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لبنان

لبنان
قضية وفــق تقرير لـ«هيومن رايتس ووت ــش» ،عام
 ،2015يشهد لبنان انتحار عاملة منزلية أسبوعيًا نتيجة
سوء المعاملة .وفي دراسة صادرة عن مركز دراسات
المهاجرين في الجامعة األميركية في القاهرة،

وتعود الى العام نفسه ،فإن  %65من العامالت في
لبنان يعملن  15ساعة في اليوم ،و %42منهن يعملن
 18ساعة ،و %34ال يأخذن إجـــازات .كل هــذه جرائم
«يكفلها» نظام «الكفالة» الذي يجرد هؤالء من أي

ّ
يتغير الوضع كثيرًا:
حقوق إنسانية واجتماعية .في  ،2019لم
واالسترقاق ،أضيف إلى هموم ّ العامالت األجنبيات
إلى االستغالل ّ
ّ
هم تراجع أجورهن بنحو عشرة دوالرات (تشكل للبعض  %5من
قيمة الراتب) بسبب تغير سعر صرف الدوالر مقابل الليرة

عامالت المنازل ضحايا الدوالر أيضًا!
زينب عثمان
«ليرتك هي عملتك؟» .هــذه «شـعــارات»
ن ــراه ــا عـلــى الـتـلـفــزيــون وف ــي إعــانــات
املـ ـص ــارفُ ،ي ـف ـتــرض أن ـه ــا تـلـعــب على
«الــوتــر» لــدفــع اللبنانيني الــى الـتــداول
بعملتهم الــوط ـن ـيــة .وه ــم ب ـ ــدأوا بــذلــك
ً
أخـيـرًا ،ولـكــن مكرهني وليسوا أبـطــاال.
ف ـق ــد ُدفـ ـ ـع ـ ــوا إلـ ـي ــه دفـ ـع ــا ب ـس ـب ــب ش ــحّ
ال ــدوالرات في السوق ،ما أدى إلــى رفع
سـعــر صــرفـهــا مـقــابــل ال ـل ـي ــرة« .لـيــرتــك

بوسليمان:
عبودية حديثة
في لبنان «نظام عبودية حديثة» ،يقول
وزير العمل ،كميل بوسليمان ،ويتحدث
عــن «تعديل جــدي لنظام الكفالة تعمل
ال ـ ـ ـ ــوزارة ع ـلــى إت ـم ــام ــه لـنـضـمــن حـفــظ
حقوق الـعــامــات» .وألن إقــرار مشروع
الـقــانــون ال ـخــاص بــالـعــامــات املنزليات
الـ ــذي أح ـي ــل إل ــى مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء «قــد
ي ـط ــول» ،وه ــو يـفـتــرض أن يسحب من
ال ـك ـف ـي ــل س ـل ـط ـتــه امل ـط ـل ـق ــة ع ـل ــى ح ـيــاة
ال ـعــام ـلــة ،يــؤكــد بــوسـلـيـمــان أن ــه يعمل،
بمؤازرة من بعض الجمعيات الحقوقية
على
وبــإشــراف منظمة العمل الــدولـيــةّ ،
صياغة عقد عمل موحد جديد «ينظم
عمل مكاتب استقدام العامالت وعالقة
أص ـ ـحـ ــاب املـ ـك ــات ــب ب ــأصـ ـح ــاب ال ـع ـمــل
بطريقة ترعى تنظيم أوضاع هذه الفئة
ً
من ّ
العمال تنظيمًا شامال».

