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لبنان
قضية

قضية
مشروع «دمج دور المعلمين والمعلمات» أي دراسة علمية موضوعية تشرح جدوى
ليس في متناول لجنة المال والموازنة النيابية التي تدرس ّ
ُ
التجميع من جهة أو «االنفالش» من جهة ثانية .القرار الذي يعتقد أنه اتخذ على أساس سياسي «دس» في موازنة العام  ،2020بال أي خطة تربوية ووطنية،
وبمعزل عن الواقع الحالي لهذه المراكز وتوصيف الدور المطلوب منها

دور المعلمين إلى الدمج :وقف للهدر أم ضرب للتعليم الرسمي؟
فاتن الحاج
ُي ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــر أن تـ ـحـ ـس ــم لـ ـجـ ـن ــة امل ـ ــال
واملـ ــوازنـ ــة ال ـن ـيــاب ـيــة ،غ ـ ـدًا ،الــوجـهــة
بـشــأن امل ــادة  26مــن مـشــروع قانون
املوازنة العامة للعام  ،2020املتعلقة
بتجميع دور املـعـلـمــن واملـعـلـمــات،
والتي تنص على أن «ينشأ في كل
محافظة دار معلمني مركزي واحد
فقط في مركز املحافظة وتدمج دور
املعلمني املنشأة باألقضية فــي دار
امل ـع ـل ـمــن ع ـلــى م ـس ـتــوى امل ـحــاف ـظــة،
اع ـت ـب ــارًا م ــن ال ـع ــام ال ــدراس ــي 2020
  .»2021ت ـطــرح امل ــادة خـفــض عــددمـ ــراكـ ــز دور امل ـع ـل ـم ــن مـ ــن  33فــي
امل ـحــاف ـظــات واألق ـض ـي ــة إل ــى  8دور
فقط في  8محافظات ،تحت عنوان
«ع ـص ــر اإلن ـ ـفـ ــاق» .وب ـح ـســب املــركــز
الـ ـت ــرب ــوي ،ف ـ ــإن ال ـ ـ ــدور امل ـس ـت ــأج ــرة
امل ـق ـت ــرح دم ـج ـهــا أو إل ـغ ــاؤه ــا هــي:
ص ــور ،ب ـشــري ،جــب جـنــن ،بعقلني،
ح ـل ـب ــا ،ال ـق ـب ـي ــات ،ك ــوسـ ـب ــا ،شـحـيــم
عانوت ،زغرتا والهرمل.
هذه املادة أثارت ،في األيام املاضية،
ن ـقــاشــا ت ــرب ــوي ــا وس ـيــاس ـيــا واس ـعــا
داخ ـ ـ ــل ل ـج ـن ــة املـ ـ ـ ــال ،وفـ ـ ــي ص ـف ــوف
الـتــربــويــن .وكــانــت مــوضــع تجاذب
ّ
بــن رأي ــن :األول رأى أن «انـفــاش»
دور املـعـلـمــن بــالـشـكــل الـحــالــي هو
بمثابة «مزراب هدر» ،ال سيما بعد
اقتصار مهمتها على التدريب فقط
من دون اإلعداد ،واستقطاب أساتذة
ومـ ــوظ ـ ـفـ ــن ال حـ ــاجـ ــة ل ـخ ــدم ــات ـه ــم
فيها .فيما يــدافــع اآلخــر عــن وجــود
دور املعلمني فــي األقـضـيــة انطالقًا
م ــن أن ـه ــا ح ــاج ــة أس ــاس ـي ــة ل ـتــدريــب
املـعـلـمــن فــي امل ـنــاطــق ،عـلــى خلفية
أن هـ ــؤالء ي ـت ـكـ ّـبــدون ع ـن ــاء اج ـت ـيــاز
مسافات طويلة لاللتحاق بالدورات
ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـظ ـم ـه ــا امل ـ ــرك ـ ــز الـ ـت ــرب ــوي
للبحوث واإلنماء ،في اطار مشروع
الـ ـت ــدري ــب امل ـس ـت ـم ــر ،ونـ ـظـ ـرًا لـلـبـعــد
الجغرافي ،وكلفة النقل واالنتقال.
املـ ــركـ ــز الـ ـت ــرب ــوي ك ـ ــان فـ ــي طـلـيـعــة
املعترضني على الدمج «العشوائي
ال ـ ــذي ي ـض ــرب ال ـت ـع ـل ـيــم ال ــرس ـم ــي»،
داعـ ـي ــا إلـ ــى «إلـ ـغ ــاء املـ ـ ــادة  26الـتــي
تحصر عمل دور املعلمني واملعلمات

