن ـظــام الـتـعـلـيـمــي وح ــال ــة االنـهـيــار
ال ـعــامــة ف ــي ال ـب ـلــد .وع ـل ـيــه ،يـجــب أن
ال يغفل الـنـقــاش م ـحــاوالت تصفية
ال ـق ـطــاع ال ـع ــام ودور دولـ ــة الــرعــايــة
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة وضـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـش ـ ـهـ ــادة
الرسمية وتأمني الطالب ـ ـ «الزبائن»
لعشرات الجامعات الخاصة.
ي ـ ـقـ ــارب ه ـ ـ ــؤالء الـ ـت ــرب ــوي ــون األزم ـ ــة
ب ـ ـن ـ ـيـ ــويـ ــا .ف ـ ـمـ ــا ي ـ ـ ـجـ ـ ــري حـ ــال ـ ـيـ ــا ال
ي ـع ــدو تـكـيـيــف الـتـعـلـيــم م ــع ش ــروط
االم ـت ـح ــان ــات ،ب ـم ـعــزل ع ــن أي خطة
تنموية وطنية ،لإلجابة على سؤال
كبير :ما هو الهدف من االمتحانات
الرسمية وماذا نريد لها أن تقيس؟
فـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزو م ـ ــراق ـ ـب ـ ــون
ومـص ـحـحــون ف ــي االم ـت ـحــانــات هــذا
«ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح الـ ـكـ ـبـ ـي ــر» فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،إلـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب مـ ـب ــاش ــرة
ومحددة ،من دون التطرق إلى جدوى
االستحقاق ومدى صحته باعتباره
م ــوض ــوع ــا ي ـح ـتــاج إلـ ــى ب ـحــث آخ ــر.
ومن هذه األسباب :تنميط األسئلة،
ّ
الـ ـتـ ـف ــل ــت فـ ــي املـ ــراق ـ ـبـ ــة وال ـ ـغـ ــش فــي
قاعة االمتحان ،التساهل في أسس
التصحيح من خالل «املايكروباريم»
وإع ـطــاء الـتــامــذة عــامــة عـلــى أدنــى
التفاصيل ،والطلب الدائم من الوزير
وامل ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـعـ ــام ب ـت ـب ـس ـيــط األس ـئ ـل ــة
ومراعاة وقت املسابقة.

ي ـضــاف إل ــى ذلـ ــك ،الـطـلــب ال ــدائ ــم من
وزي ــر الـتــربـيــة واملــديــر ال ـعــام تسهيل
األس ـئ ـل ــة ومـ ــراعـ ــاة وقـ ــت االم ـت ـح ــان.
خـ ــال دورة االم ـت ـح ــان ــات األخـ ـي ــرة،
طلب الوزير مــروان حمادة شخصيًا
م ـ ــراع ـ ــاة وق ـ ـ ــت امل ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات ب ـح ـجــة
ص ـ ـيـ ــام ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب ،ف ــاملـ ـس ــابـ ـق ــة ال ـت ــي
وقـتـهــا ســاع ـتــان طـلــب وض ــع أسـئـلــة
لـهــا ملـســابـقــة تتطلب ســاعــة ونصف
س ــاع ــة ،م ــا يـعـطــي فــائـضــا كـبـيـرًا من
الوقت يسمح للتلميذ بالنقل والغش
واستكمال ما لم يستطع اإلجابة عليه
من خــال مساعدة زمالئه املتميزين
ال ــذي ــن ق ــد ي ـح ـتــاجــون ســاعــة واح ــدة
بالحد األقصى إلنهاء املسابقة.

أزمة بنيوية
هي بنية مأزومة تقوم على قرارات
اعـ ـتـ ـب ــاطـ ـي ــة خ ـ ـ ـ ــارج أي ت ـخ ـط ـي ــط،
ي ـق ــول األسـ ـت ــاذ ف ــي كـلـيــة الـهـنــدســة
فـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ط ـن ــوس
شلهوب« ،فال خطة تربوية متكاملة
ل ـك ــل م ــراح ــل ال ـت ـك ــوي ــن األك ــاديـ ـم ــي
واملـهـنــي مرتبطة بـمـخــرجــات تلبي
احـتـيــاجــات اجتماعية واقتصادية
وع ـل ـم ـي ــة ع ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى ال ــوط ـن ــي
ال ـ ـعـ ــام .امل ـ ـخـ ــارج األرب ـ ـعـ ــة املـ ـح ــددة
ل ـش ـهــادة ال ـثــانــويــة ال ـعــامــة :الـعـلــوم
ال ـع ــام ــة ،ع ـل ــوم ال ـح ـي ــاة ،االج ـت ـم ــاع

