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مجتمع

مجتمع

قضية

تقرير

يوم المرأة العالمي

ّ
سودانيو ّلبنان لباسيل:
ّ
«المفوضية» وعدتنا بالتوطين!

المساواة بين الجنسين تحتاج  200عام!
طوال عشرين عامًا ،لم تشهد
الفجوات بين الجنسين في ميدان
العمل ّ
تحسنًا ُيذكر ،وال ّتزال نسبة النساء
في المناصب العليا متدنية ،من دون
تغيير في السنوات الثالثين الفائتة.
هذه أبرز خالصات تقرير منظمة
العمل الدولية عشية يوم المرأة
العالمي ،والذي اعتبر أن العائق
االساس أمام تحقيق المساواة في
العمل يعود الى االعمال الرعائية غير
المأجورة التي تقوم بها النساء

ق ــد يـحـتــاج تـحـقـيــق امل ـس ــاواة بني
الـجـنـســن ف ــي ال ــوق ــت املـسـتـغــرق
فــي أعـمــال الــرعــايــة غير املــأجــورة
في
والعمل املنزلي نحو مئتي عامً .
السنوات العشرين املاضية ،مثال،
لم يرتفع الزمن الذي ينفقه الرجل
ف ــي ال ـي ــوم ع ـلــى ال ــرع ــاي ــة والـعـمــل
املنزلي إال ثماني دقائق فقط فيما
بالكاد تراجع ما تنفقه املــرأة من
وقت على الرعاية.
اإلنـ ـط ــاق م ــن هـ ــذه ال ـن ـق ـطــة ُي ـعـ ّـد
ضروريًا لإلشارة الى أن أحد أهم
ع ــوام ــل عــرق ـلــة تـحـقـيــق امل ـس ــاواة
في العمل بني الجنسني هو عامل
الرعاية غير املأجورة ،وفق تقرير
«قفزة نوعية نحو تحقيق املساواة

بــن الجنسني :مــن أجــل مستقبل
ع ـ ـمـ ـ ٍـل أف ـ ـضـ ــل لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـي ــع» ال ـ ــذي
أص ــدرت ــه مـنـظـمــة الـعـمــل الــدول ـيــة،
أمس ،عشية يوم املرأة العاملي.
بـحـســب ال ـت ـقــريــر ،فـ ـ ّ
ـإن ال ـف ـجــوات
ب ــن الـجـنـســن ف ــي م ـي ــدان الـعـمــل
لــم تشهد أي ّ
تحسن ُيــذكــر طــوال
ّ
 20عاما ،وأن الفارق في معدالت
توظيف املــرأة والــرجــل لم يتراجع
فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـ ـ ـ ــ 27امل ـن ـصــرمــة
س ــوى أق ــل مــن نقطتني مئويتني،
فيما كان احتمال عمل املــرأة يقل
بنسبة  %26عــن الــرجــل فــي عام
.2018
الالفت هو ما ُيشير ُإليه التقرير
لجهة ما أسماه «عدم املساواة في
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تشغيل األمهات» ،وهو الفارق في
نسبة األم ـهــات الـعــامــات اللواتي
لديهن أطـفــال دون الـســادســة من
عـمــرهــم مــع بقية األم ـه ــات .إذ أن
ه ــذا ال ـف ــارق ارت ـف ــع خ ــال الـفـتــرة
املمتدة بــن عامي  2005و2015
بنسبة  .%38وفي سياق ّ
متصل،
يشير التقرير الــى ّأن  %25فقط
مــن املــديــريــن الــذيــن لديهم أطفال
دون سن السادسة من النساء
إل ــى ذلـ ــك ،ال تـ ــزال نـسـبــة الـنـســاء
في املناصب العليا متدنية« ،وهو
وضــع لــم يطرأ عليه تغيير يذكر
في ّالسنوات الثالثني الفائتة» ،إذ
أن أقـ ــل م ــن ث ـلــث امل ــدي ــري ــن نـســاء
«وإن ك ـ ـ ّـن ع ـل ــى األغ ـ ـلـ ــب أف ـضــل