هي عملتك» ،لكنها ليست «عملتهن»،
والـ ـن ــون ه ـنــا ت ـع ــود ل ـع ــام ــات امل ـن ــازل
األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــات الـ ـ ـل ـ ــوات ـ ــي أضـ ـ ـي ـ ــف إلـ ــى
همومهن فــي هــذه الـبــاد السعيدة ّ
هم
جديد.
ّ
سالم ،العاملة البنغالية ،واحدة منهن.
عند مطلع كــل شـهــر ،تتوجه إلــى أحد
م ـك ــات ــب ت ـح ــوي ــل األمـ ـ ـ ــوال ف ــي ب ـي ــروت
إلرســال  200دوالر من راتبها الشهري
( 250دوالرًا) لعائلتها فــي بنغالدش.
بــدءًا مــن تموز الفائت ،توقفت العائلة
«الكفيلة» عن دفع راتب سالم بالدوالر
واس ـت ـبــدل ـتــه بــال ـل ـيــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة .في
ـول العاملة اهتمامًا
الشهر األول ،لــم تـ ِ
ملــا ينطوي عليه التغيير املـفــاجــئ في
آلية الدفع .فطاملا أنها تقبض معاشها
«مــش مـشـكــل» .لكن املشكلة توضحت
ف ــي ال ـش ـهــر ال ـت ــال ــي ،ع ـنــدمــا ش ــرح لها
العامل فــي مكتب تحويل األم ــوال بأن
مبلغ « 300أل ــف لـيــرة مــا ع ــاد يـســاوي
 200دوالر» ،وأن عليها أن تــدفــع فرق
سعر صــرف ال ــدوالر الــذي تأرجح منذ
ذلك الحني بني  1525و1585ليرة ،بعدما
كان ال يتجاوز حد  1507.5ليرة.
بــالـنـتـيـ ًجــة ،ك ــان عـلــى س ــام أن تــدفــع،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ق ـي ـمــة ع ـم ــول ــة ال ـت ـحــويــل
( 5دوالرات) ال ـت ــي غــال ـبــا م ــا تدفعها
ّ
ال ـعــامــات م ــن كـسـبـهــن 13 ،أل ــف لـيــرة.
وع ـن ــدم ــا طــال ـبــت األسـ ـ ــرة ال ـت ــي تعمل
لديها بأن تعيد دفع راتبها بالدوالر أو
تعويضها عن فرق العملة ،كان الجواب
بأن «من هلق ورايح باللبناني ألنو ما
في دوالر» ،وعليها ّ
تحمل تبعات األزمة
«متلك متلنا».
ال ـع ــائ ـل ــة الـ ـت ــي ت ـع ـمــل ل ــدي ـه ــا زبـ ـي ــدة،
العاملة اإلثيوبية ،أبلغتها أيضًا أنها
ل ــن تـتـحـمــل ف ــرق ال ـع ـم ـلــة ،وأنـ ــه «عـيــب
عليها أن تحكي عن  15ألــف لـيــرة ...ما
بيحرزوا»! إال أن الواقع أنهم «بيحرزوا»
ك ـث ـي ـرًا .ع ـشــرة دوالرات ،بــالـنـسـبــة إلــى
زبيدة ،تعادل  294.30بير إثيوبي ،وهو