الغش في المراكز

بقاء بعض أعضاء اللجان الفاحصة في موقعهم ألكثر من عقد يعزز نمطية االمتحانات (مروان طحطح)

واالقـتـصــاد واآلداب واإلنـســانـيــات،
ت ــؤدي إل ــى املــزيــد مــن الـعــاطـلــن عن
الـ ـعـ ـم ــل مـ ــن مـ ـح ــام ــن وم ـه ـن ــدس ــن
م ـت ـخــرجــي ك ـل ـي ــات ال ـع ـل ــوم وإدارة
األعمال وغيرها».
خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة نـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج االم ـ ـت ـ ـح ـ ــان ـ ــات،
بـحـســب ش ـل ـهــوب ،أن ـهــا تـفـضــي إلــى
خ ـي ــاري ــن« :إم ـ ــا أن االس ـت ـح ـق ــاق بال
جـ ــدوى وبــال ـتــالــي ال داعـ ــي إلبـقــائــه
أو أن الــدولــة فاشلة وتـعــالــوا لنلبي
مساعي القطاع الخاص لخصخصة
االمتحانات».
ً
لكن مهال ،االمتحانات الرسمية هي
أحد أشكال سيادة الدولة في مجال
التعليم ،وتشكل معيارًا موحدًا لكل
ال ـت ــام ــذة ف ــي ن ـظ ــام ت ــرب ــوي تحتل
ف ـيــه ال ـط ــوائ ــف م ـك ــان ال ــدول ــة ،ولـكــل
طائفة مدارسها وبرامجها .إذًا نحن
بـحــاجــة لـنـظــام امـت ـحــانــات رسـمـيــة،
ولكن ألي امتحانات؟

ال ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ،بـ ـحـ ـس ــب شـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــوب ،أن
تـ ـتـ ـح ــول االمـ ـتـ ـح ــان ــات إلـ ـ ــى م ـج ــرد
«ب ـنــك أس ـئ ـلــة» ي ـتــم إع ـ ــداد ال ـتــامــذة
للتكيف مــع إجــابــاتــه وتخطيه ،كما

االمتحانات ّ
تحولت إلى
مجرد «بنك أسئلة» يتم إعداد
إجاباته
التالميذ للتكيف مع
ّ
وتحفيظهم نصوصًا يفرغونها
على كراسة اإلجابة

ح ــذف ب ـعــض امل ــواض ـي ــع م ــن امل ـق ــرر،
م ـكــان م ـح ـفــزات ال ـب ـحــث والـتـفـتـيــش
والـتـحـلـيــل .هــو مـنــاخ ع ــام ط ــرأ بعد
عـ ــام  ،2000وأحـ ـ ــد أس ـب ــاب ــه تـفــريــخ
ال ـع ـشــرات م ــن ال ـجــام ـعــات الـخــاصــة،
ً
كما يقول ،سائال« :ما قيمة الفيزياء
أو ال ــري ــاضـ ـي ــات إذا ن ـ ــال ال ـت ـل ـم ـيــذ
ع ــام ــات ع ــال ـي ــة م ــن دون اك ـت ـســاب
املـ ـنـ ـط ــق الـ ــريـ ــاضـ ــي أو امل ـ ـقـ ــاربـ ــات
الفيزيائية القائمة على البحث عن
األسئلة من دون توقف ،وبناء العقل
النقدي التحليلي؟».