تـعـلـيـمــا م ــن ن ـظــرائ ـهــن ال ــذك ــور».
ويلفت التقرير الى أن التعليم ليس
السبب الرئيسي لتدني معدالت
عمل املرأة وانخفاض أجرها« ،بل
إن امل ــرأة ال تحصل عـلــى الـفــوائــد
عينها التي يحصل عليها الرجل
ذو املستوى التعليمي نفسه».
ف ــي امل ـج ـمــل ،ال ت ــزال ال ـف ـجــوة في
األج ــور بــن الجنسني تبلغ %20
عــامل ـيــا ،وتـ ُـرت ـفــع م ـعــانــاة األم ـهــات
من عــدم املـســاواة في أجرهن في
حني يحصل اآلباء على عالوة في
األجر.
ّ
وتخلص املنظمة الى أنه على رغم
أن الـ ـفـ ـج ــوات ب ــن ال ـج ـن ـســن فــي
م ـجــال الـعـمــل ال تـ ــزال قــائ ـمــة ،إال

المرأة
اللبنانية
باألرقام:
ال «مناصفة»
حتى اآلن
إيلده الغصين

بوليغان ــ
المكسيك

الجهود املــراكـمــة للدفاع عــن حقوق
املرأة وتحقيق املساواة بني الجنسني،
سجلت في السنوات األخيرة ّ
ّ
تطورًا
ّ
إيجابيًا يصب فــي تغيير التعاطي
م ــع «ص ـ ــورة املـ ـ ــرأة» .تـغـيـيــر يطالب
ّ
والتوعوية
عبر الحمالت اإلعالمية
وحمالت املناصرة بالسعي إلى إبراز
ً
صورة املرأة القوية ،بدال من تسليط
ّ
الـ ـض ـ ّـوء ف ـقــط ع ـلــى املـ ـ ــرأة الـضـحــيــة
واملعنفة والـخــاضـعــة .هــذه الجهود
ً
أزاحـ ـ ـ ــت ال ـ ـضـ ــوء ق ـل ـي ــا عـ ــن صـ ــورة
املــرأة «املكسورة» ،املستسلمة لحكم
املجتمع واملستجدية لحقوقها.
ل ـكــن م ـحــاولــة تـغـيـيــر «ال ـ ـصـ ــورة» ال
ّ
الفعلية
تعني أن تحقيق امل ـس ــاواة
ً
ب ـ ــات وشـ ـيـ ـك ــا .فـ ــي ل ـب ـن ــان م ـ ـثـ ــا ،ال
ي ـق ـت ـصــر ال ـت ـم ـي ـيــز ض ـ ـ ّـد امل ـ ـ ــرأة عـلـ ّـى
ّ
الشخصية ،والـحــق
قــانــون األح ــوال
ف ــي مـنــح الـجـنـسـ ّـيــة ألوالده ـ ــا ورف ــع
ّ
س ــن ال ـ ــزواج وس ــواه ــا م ــن الـقـضــايــا
ّ
امل ـث ــارة بـشـكــل م ـس ـت ـمـ ّـر ،ب ــل ي ـت ـعــداه
إلـ ــى ال ـت ـبــايــن ال ـك ـب ـيــر ف ــي امل ـنــاصــب
السياسية واملراكز اإلدارية والقيادية
ً
داخـ ــل األح ـ ــزاب وال ـن ـقــابــات وص ــوال
إلــى املؤسسات العامة والخاصة4 .
وزي ــرات في حكومة من  30وزي ـرًا6 ،

محمد نزال
ّأن الـحـلــول الكفيلة بــإحــراز ّ
تقدم
ملموس باتت واضـحــة .فتحقيق
امل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة بـ ــن ال ـج ـن ـس ــن يـعـنــي
تعديل السياسات واتخاذ إجراءات