خسرت العامالت
األجنبيات نحو خمسة ّ
في المئة من رواتبهن
منذ أزمة الدوالر األخيرة

مبلغ «بيحكي» في إثيوبيا ،خالفًا ملا
تـقــولــه إع ــان ــات امل ـص ــارف ع ــن الـلـيــرة.
األم ـ ــر نـفـســه يـنـسـحــب ع ـلــى الـعــامـلــن
وال ـعــامــات مــن كــل الـجـنـسـيــات (يـقــدر
الـ ـع ــدد ف ــي ل ـب ـن ــان ب ـن ـحــو  200أل ـ ــف).
ً
العامالت اآلتيات من بنغالدش ،مثال،
يخسرن فــي ال ــدوالر الــواحــد مــا يعادل
 84,58تاكا (العملة البنغالدشية) في
ب ــاد يبلغ الـحــد األدن ــى لــأجــور فيها
 8000تاكا (نحو  98دوالرًا).
م ـنــذ أزم ـ ــة الـ ـ ـ ــدوالر األخ ـ ـيـ ــرة ،خـســرت
الـ ـع ــام ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــات بـ ــن  10و15
دوالرًا م ــن رواتـ ـبـ ـه ــن «.مـ ـ ــن بـيـحـكــي
فيهم؟» ،العامالت طبعًا .وهن خاسرات
ً
أصــا بسبب التمييز واإلهــانــة اللذين
ي ـك ــرس ـه ـم ــا نـ ـظ ــام الـ ـكـ ـف ــال ــة ،وق ــان ــون
العمل ال ــذي يستثني عـمــال وعــامــات
امل ـ ـ ـنـ ـ ــازل م ـ ــن أي ح ـ ـقـ ــوق اج ـت ـم ــاع ـي ــة
وقــانــونـيــة وإن ـســان ـيــة .بـحـســب رئيس
االتحاد الوطني للعمال واملستخدمني
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ك ــاس ـت ــرو ع ـبــد الـ ـل ــه« ،ه ــذا
االس ـت ـغــال قــد يستمر لـفـتــرة طويلة»
ما لم تتحرك وزارة العمل لكبحه ،وهو
ي ــأت ــي «ن ـت ـي ـجــة ال ـف ــوض ــى ف ــي ال ـســوق
ال ـســوداء وع ــدم مــراقـبــة الــدولــة لنشاط
ش ــرك ــات وم ـكــاتــب ال ـص ـيــرفــة ومـكــاتــب
تحويل األم ــوال على أنــواعـهــا؛ ،مشيرًا

اتفاقيات التفاهم قبل الحرب كانت تلزم أصحاب العمل بدفع أجور العامالت بالدوالر (مروان طحطح)

إل ــى أن ــه «ق ـبــل ال ـح ــرب الـلـبـنــانـيــة ،كــان
هناك اتفاقيات تفاهم بني وزارة العمل
والدول املرسلة للعمالة لضمان حصول
ال ـع ـمــال وال ـع ــام ــات ع ـلــى أج ــوره ــم/ن
بالدوالر».
الـ ـي ــوم ،ل ـيــس ه ـن ــاك أي إطـ ــار قــانــونــي
ي ـج ـب ــر أص ـ ـحـ ــاب الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ال ــدف ــع
بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر أو ،ع ـل ــى األق ـ ـ ـ ــل ،ت ـعــويــض
العامالت املهاجرات عن الفروقات التي
يدفعنها عند تحويل األم ــوال نتيجة
تدني قيمة الليرة .وهما خياران يقول
عبد الله إن االتحاد الوطني سيجتمع
األسـ ـب ــوع الـ ـج ــاري ملـنــاقـشـتـهـمــا ،قبل
ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج «ب ـص ـي ـغ ــة واضـ ـ ـح ـ ــة تـضــع
ح ـ ـدًا لــاس ـت ـغــال وت ـض ـمــن لـلـعــامــات
ّ
حقوقهن».
بيد أن حياة العامالت لن تصبح وردية،
كما يمكن أن نفترض ،حتى وإن أصدرت
وزارة العمل قــرارًا يلزم أصحاب العمل
بدفع الـفــروقــات .تلفت غنى العنداري،
من جمعية «كفى» ،إلى انتهاكات أكبر
م ــن ذل ــك لـحـقــوق ال ـعـ ّـامــات املـسـلــوبــة،
ً
ّ
بدءًا من أجرهن املتدني واملهني أصال،
ً
وصوال إلى «مصادرة مكاتب استقدام
ّ
العامالت ألتعابهن خــال أول شهرين
مــن الـعـمــل» ،علمًا بــأن «نـحــو  %40من
أصحاب العمل ال يدفعون راتب العاملة
بشكل منتظم».
املنزلية
ٍ
الـعـنــداري تلفت إلــى أن «كـفــى» تابعت
ّ
قضايا عامالت «كن ال يقبضن ألكثر من
 3أشهر» .وحني لجأن إلى وزارة العمل
ل ـل ـش ـك ــوى ،اص ـط ــدم ــن بـ ـب ــاب م ـس ــدود
ب ــاع ـت ـب ــار أنـ ـه ــن «ال ي ـم ـل ـكــن إث ـب ــات ــات
تؤكد أن رواتبهن غير مدفوعة» ،فيما
«أص ـح ــاب الـعـمــل يـقــدمــون فــي املـقــابــل
إيصاالت قديمة بأموال جرى تحويلها
إلـ ــى عــائ ـلــة ال ـعــام ـلــة إلزالـ ـ ــة ال ـت ـهــم عن
أن ـف ـس ـه ــم» .وت ـ ـشـ ـ ّـدد ع ـل ــى أن مــراق ـبــة
تـســديــد األجـ ــور ،الـتــي تـقــع عـلــى عاتق
وزارة العمل بالدرجة األولى« ،ال تطبق
على أرض الواقع».