تنميط األسئلة
ي ـتــم تـحـفـيـظـهــم ن ـصــوصــا بـكــامـلـهــا
لتفريغها على كــراســة اإلجــابــة .وال
يصح أن تحل الرغبة بتكريس التلقي
ال ـس ـل ـبــي ك ـش ـكــل وح ـي ــد لــاك ـت ـســاب
املعرفي ،وخلق أجــواء ضاغطة على
األس ـتــاذ قبيل االمـتـحــانــات مــن اجل

مــن أج ــل ه ــذا ال ـن ـجــاح ،أي تحصيل
العالمات ،ال يتردد بعض األساتذة
في االكتفاء بحل وإعــداد امللخصات
التي تجعل مــواد املنهج ممسوخة.
وإذا كـ ـ ــان حـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـس ــاب ـق ــة
ل ــام ـت ـح ــان ــات وت ـح ـض ـيــر ال ـت ــام ــذة

م ـس ــأل ــة طـبـيـعـيــة وضـ ــروريـ ــة ب ــرأي
ّ
ب ـعــض ال ـت ــرب ــوي ــن ،ف ـ ــإن اع ـت ـمــادهــا
بديال عن شرح الــدرس وعــدم قياس
ّ
التعلمية منه،
مــدى تحقق األه ــداف
يستوقف تربويني آخرين .يستغرب
ه ـ ــؤالء أن ت ـص ـبــح األس ـئ ـل ــة نمطية
وت ـحــدد لـهــا إجــابــة واح ـت ـمــال واحــد
م ـ ــن أج ـ ــل ه ـ ــدف ال م ـ ـغـ ــزى ت ــرب ــوي
م ـنــه« :الـجـمـيــع يـجــب أن يـنـجـحــوا».
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــرددون أن األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة «ط ــابـ ـش ــة»
ملصلحة املخزون املعرفي وتحصيل
التلميذ للمعلومات ،فنادرًا ما يطلب
م ــن ال ـت ـل ـم ـيــذ إبـ ـ ــداء رأي أو اق ـت ــراح
ّ
ح ــل .وال يغفل ه ــؤالء كـيــف أن بقاء
بعض أعضاء اللجان الفاحصة في
موقعهم ألكثر من عقد من الزمن ،ال
يفتح املجال أمام التجديد والتغيير،
ب ــل يـ ـع ــزز م ــن االسـ ـتـ ـم ــرار بــالـشـكــل
ال ـت ـق ـل ـيــدي ل ــام ـت ـح ــان ــات الــرس ـم ـيــة
ونمطيتها.
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التفلت في مراقبة قاعات االمتحانات
سبب رئيسي الرتفاع نسبة النجاح.
ي ـن ـف ــي م ــراقـ ـب ــون عـ ــامـ ــون وم ــراق ـب ــو
ّ
صفوف أن يكون الحديث عن الغش
في االمتحانات من باب «املماحكة»،
بــل هــو أمــر واقــع يواجههم ويصعب
تـخ ـط ـيــه ن ـتـي ـجــة ب ـعــض ال ـت ـهــديــدات
ال ـ ـت ـ ــي ق ـ ـ ــد ي ـ ـت ـ ـعـ ــرضـ ــون ل ـ ـه ـ ــا .يـ ـق ـ ّـر
ه ــؤالء ب ــأن األم ــر ي ـت ـفــاوت بــن مركز
امـتـحــانــات وآخ ــر ولـيــس بــالـضــرورة
أن ي ـح ـص ــل ال ـن ـق ــل وال ـ ـغـ ــش فـ ــي كــل
امل ــراك ــز ،لـكــن الـتـســاهــل ف ــي «تـنـقـيــل»
ً
ال ـتــامــذة ب ــات ف ـعــا مـسـتـســاغــا لــدى
ح ــد
مـ ــراق ـ ـبـ ــي ال ـ ـص ـ ـفـ ــوف ،ب ـح ـس ــب أ ّ
امل ــراق ـب ــن ال ـع ــام ــن .وي ـش ـيــر ال ــى أن ــه
دخ ــل إحـ ــدى الـ ـغ ــرف ،فــوجــد املعلمة
املراقبة غافية في الصف ،والتالمذة
يـتـبــادلــون األوراق .نـســألــه« :مل ــاذا لم
ّ
تبلغ التفتيش؟» ،فيجيب« :قـيــل لي
ّ
إنهم مدعومون» .ولفت الى إن بعض
رؤساء املراكز أو املراقب العام اإلداري
(أحيانًا من دون انتباه رئيس املركز)
يعمد إلى توزيع مراقبني من أساتذة
امل ـ ـ ــادة الـ ـت ــي ي ـم ـت ـحــن ب ـه ــا ال ـت ــام ــذة
ملـســاعــدة تــامــذة «مــوصــى بـهــم» ،في
ح ــن ي ـت ـع ــرض امل ـع ـل ـم ــون امل ــراق ـب ــون
لـ ـضـ ـغ ــوط ب ــالـ ـت ــوصـ ـي ــة ب ـم ـس ــاع ــدة
ب ـعــض الـ ـت ــام ــذة ،م ـمــا يـضـعـهــم فــي
حــرج كبير .بعض املــراقـبــن يعطون
إش ــارة للتالمذة بالتوقف عــن النقل
ل ــدى شـعــورهــم ب ـقــدوم املــراقــب الـعــام
ورئيس املركز أو أي شخص آخر لديه
سلطة رقابية (مفتش ،رئيس منطقة
تربوية) .وأحيانًا املراقب العام نفسه
يغض النظر عما يجري من تجاوزات
يقوم بها املراقبون.