الفجوات بين
الجنسين في
ميدان العمل ّ لم
تشهد أي تحسن
طوال  20عامًا

نــائـبــات فــي بــرملــان مــن  128نــائـبــا...
ه ــي أرقـ ـ ــام ت ـب ـ ّـن ح ـجــم ال ـف ـج ــوة في
التمثيل السياسي ال ـعــادل للنساء،
ّ
امل ـتــأتــي عــن نسبة مـتــدنـ ّـيــة ملشاركة
املـ ـ ـ ــرأة فـ ــي األحـ ـ ـ ـ ــزاب .ت ـم ـث ـيــل امل ـ ــرأة
فـ ــي املـ ـك ــات ــب ال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ــأح ــزاب
ّ
الرئيسية يتخطى لــدى بعضها 30
فــي املـئــة ويـنـخـفــض إل ــى  5فــي املئة
فــي أخـ ــرى ،فـيـمــا يـبـلــغ مـتـ ّ
ـوســط في
املكاتب السياسية لــأحــزاب  17في
املئة.
ضعف تمثيل املرأة يظهر ،أيضًا ،في
نسب مشاركة النساء في االتحادات
والنقابات ،وفقًا الحصاءات جمعت
ضمن دراسة «النساء اللبنانيات في
املــواقــع الـقـيـ ّ
ـاديــة :مسح للتصورات
الــوط ـن ـيــة» أع ـ ـ ّـدت ع ـلــى م ــدى عــامــن
ّ
لجمعية «هيفوس»
ونشرت حديثًا،
بالتعاون مــع جمعيات أخ ــرى .ففي
ن ـق ــاب ــة املـ ـح ــام ــن فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت عـلــى
سبيل املثال ،هناك امــرأة واحــدة من
أصــل  12عضوًا في مجلس النقابة،
وام ـ ـ ـ ــرأة واح ـ ـ ــدة أيـ ـض ــا ف ــي مـجـلــس
نـقــابــة امل ـحــامــن فــي ال ـش ـمــال .نقابة
امل ـح ــام ــن ف ــي بـ ـي ــروت ش ـه ــدت عـبــر
تــاريـخـهــا وص ــول امـ ــرأة واحـ ــدة الــى
رئ ــاس ـت ـه ــا ع ـ ــام  ،2011ف ــي ح ــن لــم
تبلغ منصب رئــاســة نقابة الشمال
أي امرأة .ومن أصل  31لجنة (بينها
لجنة املرأة واللجنة التشريعية) في
مـجـلــس ن ـقــابــة بـ ـي ــروت ،ف ــإن  17في
امل ـئــة فـقــط م ــن امل ــواق ــع ال ـق ـيــاديــة في
ّ
الـلـجــان تحتلها نـســاء .هــذه االرق ــام
ت ــأت ــي فـ ــي وق ـ ــت ب ـل ــغ ع ـ ــدد ال ــرج ــال
املسجلني في النقابة  5031محاميًا
(عام  ،)2016مقابل  3031امرأة ،علمًا
ّ
املتدرجات يفوق
أن عدد املحاميات
عدد املحامني لتبلغ نسبة النساء 55
باملئة مــن أصــل املحامني املتدرجني
وفقًا للدراسة نفسها.

نقابة الممرضات
والممرضين وحدها
تتخطى المناصفة
والسلك القضائي األكثر
اقترابًا من المساواة

فـ ــي م ـخ ـت ـلــف امل ـ ـجـ ــاالت املــرت ـبــط
ببعضها ،الفتة الى امكانية وضع
أجندة لقياس تحقيق املساواة بني
الجنسني ولتحديد مسار الحقوق
«الــذي هو األســاس لعالم منصف
م ــن ال ـع ـمــل» ب ـمــا فـيـهــا ال ـح ــق في
تكافؤ الـفــرص ،الحق في التحرر
مــن التمييز والـعـنــف والـتـحــرش،
عمل ذي
واملساواة في األجر عن ٍ
قيمة متساوية .ويدعو التقرير إلى
ٍ
وضع سياسات وهياكل للرعاية
تـشـمــل الـجـمـيــع« ،ف ــزي ــادة أعـمــال
الرعاية في مستقبل العمل تعني
أيضًا خلق فرص عمل كثيرة».
(األخبار)