تحقيق

«نكبة عرسال» :الدولة خرجت ولم تعد
االرهابيين
بعد تحريرها من
ُ
والتكفيريين منذ عامين ،تركت عرسال
وأهلها لقدرهم ومعاناتهم مع غياب
الخدمات االساسية ،حيث ال مدارس كافية
الستيعاب الطالب ،وال مستشفى حكوميًا،
وال طرقات تصلح للسيارات ،فيما تغرق
البلدة في كارثة بيئية واجتماعية مع
تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات .عرسال
وحدها بعدما لم تعد  -بعد التحرير -
منصة صالحة الطالق المزايدات والشعارات
رامح حمية
ـت رحـلــت فــاطـمــة ،إبـنــة الثالثني
بـصـمـ ٍ
عــامــا مــن بـلــدة عــرســال ،إثــر إصابتها
ب ــال ـس ــرط ــان .إن ـك ـشــف «سـ ـ ّـرهـ ــا» ال ــذي
ك ـت ـم ـتــه ل ـع ـل ـم ـهــا بـ ـع ــدم ق ـ ـ ــدرة أه ـل ـهــا
على ّ
تكبد مـصــاريــف ال ـعــاج ،بعد أن
أصـيـبــت بكسر فــي قــدمـهــا نقلت إثــره
إلى أحد املستشفيات .حال فاطمة من
ح ــال كـثـيــريــن مــن أب ـنــاء عــرســال التي

ُ
تــرك ــت ،بـعــد تـحــريــرهــا وج ــروده ــا من
املسلحني التكفيريني ،تــواجــه قــدرهــا
كما كان األمر دائمًا .الوعود الضخمة
وامل ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ــرن ــان ــة الـ ـت ــي أغــدق ـت ـهــا
الحكومة ورئاستها وهيئتها العليا
لإلغاثة ّوالجمعيات الــدولـيــة املانحة
كلها تبخرت .البلدة التي احتضنت -
وال تزال  -أكثر من ضعفي عدد ابنائها
من النازحني السوريني تغرق اليوم في
مشاكل اجتماعية ومعيشية وتربوية
وصحية وبيئية ،من أزمــة عــدم توافر
مقاعد دراسية كافية ألبناء البلدة من
ال ـطــاب ال ــى تفشي آف ــة امل ـخ ــدرات بني
الـشـبــاب وفــي املـ ــدارس ،ولـيــس انتهاء
بغياب مراكز الرعاية الصحية.
فــي عــرســال أرب ــع مـتــوسـطــات رسمية
وثمان خاصة وثانوية رسمية واحدة
ومـ ـعـ ـه ــد فـ ـن ــي ب ـل ـغ ــت ك ـل ـه ــا طــاق ـت ـهــا
االس ـت ـي ـع ــاب ـي ــة الـ ـقـ ـص ــوى ،خ ـصــوصــا
الرسمي منها ،مع إحجام االهالي عن
تسجيل أبنائهم في املــدارس الخاصة
ل ـتــراجــع ق ــدرات ـه ــم امل ــادي ــة ،أو بسبب
تخلف بعضهم عــن تـســديــد االقـســاط
املدرسية عن االعوام السابقة.
«عـ ـ ــرسـ ـ ــال مـ ـنـ ـك ــوب ــة» ،ي ـ ـقـ ــول رئ ـي ــس
ب ـلــدي ـت ـهــا ب ــاس ــل ال ـح ـج ـي ــري ،ب ـعــدمــا
ُ
ت ــرك ــت ملـصـيــرهــا امل ـج ـهــول ع ـلــى مــدى