التساهل في أسس التصحيح
ال مشكلة في آلية تنفيذ التصحيح،
إنما في «الباريم» و«املايكروباريم»،
أي أســس التصحيح ،والـتــي تفضي
إلـيـهــا فــي ال ـغــالــب األخ ـط ــاء املـتـكــررة
فــي االمـتـحــانــات ،وبـطـلــب خ ــاص من
ال ـل ـج ــان ل ـت ـج ــاوز م ـش ـك ـلــة األخـ ـط ــاء،
فينسحب الـتـســاهــل عـلــى كــل أسئلة
املسابقة وارتفاع نسبة النجاح فيها.
مـ ــاذا ع ــن اع ـط ــاء ال ـع ــام ــات ع ـلــى كل
تفصيل وهو ما وضعه وزير التربية
أخيرًا في خانة الدقة في التصحيح
واك ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاب امل ـ ــرش ـ ـح ـ ــن م ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـدًا م ــن
الـعــامــات؟ يــوضــح تــربــويــون أن هذا
األم ــر ال يـسـمــح بـقـيــاس م ــدى تحقق
األه ـ ــداف الـتـعـلـمـيــة ،أي الـغــايــة التي
أنشئت من أجلها االمتحانات.

ّ
تـسـعــة نـ ـ ّـواب وق ـع ــوا ،أم ــس ،مـشــروع
ق ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون «اس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء
و ُش ـفــاف ـي ـتــه» ،ف ــي ن ـ ــدوة دعـ ــت إلـيـهــا
ّ
«امل ـف ــك ــرة ال ـقــانــون ـيــة» بــال ـت ـعــاون مع
«االئـ ـت ــاف امل ــدن ــي ل ــدع ــم اسـتـقــالـيــة
القضاء» ،في مكتبة مجلس النواب.
ينتمي املوقعون (شامل روكز ،جورج
عـ ـقـ ـي ــص ،ن ـج ـي ــب مـ ـيـ ـق ــات ــي ،م ـي ـشــال
مــوســى ،ياسني جــابــر ،علي درويــش،
أســامــة سـعــد ،بــوال يعقوبيان وفــؤاد
كتل سياسية مختلفة،
مخزومي) إلى ٍ
ف ـي ـم ــا أب ـ ـ ــدى ن ـ ـ ــواب ح ـ ــزب الـ ـل ــه عـلــي
عمار ونــواف املوسوي وعلي فياض
م ــواف ـق ـت ـه ــم امل ـبُــدئ ـي ــة ع ـل ـ ّـى م ـش ــروع
ّ
عوا عليه
القانون ،ومن املقرر أن يوق ُ
ب ـع ــد دراس ـ ـتـ ــه خـ ــال األي ـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة،
ل ـ ُـي ـص ــار إلـ ــى م ـنــاق ـش ـتــه ف ــي ال ـل ـجــان
النيابية تمهيدًا إلقراره.
مـ ــداخـ ــات ال ـ ـنـ ــواب ص ـ ّـب ــت ف ــي إط ــار
اإلق ـ ـ ـ ــرار بـ ـع ــدم اس ـت ـق ــال ـي ــة ال ـق ـض ــاء
ف ــي لـبـنــان وبــاع ـت ـبــاره ج ـه ــازًا تابعًا
ل ـل ـس ـل ـط ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة .وب ــالـ ـت ــال ــي،
االعـ ـ ـت ـ ــراف بـ ــوجـ ــوب «ت ــأهـ ـي ــل» ه ــذه
ال ـس ـل ـط ــة وت ـم ـك ـي ـن ـهــا مـ ــن اس ـت ـع ــادة
دورهـ ــا الــرقــابــي ال ـض ــروري إلصــاح
ال ــدول ــة .ه ــذا اإلجـ ـم ــاع ع ـلــى ض ــرورة
ف ـص ــل ال ـس ـي ــاس ــة ع ــن الـ ـقـ ـض ــاء ،دف ــع
ب ـع ــض ال ـن ــاش ـط ــن ال ـح ـق ــوق ـي ــن إ ّل ــى
ال ـت ـســاؤل ح ــول الـجـهــة ال ـتــي تـتــدخــل
بــالـقـضــاء طــاملــا أن الـكـتــل السياسية
ال ـتــي ينتمي إلـيـهــا ال ـن ــواب «بــريـئــة»
من ممارسات الضغط على القضاء.
الـ ـج ــواب ع ـلــى ال ـت ـس ــاؤل بـ ــدا جــاه ـزًا
لبعض املؤتمرين الذين لفتوا إلى أن
هناك نوابًا يختبرون النيابة للمرة
األول ــى وبالتالي ال «مــاضــي» لديهم