في نقابة األطباء ليس الوضع أفضل
َّ
ً
حـ ــاال ،إذ لــم ت ـتــول أي امـ ــرأة رئــاســة
الـنـقــابــة فــي ب ـيــروت مـنــذ تأسيسها
ع ــام  ،1946وك ــذل ــك األمـ ــر ف ــي نقابة
طـ ــراب ـ ـلـ ــس .م ـج ـل ــس ن ـق ــاب ــة ب ـي ــروت
الـحــالــي يـضــم ام ــرأت ــن مــن أص ــل 16
عـض ـوًا ،فيما ال تــوجــد أي ام ــرأة في
مجلس نقابة طرابلس ،علمًا أن نسبة
ّ
املسجالت في النقابة تقل
الطبيبات
ً
قليال عن  30في املئة .النسبة نفسها
ت ـقــري ـبــا تـبـلـغـهــا ط ـب ـي ـبــات األس ـن ــان
املسجالت فــي نقابة أطـبــاء األسنان
الـ ـت ــي ي ـض ــم م ـج ـل ـس ـهــا فـ ــي ب ـي ــروت
امـ ــرأة واح ـ ــدة ،وتـ ــرأس إمـ ــرأة نقابة
أطـ ـب ــاء األسـ ـن ــان ف ــي ال ـش ـم ــال .فيما
ّ
يضم امرأة
مجلس نقابة الصيادلة
واح ــدة مــن أصــل  12عـضـوًا ،رغــم أن
نسبة النساء الصيدليات تبلغ نحو
 62فــي املـئــة مــن إجـمــالــي الصيادلة
املسجلني!
ف ــي م ـج ـلــس ن ـق ــاب ــة امل ـه ـن ــدس ــن فــي
بيروت ،أيضًا ،امرأة واحدة من أصل
ّ
 16عضوًا ،ولم تتول أي امرأة رئاسة
هذه النقابة عبر تاريخها ،في حني
أن أقل من  20في املئة من املهندسني
العاملني في املهنة نساء.
مشاركة املرأة في السلطة القضائية
هي األكثر جنوحًا إلى قلب املوازين
وتحقيق املناصفة ،إذ قاربت نسبة
الـ ـنـ ـس ــاء مـ ــن الـ ـقـ ـض ــاة  48فـ ــي امل ـئــة
(املفكرة القانونية  -عدد آذار )2018
ّ
ويرجح أن يــزداد العدد الحالي لهن
ليتجاوز املناصفة مــع نهاية العام
 ،2019لـكــن املـنــاصـفــة فــي األعـ ــداد ال
ت ـن ـط ـبــق ع ـل ــى امل ـن ــاص ـف ــة ف ــي م ـجــال
القضايا التي تحكم فيها نـســاء ،إذ
ال تتجاوز نسبة النساء في القضايا
الجزائية  40باملئة بينما تفوق 60
باملئة في القضايا املدنية.
ف ــي م ـج ـلــس ن ـق ــاب ــة امل ـع ـل ـمــن امـ ــرأة
ّ
واحدة من أصل  12عضوًا ،ولم تتول
أي امـ ــرأة رئ ــاس ــة الـنـقــابــة تــاريـخـيــا.
فــي حــن تـنــاهــز نسبة املـعـلـمــات في
التعليم الــرسـمــي االب ـتــدائــي  84في
املئة ،وفي التعليم الثانوي الرسمي
ّ
الجندرية
 66في املئة .تنميط األدوار
والــوظــائــف الـتــي ي ـحـ ّـددهــا املجتمع
واألنـ ـ ـ ـث ـ ـ ــى ،ي ـف ـ ّـس ــر
لـ ـك ــل م ـ ــن ال ـ ــذك ـ ــر ّ
االختالف الذي يحققه مجلس نقابة
املـ ـم ــرض ــات واملـ ـم ــرض ــن ف ــي لـبـنــان
مقارنة بغيره من النقابات ،إذ ترأسه
ّ
ويضم  8أعضاء من النساء من
امرأة
أصــل مقاعد املجلس ال ــ ،12إذ يفوق
ع ــدد األط ـب ــاء املـسـجـلــن فــي النقابة
ّ
الــ 15ألفًا يتوزعون بني نحو  62في
املئة نساء و 38في املئة من الرجال.