ال ـ ـعـ ــامـ ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن وس ـ ــط م ـخ ــاط ــر
بيئية وصحية واجتماعية ،تقابلها
وع ــود أغــدق ـهــا امل ـســؤولــون والـجـهــات
الداعمة واملانحة ،املحلية والدولية ،لم
ينفذ منها شــيء حتى الـيــوم .يوضح
الـحـجـيــري ل ــ«األخ ـب ــار» أن «الحكومة
ّ
خصصت للبلدة ما قيمته  15مليون
دوالر من املشاريع لم ينفذ منها اال بناء
مــدرســة رسمية ال تــزال قيد االنـشــاء».
ويلفت الى «أننا في اجتماعنا االخير
م ــع رئ ـيــس الـحـكــومــة سـعــد الـحــريــري
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رصدت الحكومة
للبلدة  15مليون دوالر
من المشاريع لم ينفذ
منها اال مدرسة رسمية
ال تزال قيد االنشاء

ط ـل ـب ـنــا ت ـح ــوي ــل االم ـ ـ ـ ــوال املـخـصـصــة
لتصليحات الكهرباء واملياه في البلدة
ال ــى م ـش ــروع تــأه ـيــل ط ــرق ــات ال ـب ـلــدة،
بعدما أنجزت البلدية مع ( KVAشركة
ت ـقــديــم خ ــدم ــات ال ـت ــوزي ــع ل ـل ـك ـهــربــاء)
ً
أعمال تأهيل لشبكة الكهرباء ،فضال
عـ ــن م ـع ــال ـج ــة م ـش ـك ـل ــة املـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاه ...وق ــد
وعدنا بذلك ،مع وعــد اضافي بانشاء
م ـع ـمــل ت ـك ــري ــر ل ـل ـص ــرف ال ـص ـح ــي مــن
ّ
دون الشبكة بعدما تملصت الجهات
املــانـحــة الــدولـيــة مــن وعــودهــا فــي هذا

الـ ـ ـش ـ ــأن» .إال أن ال ـح ـج ـي ــري ال ي ـبــدو
ً
م ـت ـفــائــا ك ـث ـي ـرًا ،خ ـصــوصــا أن األزم ــة
االقـتـصــاديــة الحالية «قــد تـحــول دون
الـشــروع فــي أي املـشــاريــع التي ُوعدنا
بها» ،رغم الكارثة البيئية التي ّ
تخيم
ع ـلــى ع ــرس ــال .إذ ُي ــرم ــى ن ـحــو مـلـيــون
ليتر مــن ال ـصــرف الـصـحــي يــومـيــا في
ً
خ ـ ــراج ال ـب ـل ــدة ف ـض ــا ع ــن أطـ ـن ــان مــن
النفايات في محلة عقبة نوح على بعد
 5كيلومترات من عرسال حيث تحرق
لعدم تكديسها.