بــال ـت ـع ـل ـيــم االسـ ــاسـ ــي ،ب ــاع ـت ـب ــار أن
املــركــز يـعـنــى ،وف ــق قــانــون إنـشــائــه،
بتدريب العاملني في جميع مراحل
التعليم وحقوله ،باستثناء التعليم
الجامعي (مــديــرون ،نـظــار ،منسقو
م ــواد ،مـعـلـمــون ،مــدربــون مــرشــدون
واداريون وغيرهم)».
وب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر ف ــي ل ـج ـنــة امل ــال
وامل ـ ــوازن ـ ــة ،وض ـع ــت رئ ـي ـســة املــركــز
ن ــدى عــويـجــان فــي مـتـنــاول أعـضــاء
لـجـنــة املـ ــال مـعـطـيــات ت ـعــزز مــوقــف
االعتراض ،ومنها أساسًا أن صدور
امل ـنــاهــج ال ـجــديــدة س ـيـ ّـرتــب تــدريــب
ج ـم ـي ــع أفـ ـ ـ ــراد ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
واإلداري ـ ـ ـ ــة ف ــي ال ـق ـطــاعــن الــرس ـمــي
والـ ـ ـخ ـ ــاص ،وأن الـ ـ ـ ــدور فـ ــي م ــراك ــز
امل ـح ــاف ـظ ــات ل ــن ت ـك ــون قـ ـ ــادرة عـلــى
اسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب األع ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة مــن
املتدربني.
ّ
وف ـي ـم ــا ك ـش ـفــت امل ـ ـصـ ــادر أن ـ ــه لـيــس
بـ ــن أيـ ـ ــدي ل ـج ـن ــة املـ ـ ــال أي دراس ـ ــة
علمية تشرح األسـبــاب املوضوعية
للمحافظة على مراكز الدور الحالية
ّ
أو دم ـج ـهــا ،ف ــإن واض ـع ــي املـ ــادة لم
يـقـفــوا عـلــى رأي املــركــز الـتــربــوي أو
ح ـتــى ال ـت ـف ـت ـيـ ّـش ال ـت ــرب ــوي ف ــي هــذا
ّ
الخصوص .وملحت املصادر إلى أن
ن ـقــاش امل ـلــف فــي الـلـجـنــة أخ ــذ بـعـدًا
سـيــاسـيــا مــع تــأيـيــد تـيــار املستقبل
لـتـجـمـيــع دور املـعـلـمــن وم ـعــارضــة
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر ل ـهــذا ال ـطــرح.
كذلك استغربت كيف ُيرفض تفريع
كلية التربية التي تقتصر اآلن على
الفرعني األول والـثــانــي فــي بيروت،
فـيـمــا ي ـجــري الـتـمـســك بـتـفــريــع دور
املـعـلـمــن فــي األق ـض ـيــة .اذ يـمـكــن أن
يضم القضاء الواحد مركزين لدور
املعلمني ،فيما يلحق بها املعلمون
ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس ال ـت ـن ـف ـي ــع ال ـس ـي ــاس ــي
بصورة أساسية .وشرحت املصادر
أن الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدر ال ـ ـ ـحـ ـ ــاصـ ـ ــل لـ ـ ـي ـ ــس ف ــي
اإليـجــارات فحسب ،إنما في الطاقم
التعليمي امللحق بــالــدور وال ــذي ال
عـمــل ل ــه ،وال ــذي قــد يـصــل ع ــدده في
بعض الدور إلى  10معلمني.
وكـ ــانـ ــت ع ــويـ ـج ــان ب ـ ـ ـ ـ ّـررت ضـ ـ ــرورة
امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى دور امل ـع ـل ـم ــن فــي
ّ
األقضية بالقول إن هناك « 13دارًا من