لـخــذالن هــذا املطلب األســاســي ،فيما
ّ
ّ
رد الـبـعــض اآلخ ــر منهم ب ــأن توقيع
الـقــانــون مــن ن ــواب ينتمون إل ــى كتل
نية ّ
سياسية وازنة يعد بمثابة ّ
جدية
نحو التغيير.
ي ـنـ ّـص م ـش ــروع ال ـقــانـ ّـون عـلــى ُجملة
مــن اإلصــاحــات تتمثل أوال بتعزيز
اس ـت ـق ــال ـي ــة امل ــؤسـ ـس ــات ال ـق ـضــائ ـيــة
وص ــاحـ ـي ــاتـ ـه ــا وشـ ـف ــافـ ـيـ ـتـ ـه ــا ع ـبــر
إرس ـ ـ ــاء ض ـم ــان ــات م ــال ـي ــة وقــانــون ـيــة
تحقق استقاللية القاضي مــن خالل
اع ـت ـمــاد م ــوازن ــات مـسـتـقـلــة للقضاة
واعتماد نظام داخلي لتأمني شفافية
داخلية .إلــى ذلــك ،وفــي سياق تعزيز
االستقاللية ،يقترح مشروع القانون
ت ـغ ـي ـيــر «ت ــرك ـي ـب ــة» م ـج ـلــس ال ـق ـضــاء
األعلى التي تقوم حاليًا على تعيني

ّ
يتض ّمن القانون إجراءات
تتعلق بوجوب تغيير
اآللية التي تحكم
التشكيالت القضائية

الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة ثـمــانـيــة أع ـضــاء
إض ــاف ــة إل ــى تـعـيــن عـضــويــن آخــريــن
ي ـن ـت ـخ ـب ـه ـمــا رؤسـ ـ ـ ــاء غ ـ ــرف مـحـكـمــة
ال ـت ـم ـي ـيــز .وي ـق ـت ــرح امل ـ ـشـ ــروع تـعـيــن
(مروان بوحيدر)