األخطر من ذلــك كله ما خلفه مسلحو
ال ـج ـم ــاع ــات ال ـت ـك ـف ـيــريــة ال ـت ــي احـتـلــت
عرسال طوال اكثر من خمس سنوات،
م ــن م ـعــامــل ان ـت ــاج ال ـح ـبــوب امل ـخ ــدرة،
وتفشي ظاهرة التعاطي بني االطفال
وط ـ ـ ــاب امل ـ ـ ـ ـ ــدارس ،مـ ــا ب ـ ــات ي ـت ـط ـلــب،
ب ـح ـســب نــائ ـبـ ّـة رئ ـي ــس ال ـب ـلــديــة ريـمــا
ك ــرن ـب ــي« ،تـ ــدخـ ــل وزارت ـ ـ ـ ــي الــداخ ـل ـيــة
والـ ـبـ ـل ــدي ــات والـ ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
لـقـمــع هـ ــذه ال ـظ ــاه ــرة ،وت ــأم ــن مــراكــز
لـعــاج االدم ــان للفتية الــذيــن يوقفون
على الحواجز ،وتوقيف املتورطني في
ّ
تــرويــج تلك امل ــواد» .كرنبي تــؤكــد ،من
جهة أخــرى ،أن ارقــام املفوضية العليا
لشؤون النازحني حول أعداد النازحني
السوريني الذين ال يزالون في عرسال
( 37ال ـف ــا) غ ـيــر صـحـيـحــة ،وت ـج ــزم ان
«ف ــي ال ـب ـلــدة ال ـيــوم  67أل ــف نـ ــازح ،في
وق ــت تقلصت فـيــه تـقــديـمــات الجهات
امل ــان ـح ــة .فـحـتــى امل ـس ـتــوص ـفــات بــاتــت
تـبـغــي ال ــرب ــح م ــن خ ــال ب ـيــع األدويـ ــة
واس ـت ـي ـفــاء بـ ــدالت مـعــايـنــة طـبـيــة من
املرضى ،فيما لم يوضع حجر األساس
ملستشفى عرسال الحكومي الذي كان
مقررًا منذ ثالثة أشهر ،بحسب الوعود
ال ـح ـكــوم ـيــة ،م ــع أن امل ـس ـت ـش ـفــى ،وفــق
كرنبي« ،يخدم املنطقة بأكملها».

«المستقبل» ّ
مصر على طريق
عرسال  -الفاكهة
من ضمن الـ  15مليون دوالر التي رصدتها الحكومة لعرسال ،نحو
ُ
مليون ونصف مليون دوالر خصصت لشق طريق يربط البلدة
ً
ببلدة القاكهة ورأس بعلبك والـقــاع وصــوال الــى الشمال وتأهيله
وتعبيده .الطريق طرحه تيار «املستقبل» إبان احتالل الجماعات
االرهابية للبلدة كبديل من طريق عرسال  -عني الشعب  -اللبوة
ُ
الذي قطع أكثر من مرة إبان أزمة خطف عسكريني ومدنيني من
أبناء القرى املجاورة على أيدي الجماعات املسلحة وقتل بعضهم.
ورغم تحرير عرسال وتحسن عالقتها بقرى الجوار ،ال يزال تيار
«املستقبل» مصرًا على شق الطريق رغــم استهجان عــدد كبير
مــن ابـنــاء الـبـلــدة ،كــون كلفته غير مـبـ ّـررة مــع انتفاء الحاجة اليه،
وضرورة تحويل املبلغ املرصود له ملشاريع أكثر أهمية تحتاجها
البلدة .الناشط محمد عز الدين لفت الى أن «ما من حاجة الى هذا
الطريق ،وطرحنا سابقا ان يستبدل بطريق بآخر من عرسال الى
بلدة نحلة فمدينة بعلبك ،النه ّ
يسهل للمزارعني وأصحاب مناشر