ُ
ل ــم ت ـم ـ ِـط ــر ال ـس ـم ــاء ،ط ـ ــوال يـ ــوم أم ــس،
إال ع ـنــدمــا اح ـت ـش ــدوا ل ــاع ـت ـص ــام .لم
ّ
ّ
ي ـك ــن ل ــدي ـه ــم م ـ ـظـ ــات .يـ ـب ــدو أن عـلــى
الــاجـئــن ال ـســودان ـيــن ،فــي لـبـنــان ،أن
يضيفوا السماء إلى الئحة معاناتهم.
ّ
مفوضية
رف ـعــوا الفـتــاتـهــم ،أم ــام م ـقـ ّـر
ّ
األمـ ــم امل ــت ـح ــدة ل ـش ــؤون الــاج ـئــن في
بيروت ،وفيها بعض مطالبهم :إعادة
ال ـ ـتـ ــوطـ ــن ،فـ ـت ــح املـ ـلـ ـف ــات املـ ـغـ ـلـ ـق ــة ،ال
ّ
التعسفية ...والفتات أخرى
لالعتقاالت
ّ
ّ
ّ
باإلنكليزية «حتى يسمع العالم كله».
دول الـعــالــم «الـعـظـمــى» الـتــي شــاركــت
بـجـعـلـهــم الج ـئ ــن ،بـفـعــل سـيــاســاتـهــا
تجاه بالدهم ،تبخل عليهم بأن تفتح
أمــامـهــم أبــواب ـهــا .بخلت ســابـقــا واآلن
تـبـخــل أك ـثــر .كــانــت األمـ ــور أسـهــل قبل
سـ ـن ــوات ،ق ـبـ ّـل «ال ـت ــرام ـب ـ ّـي ــة» ال ــدول ـ ّـي ــة،
واآلن مــع تفشي نـبــرة «الـغــريــب» بات
األم ـ ــر أق ـ ــرب إل ـ ــى امل ـس ـت ـح ـي ــل .لـيـســت
هــذه جولة االحتجاج األولــى لالجئني
ال ـس ــودان ـي ــن ف ــي ل ـب ـن ــان .واك ـب ـن ــا هــذا
املـ ـسـ ـلـ ـس ــل عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى سـ ـ ـن ـ ــوات .هــم
عــال ـقــون ّف ــي ل ـب ـنــان ،ل ـيــس ح ـ ّـب ــا بـهــذه
الـبــاد ،إنما لكونها أرض «ترانزيت»
ف ـقــط ،إذ ال ل ـجــوء بــاملـعـنــى الـقــانــونــي
لــدي ـهــا ،وه ــم ي ـن ـت ـظــرون إي ـف ــاء «األم ــم
امل ـت ـ ّـح ــدة» بــوعــودهــا ل ـهــم :نـقـلـهــم إلــى
بلد ثالث .ليس أمامهم إال أن ينتظروا.
بعضهم مــا زال ينتظر مـنــذ نـحــو 20
عامًا .إبراهيم أحد هؤالء .باتت لكنته
ل ـب ـنــانـ ّـيــة ب ــام ـت ـي ــاز .ل ــو كـ ــان ف ــي ب ــاد

ّ
الجنسية .هم يعرفون
أخرى لربما نال
ً
أن ال تـجـنـيــس ف ــي ل ـ ّب ـنــان ،ف ـض ــا عن
ال لـجــوء ،ولـهــذا يـظــنــون أن ّ
املفو ّ
ضية
الــدولـ ّـيــة تـكــذب عليهم .يـتـ ّ
ـوجــه مهند،
ً
ّ
ح ــام ــا الف ـت ـتــه ،إل ــى وزيـ ــر ال ـخــارجــيــة
جـبــران بــاسـيــل« :نـعــرف لبنان تمامًا،
ولـ ـك ــن ال ـغ ــري ــب أن امل ـف ــوض ـ ّـي ــة أخ ـي ـرًا
بعضنا بــالـتــوطــن فــي لبنان،
وع ــدت ّ
في حني كنا ننتظر أن تنقلنا إلى بلد
ثــالــث .أســأل باسيل :هــل هــذا صحيح،
ّ
ّ
املفوضية تكذب علينا؟» .هؤالء
ّأم أن
ّ
يعيشون يومياتهم ّبــ«الـخـفــاء» على
ّ
ّ
اللبنانية .إنـهــم ب ــاآلالف .كل
األراض ــي
ّ
واحـ ــد فـيـهــم يـحـتـمــل ،ف ــي ظ ــل وضـعــه
غ ـيــر ال ـق ــان ــون ــي ،ل ـنــاح ـيــة ع ـ ّـدم وج ــود
إقامة وبانتظار ّ
البت في ملف لجوئه،
ّ
أن تلقي الـقــوى األمنية القبض عليه.
أكثرهم عاش هذه التجربة .حكايات ما
ّ
يتعرضون له ِمن إذالل ّ كثيرة .بعضهم،
وإث ــر تــوقـيـفـهــم ،تـتــدخــل «املـفــوضـ ّـيــة»
إلخ ــراج ـه ــم ِم ــن ال ـس ـج ــن ،ك ــون لــديـهــم
ّ
مــلـفــات لــم يـ ّـبــت بها بـعــد ،ثــم يـعــودون
ملـمــارســة االنـتـتـظــار بــالـخـفــاء ...إلــى أن
ُيلقى القبض عليهم ُمـجـ ّـددًا .هــذه هي
دورة حياتهم هنا .أكثر ِمــن معتصم،
أمس ،كانوا يحملون أطفالهم .بعضهم
ّ
معيشية قليلة
يحصل على مساعدات
ّ
«املفوضية» املذكورة ،فيما بعضهم
ِمن
اآلخ ـ ــر ال ي ـح ـصــل ع ـل ــى ش ـ ــيء ،فـكـيــف
يعيش ه ــؤالء؟ بــاملـنــاسـبــة ،الــاجـئــون
ال ـس ــودان ـ ّـي ــون ف ــي لـبـنــان ه ــم ِم ــن أكـثــر
الــاج ـئــن «س ـل ـمـ ّـيــة» .نـ ــادرًا مــا تسمع
ً
مثال ،أو ّ
أي
عن ارتكابهم جرائم سرقة،