أربعة أعضاء من السلطة التنفيذية
وأربـ ـ ـع ـ ــة أع ـ ـضـ ــاء مـ ــن غ ـي ــر ال ـق ـض ــاة
(مـ ـح ــامـ ـي ــان م ـن ـت ـخ ـب ــان وأس ـ ـت ـ ــاذان
ً
جامعيان) ،فضال عن انتخاب تسعة
أعضاء من جميع درجــات املحاكم (3
قضاة عن كل درجــة) وتسعة أعضاء
مــن القضاة لغايات تصحيح الخلل
في التوازن.
ه ــذه اإلجـ ـ ــراءات تعني ُحـكـمــا تغيير
اآلل ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـك ــم الـ ـتـ ـشـ ـ ُكـ ـي ــات
ال ـق ـضــائ ـيــة .م ــن ه ـنــا ،ي ـنــص امل ـق ـتــرح
على تكريس مبدأ عــدم نقل القاضي
ً
إال ب ــرض ــاه م ــع ض ــواب ــط ،ف ـض ــا عن
ص ـ ـ ــدور ال ـت ـش ـك ـي ــات ب ـم ــوج ــب قـ ــرار
ي ـص ــدر ع ــن مـجـلــس ال ـق ـض ــاء األع ـلــى
من دون الحاجة إلى مراسيم ،يرافق
هــذا ال ـقــرار الـقـيــام ب ــإج ــراءات تضمن
الـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة ك ـ ـ ــاإلع ـ ـ ــان عـ ـ ــن امل ـ ــراك ـ ــز
الشاغرة ُواملناظرات.
ُ ّ
بحسب امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي لـ ـ «امل ـفــكــرة
ال ـقــانــون ـيــة» امل ـحــامــي نـ ــزار صــاغـيــة،
ّ
فـ ـ ــإن اإلص ـ ــاح ـ ــات الـ ـت ــي يـتـضـ ّـمـنـهــا
م ـش ــروع ال ـقــانــون تـقـضــي بـ ـ «تـعــزيــز
الطاقات القضائية وحفظها وحسن
تــوزي ـع ـهــا» ،م ــن خ ــال ف ــرض تنظيم
مباراة سنوية إلى حني ملء الشغور
و تنظيم دورات تأهيل مستمر ومنع
االنـ ـت ــداب إلدارات غـيــر وزارة الـعــدل
وغيرها.
الــافــت ُمــن بــن اإلص ــاح ــات ،هــو ما
ُيدرجه املقترح تحت عنوان «ضمان
حقوق املتقاضني» ،وذلك عبر اقتراحه
وضـ ــع م ــدون ــة ج ــدي ــدة لــأخــاق ـيــات
الـقـضــائـيــة وت ـكــويــن مـلـفــات للقضاة
ً
وت ـق ـي ـيــم دوري ل ـل ـق ـضــاة ف ـض ــا عــن
تعزيز دور هيئة التفتيش القضائي
ال ــرق ــاب ــي ،إض ــاف ــة إل ــى إن ـش ــاء دي ــوان
الستقبال املواطنني ومساعدتهم.

مقالة

بيان خشبي في مواجهة حديدية
سالم ّ
فران *
يطفئ قانون سلسلة الرواتب شمعته األولى قريبًا،
والهدية سبقت العيد :اجتماع للمدارس الكاثوليكية
برئاسة البطريرك بشارة الــراعــي وحضور اتحاد
املــؤسـســات الـخــاصــة ّوممثلني عــن الكتل النيابية،
وفي غياب ....نقابة املعلمني.
يكون انتقاد النقابة اليوم جلدًا للذات ،لكنه جلد
قد
ّ
مفيد عله يوقظ النائم فال يعود يصح فيه القول :ما
لجرح بميت ُ
إيالم.
البيان الــذي صــدر قبل أيــام عن نقابة املعلمني اثر
اجتماع «مكاتبها» التنفيذية (ال مكتبها التنفيذي)،
يشير إلى حاالت الصرف التقليدية ،ويستغرب في
نهايته ّ(تغييب) نقابة املعلمني عن االجتماع .سألت
ّ
بجدية ظننتها مزاحًا:
أحد املطلعني الظرفاء فقال لي
حضر األصيل فما جدوى حضور الوكيل؟
قاسية هــذه العبارة لكنها واقعية .فالكتل النيابية
التي حضرت في االجتماع تمثل األحــزاب نفسها
التي تشكل املكتب التنفيذي للنقابة.
نـعــم أي ـهــا الـنـقــابـيــون .ك ــان طبيعيًا أن ال يــدعــوكــم
صاحب الشأن ألنه لم يعد يريد منكم حتى الدور
ال ـص ــوري الـ ــذي قـمـتــم ب ــه طـ ــوال  11ش ـه ـرًا ،والـتــي
عينكم( ،عفوًا ،انتخبكم) على أساسها.
س ـنــة م ـ ـ ّـرت ول ــم تـسـتـطــع ال ـن ـقــابــة تـعـبـئــة املـعـلـمــن
ل ـي ـفــرضــوا تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب إط ــار
ّ
قانوني يفرض ذلك .وألن الطبيعة تأبى الفراغ التف
املعلمون ،املخذولون منهم واملتخاذلون ،حول أولياء
أمــرهــم وارت ـضــوا أن يكونوا راض ــن بــاألمــر الــواقــع
خوفًا أو استسالمًا أو...