الحجر الوصول الى اسواق بعلبك والى بقية املناطق ،إال أن طرحنا
رفض بشكل قاطع».
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منبر
«التربية» تستعطف المانحين...
ومعلمو النازحين ال يقبضون
ست سنوات ّ
مرت على فتح املــدارس الرسمية لتعليم الطالب من النازحني السوريني في الدوام
املسائي ،والحكومات املتعاقبة تعتمدّ ،كل عام ،سياسة استعطاف املجتمع الدولي لزيادة التمويل
من الدول املانحة بحجة تأمني العلم لكل نازح ،فيما تنتهج سياسة االستخفاف واملماطلة تجاه
الهيئة التعليمية.
عام دراسي جديد يبدأ ،واملعلمون لم يقبضوا بعد مستحقات الفصل الثاني من العام املاضي،
فيما لم تعد حجة عدم وجود موارد ّمالية كافية تنطلي على أحد .فليس خافيًا أن الدولة تتقاضى
ـادات املالية
مــن ال ــدول املانحة  600دوالر عــن كــل تلميذ س ــوري ،مــع بــدايــة كـ ّـل عــام ،وأن االعـتـمـ ّ
املخصص من املانحني لكل ّحصة
تقبع في املصارف ،في حني ّتقتطع الوزارة من األجر الفعلي
أقل من نصف املبلغ املفروض والذي ال ّ
يتعدى  12دوالرًا .وككل عام
تدريس ،إذ تعطي األساتذة
ّ
تبدأ املعاناة في انتظار راتب الفصل األول ،وتلقي الوعود التي تترجم بني أيار وحزيران ،أما أتعاب
الفصل الثاني ّ
فحدث وال حرج .معظم هؤالء املعلمني عاطلون من العمل ،أو متعاقدون في الدوام
الصباحي ،وهم يحملون إجــازات تعليمية وينتظرون فتح أبــواب مجلس الخدمة املدنية أمامهم
إلجراء مباريات التثبيت ،وقد وجدوا في هذا املشروع خالصهم من البطالة ،وإن بساعات تعاقد
قليلة ،لتأمني مصاريفهم الشخصية ،وإذا بهم ّ
يكدسون الديون عليهم ،بسبب عدم وفاء وزارة
التربية بالتزاماتها ،وحجز مستحقاتهم وتأخيرها.
وفــي السياق ،نفى أمــن سر رابطة التعليم األساسي في لبنان حسني جــواد تحديد أي موعد
لتسديد ما تبقى من مستحقات صناديق املــدارس الرسمية عن العام املاضي ،وأجــور الهيئة
التعليمية في مدارس بعد الظهر.
وكان األساتذة قد تواصلوا خالل العطلة الصيفية مع وزير التربية أكرم شهيب ومسؤولة وحدة
التعليم الشامل في وزارة التربية (التي تعنى بالالجئني) صونيا خوري .وجاء رد الوزير عبر
تسجيل صوتي على «الواتساب» يطلب فيه من إحدى املعلمات إيصال التطمينات ّوالوعود إلى
زمالئها ،ومفادها أنه «منهمك في العمل وحريص على إعطاء الناس حقوقها وكل ما يصير
ّ
معنا عشرة قروش عم بنصرفها» ،مؤكدًا أنه يبذل جهدًا لدفع جميع املستحقات قبل بداية العام.
يطرحه املعلمون مجددًا :أين تذهب االعتمادات املالية من الــدول املانحة التي
لكن السؤال الــذي ّ
تدخل وزارة التربية كل عام؟.
كاترين ضاهر