ّ
األمنية
جــرائــم أخ ــرى .بـيــانــات الـقــوى
ّ
تؤكد ذلك.
ال ج ــدي ــد ف ــي اعـ ـتـ ـص ــام هـ ـ ــؤالء أم ــس،
باستثناء أن بالدهم ،اليومّ ،
تمر بأزمة
ّ
سياسية تزيد ِمن تعقيد األمور ،إضافة
إل ــى جــديــد آخ ــر هــو مــا نـقـلــه أك ـثــر ِمــن
ّ
املفوضية لهم بالتوطني
معتصم :وعد
ّ
في لبنانّ .
ربما على وزارة الخارجية
في لبنان ،أو األمن العام ،التواصل مع
ّ
«املفو ّ
ضية» وكذلك مع طالبي اللجوء،
وفتح تحقيق في هذه املسألة ملعرفة ما
يجري .هل ثمة ما ُيطبخ ّ
دوليًا في هذا
امللف؟ األكيد أن الذين اعتصموا ،أمس،
ال ّ
يودون البقاء في لبنان ،وال يريدون
إال «الصرفة» .أحدهم يقول« :اللبناني
ما مرتاح بلبنان ،فكيف نحن؟» .حاولت
«األخـ ـب ــار» ال ـتــواصــل مــع «املـفــوضـ ّـيــة»
ملعرفة ما يجري ،فجاءنا شخص اسمه
حسام الـشــامــي ،ووعــد بــاالتـصــال بعد
أخــذ رقــم الهاتف .لم يحصل االتصال.
ّ
الحر» أبوابه أمام
هكذا ،يقفل «العالم
الج ـئ ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ،ب ـعــد امل ـش ــارك ــة في
ن ـهــب ث ـ ــروات ت ـلــك ال ـب ــاد ،وع ـلــى مــدى
ُ
ق ــرون ،لــتـحــال أخـيـرًا املشكلة إلــى دول
ً
صغيرة هي أصال غارقة في مشاكلها.
ً
ّ
حاليًا فــي فنزويال ،مثال،
يحصل هــذا
ّ
حيث تفرض الواليات املتحدة عقوبات
تـجــويـعـ ّـيــة عـلـيـهــا ،ث ــم ع ـنــدمــا ي ـحــاول
بعض الــاجـئــن دخ ــول أراضـيـهــا عبر
بالد أخرى ،لفرصة عيش أفضل ،ترفع
البنادق في وجوههم وتقفل الحدود.
ّ
شــيء ِمــن هــذا القبيل يحصل في ملف
ّ
اللبنانية.
الالجئني على األراضي

األكيد أن الذين اعتصموا أمس ال ّ
يودون البقاء في لبنان (هيثم الموسوي)