النقابة املمثلة فــي صـنــدوق التعويضات رضخت
ألمــر أحــد أعـضــاء املجلس الــذي لحس توقيعه في
خطوة غير مسبوقة ُوأبقى  700معلم ألشهر من
دون تعويض ،وحــن قبض التعويض كــان غيضًا
من فيض وارتضت النقابة ربط النزاع ألنها ال تريد
أن تكون «غوغائية».
الـغــريــب أن الـبـيــان ذكــر مــؤسـســات ّ
طبقت القانون
ودف ـ ـعـ ــت ال ـ ــدرج ـ ــات ال ـ ـسـ ــت :ه ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن قـ ــرار
الصندوق الــذي تــراجــع عــن املوافقة عليه أمــن عام
املدارس الكاثوليكية االب بطرس عازار ـ ـ وكأن األمر
لعبة ـ ـ أخــذت به بعض املؤسسات في حني تكتلت

لماذا ال تنشر النقابة أسماء
المدارس التي التزمت القانون
وتنشر تجربتها
مؤسسات أخــرى وراء من ّ
تمرد على قانون نافذ،
وحرم أصحاب الحقوق حقوقهم.
األسئلة التي تطرح نفسها:
ـ ـ ـ ـ كـيــف تـتـعــاطــى وزارة امل ــال وال ـص ـنــدوق الــوطـنــي
للضمان االجتماعي مع هذا القانون وكيف تحتسب
املحسومات؟
ـ ـ مل ــاذا ال ينشر املـكـتــب الـتـنـفـيــذي للنقابة أسـمــاء
املدارس التي التزمت القانون وينشر تجربتها طاملا

كان قد دعا املعلمني في كل مدرسة إلى التوافق مع
اإلدارات على الطريقة األنسب لتطبيق القانون من
دون التسبب بأي ضرر ألي طرف؟
ُ
ـ ـ مل ــاذا ال تـعـ ّـمــم ه ــذه ال ـت ـجــارب ّ ب ــدل إشــاعــة بعض
أع ـض ــاء املـكـتــب الـتـنـفـيــذي ل ـحــل عـفــا عـلـيــه الــزمــن
(التجزئة والتقسيط ومــا ســوى ذلــك) .هــذا البعض
ُالنافذ جدًا يدعو في السر إلى اعتماد الطريقة التي
طبقت فــي امل ــدارس التي يتبعها حزبه السياسي،
واملـفــارقــة أن ج ــداول معلميه أرسـلــت إلــى صندوق
التعويصات متضمنة الدرجات الست؟! فهل يعرف
نقيب املعلمني بما يجري وبمن يقوم به؟
ـ ـ ـ ـ ـ مل ـ ـ ــاذا ال ت ــدع ــو ال ـن ـق ــاب ــة إل ـ ــى ت ـ ـحـ ـ ّـرك قـ ــد يـعـيــد
األوكسيجني إلــى رئتيها فتعلن عصيانًا تربويًا
يشارك فيه معلمو كل مدرسة ّ
تجرأ صاحبها كائنًا
من كان على القول علنًا :لن أطبق ّالقانون.
ّ
سؤال أخير ذكرني به صديقي املطلع ،قال لي :إنس
استشارة املحامي زياد بارود التي استوحت روح
القانون رغم أن نص القانون  46ال يحتمل تفسيرًا
بكل أسف ،وانس أمر املطالعة /الهرطقة التي صدرت
عــن اتـحــاد املــؤسـســات ...ألــم تصدر استشارة عن
هـيـئــة ال ـت ـشــريــع واالسـ ـتـ ـش ــارات ف ــي وزارة ال ـعــدل
(رقـ ــم األس ـ ــاس  /2017/1/106رق ــم االس ـت ـشــارة
 )2017/1006والتي ُس ّرب بعض أجزائها من خالل
وسائل التواصل قبل أن تختفي في أدراج النقابة؟
أو أدراج أصحاب الحل والربط.
قال عمر ابو ريشة يومًا :ال يالم الذئب في عدوانه...
ُ
يك الراعي ّ
عدو ّالغنم
إن ّ ّ
ّ
أتمنى أل يكون محقًا على الدوام.
* ناشط نقابي مستقل