ّ
هل ينصفنا «بي الكل»
فخامة رئيس البالد العماد ميشال عون املحترم،
قرأنا ما تفضلتم به أخيرًا حول دعوتكم رؤساء املؤسسات القضائية للتحلي بالنزاهة ،وهذا كالم
عظيم ،لكن تطبيقه أعظم .سؤالي لفخامتكم :لو أن أحد القضاة أو إحدى املؤسسات القضائية لم
َ
أقسمت عليه منذ ثالث سنوات فماذا ستفعل وكيف ستحاسبها؟
تلتزم بقسمها وبما
بني أيديكم فضيحة قضائية طازجة وربما يكون تصرفكم إزاءهــا مصداقًا ملا أقسمتم عليه،
وإليك التفاصيل:
فخامتك تعرف أن وظيفة املجلس الدستوري هي أن ّ
يبت في دستورية املواد .لكن هذا املجلس،
وهو إحــدى املؤسسات القضائية التي لكم فيها حصة وازنــة برئيسه أو ببعض أعضائه ،قام
بمخالفة واضحة ملا أقسمتم عليه وتجاوز صالحياته بشكل خطير .وسؤالي لفخامتكم هو:
 -١هل إطلعتم على قرار املجلس املتعلق بالطعن املقدم من العسكريني املتقاعدين والقضاة في
املوازنة؟
 -٢هل أخبرك مستشاروك بأن املجلس وقع في مغالطة تصل إلى حد الفضيحة عندما أعلن
أن ضريبة الدخل املفروضة على املتقاعدين غير مؤتلفة وغير منسجمة مع الدستور ملخالفتها
مبدأ املساواة بني املواطنني ،ومع ذلك أبقاها ولم يسقطها ،وذلك «حرصًا على اإلنتظام املالي العام
واملالية العامة»ّ ،
ونصب نفسه مدققًا ماليًا ومراقبًا لعقد النفقات ،وتجاوز حد السلطة املناطة به
وطلب من املجلس النيابي تصحيح الخلل الناجم عن عدم املساواة في موازنة  .2020إال أنه في
الوقت نفسه أسقط املادة  26املتعلقة بالقضاة لجهة إستيفاء رسوم امليكانيك والتسجيل بغية
إعفاء القضاة من هذه الرسوم خالفًا ملبدأ املساواة مع غيرهم من املواطنني؟
 -٣هل أخبرك مستشاروك أن املجلس أسقط املادة  ٢٧ألن القضاة طعنوا بها ألنها تحرمهم من
وضع حرف  Jعلى لوحات سياراتهمَ ،وفي هذا ضرب للمساواة مع بقية السلطات واملواطنني؟
 -٤هل أخبرك مستشاروك أن املجلس ق ِبل طعن القضاة باملادة  81التي تمنع تقاضي املوظفني
إضافات مالية تفوق  ٪٧٥من حقوقهم السنوية وأبقى على تعويضات القضاة في املجلس
الدستوري واملحاكم املدنية والدينية مفتوحة بما يرهق خزينة الدولة التي حرص عليها القضاة
عندما درسوا ضريبة الدخل على املتقاعدين؟
 -٥هل أخبروك بالفضيحة الكبرى حول إسقاط املادة  ٨٤التي تمنع الجمع بني راتبني من املال
العام وتقاضي تعويضات تصل إلى عشرين ضعفًا إلى حد  13مليون ليرة أي  20ضعف الحد
األدنى لألجور؟
 -٦وهــل أخـبــروك بــأن املجلس أسقط امل ــادة  ٨٩التي تمنع إنـتــداب القضاة إلــى مــاكــات اإلدارة
ومؤسسات الدولة العامة وتقاضي تعويضات خيالية في وقت يرزح القضاء تحت نقص رهيب
في أعداد القضاة بما ينعكس على سير العمل القضائي؟
 -٧وهــل أخبروك بــأن اإلبـطــاالت التي أنجزها املجلس تشكل عبئًا كبيرًا على مالية الدولة في
حني أبقى املادة املتعلقة بالضريبة املفروضة على طبابة العسكريني املتقاعدين والضريبة على
معاشاتهم التقاعدية رغم اعترافه أنها غير منسجمة وغير متآلفة مع الدستور؟
 -٨عندما يعترف املجلس الدستوري بأن املواد املوجودة في املوازنة والتي تضرب حقوقنا غير
مؤتلفة مع الدستور ،ويرمي كــرة النار على املجلس النيابي والحكومة طالبًا منهما تصحيح
ً
الخلل في موازنة  2020فهل هذا من صلب عمله؟ واذا سلمنا جدال ان هذا من صلب عمله ،فأين
ُيصرف هذا الطلب؟ ومن يجبر الحكومة واملجلس على تصحيح الخلل؟
بعمل َّشائن يذهب املتضررون إلى أهله
فخامة الرئيس :عندما يقوم أحد األوالد في الضيعة
للشكوى عليه ،وإذا لم ينفع ذلك يقصدون «أوادم الضيعة» ٍعلهم ّ
يحصلون حقهم .نحن ظلمنا
الدستوري ،وإذا به يقع في مغالطات فادحة وكارثية تشكل
من ِقبل الدولة فذهبنا ّإلى املجلس َ َ
نقطة سوداء فيي سجله ،فظلمنا وق ِبل طعن القضاة .وبما أن قرارات املجلس «إلهية» وال يمكن
الشكوى عليه قررنا اللجوء الى «أوادم الضيعة» ،وهم في هذه الحال فخامتكم «بي الكل» ،فهل
تنصفنا؟
العميد المتقاعد سامي الرماح