متايعة

ّ
هل يرد الرئيس قانون المتمرنين؟
ص ـ ّـدق ،أم ــس ،املجلس النيابي اقـتــراح
القانون املعجل املكرر املتعلق بإعطاء 6
درجات استثنائية لألساتذة املتمرنني
امللحقني بالتعليم الـثــانــوي الــرسـمــي.
إال أن األجـ ــواء ال ت ــزال ضـبــابـيــة حيال
وصــولــه إلــى بــر األم ــان ،إذ ثمة شكوك
ح ـ ـيـ ــال ت ــوقـ ـي ــع رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ل ـ ـ ــه ،وهـ ـ ـن ـ ــاك ك ـ ـ ــام عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام ــه
صالحياته الدستورية لــرده ،وبعدها
يحتاج إلى أكثرية  65نائبًا إلقراره في
املجلس النيابي مجددًا .على خط مواز،
علمت «األخ ـبــار» أن مــرســوم الــدرجــات
ال ــذي أق ــره مجلس الـ ــوزراء ال ي ــزال في
رئاسة الحكومة ولم يرسل إلى القصر
الـجـمـهــوري .أم ــا لجنة متابعة قضية
األساتذة املتمرنني فقد لوحت بالعودة
إل ـ ــى اإلضـ ـ ـ ـ ــراب ق ــري ـب ــا ري ـث ـم ــا ي ـصــدر
القانون الجديد في الجريدة الرسمية.

وف ــي مـنــاقـشــات الـجـلـســة الـتـشــريـعـيــة،
وصــف وزيــر الخارجية جبران باسيل
إق ــرار القانون بالقرار السياسي الــذي
سـ ـي ــؤدي إل ـ ــى إفـ ـ ــاس الـ ــدولـ ــة بـسـبــب
عدم ّدراســة كلفة هذه القوانني ،مشيرًا
إلـ ــى أنـ ـ ــه جـ ــرى إعـ ـط ــاء م ـف ـه ــوم لـلـحــق
خ ـ ـ ــارج سـ ـي ــاق ــه ،و«ه ـ ـ ـ ــذا س ـي ـف ـت ــح لـنــا
أب ــواب ــا مـقـفـلــة ،فـيـمــا نـحــن اتـفـقـنــا على
توقيف التقديمات لنوقف الدولة على
ق ــدم ـي ـه ــا» .أمـ ــا وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
رئــاســة الجمهورية سليم جريصاتي
ّ
فقال إن «هناك فرقًا بني الحق واملطلب،
ونحن في صدد تعديل قانون سلسلة
ال ــرت ــب والـ ـ ــرواتـ ـ ــب ،وهـ ـ ــذا ل ـي ــس نـصــا
تـفـسـيــريــا ،بــل ن ـعــدل قــانــون السلسلة،
وع ـل ـي ـنــا أن نـتـحـمــل م ـســؤول ـيــات ـنــا او
سنفتح الباب على السلسلة».
وق ــد داف ــع عــن اق ـتــراح الـقــانــون كــل من

ال ـن ــائ ــب ب ـه ـيــة ال ـح ــري ــري ال ـت ــي أعــدتــه
ووزي ـ ــر املـ ــال ع ـلــي ح ـســن خـلـيــل ال ــذي
أوضح أن النص موجود بغض النظر
عن رأي مجلس الخدمة املدنية .وأشار
وزير الشباب والرياضة محمد فنيش
ّ
املشرع هو اعطاء الدرجات
إلى أن «نية
الست ،ولكن حصل التباس في صياغة
ق ــان ــون الـسـلـسـلــة ،وكـ ــان ه ـنــاك خــاف
ح ــول تـفـسـيــر ال ـن ــص ،ل ــذا ك ــان اق ـتــراح
القانون الزالة التباس ،وبالتالي نحن
ال ننشئ حقًا وال نقر سلسلة ،هــؤالء
األساتذة لديهم حق».
م ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة أك ــرم
ش ـه ـيــب أن لـلـمـتـمــرنــن ح ـقــا بــال ـســت،
ول ــو لــم يـكــن لـهــم ه ــذا الـحــق لــم تؤخذ
محسوماتهم التقاعدية وهم في كلية
التربية.
(األخبار)