لم يقف واضعو
المادة على رأي
المركز التربوي
والتفتيش
التربوي (مروان
طحطح)

ال عمل فعليًا للمعلمين
والموظفين الملحقين
بدور المعلمين
أصل  33مستأجرة والباقي إما ملك
ّ
أو ضمن مدرسة رسمية ،وأن قيمة
بدل اإليجار للدور الفرعية (املقترح
اقفالها) ال تتجاوز  313مليون ليرة
لبنانية سنويًا».

إزاء ه ــذا ال ـج ــدل ،مــا هــي مهمة دور
املعلمني أساسًا وماذا تفعل حاليًا؟
أن ـش ـئ ــت دور امل ـع ـل ـم ــن وامل ـع ـل ـم ــات
عـ ــام  ،1953وك ــان ــت ت ـت ـبــع مصلحة
إعـ ــداد املـعـلـمــن ف ــي وزارة الـتــربـيــة،
حـتــى تــاريــخ إن ـشــاء املــركــز الـتــربــوي
لـلـبـحــوث واإلنـ ـم ــاء ف ــي ال ـع ــام 1972
ً
(مؤسسة عامة) ،الذي صار مسؤوال
عــن إع ــداد املعلمني ملــرحـلــة التعليم
األساسي (بحسب التسمية املحددة
في هيكلية التعليم الجديدة).

ووفـ ـ ـ ــق مـ ـ ـص ـ ــادر ت ــرب ــوي ــة م ـط ـل ـعــة،
من خمس
توسع عــدد دور املعلمني ُ
في املحافظات إلى  33دارًا ،خصصت
ست منها لتطبيق مشروع التدريب
امل ـس ـت ـم ــر ال ـ ـ ــذي ب ـ ــدأ ال ـع ـم ــل بـ ــه فــي
شباط 2005؛ ما جعل الدور األخرى
من دون أية مهام أساسية ،ال سيما
بعد صدور القانون  ،2001/344الذي
ّ
حظ َر في مادته  5دخول سلك التعليم
إال لحملة اإلج ــازات ومــا فــوق؛ وهو
م ــا فـ ّـســر ب ــأن مـهـمــة إعـ ــداد املعلمني

أصبحت على عاتق كلية التربية في
ً
الجامعة اللبنانية حصرًا ،فضال عن
الهدر الحاصل في النطاقني البشري
واملــالــي ج ــراء تــوقــف هــذه ال ــدور عن
االض ـطــاع بمهامها األســاسـيــة في
إعـ ـ ــداد امل ـع ـل ـمــن وتــأه ـي ـل ـهــم (م ـئــات
امل ــوظ ـف ــن ومـ ـئ ــات م ــاي ــن ال ـل ـي ــرات
بدالت إيجار).
ّ
املـ ـ ـص ـ ــادر ل ـف ـت ــت إلـ ـ ــى أن ال ـف ـل ـس ـفــة
املفترضة لعمل الــدور هي تحويلها
إل ــى «م ــراك ــز مـ ــوارد» ت ـ ّ
ـزود املعلمني

بـ ــاملـ ــوارد ال ــورقـ ـي ــة وال ــرق ـم ـي ــة ،مـثــل
الكتب املرجعية واألق ــراص املدمجة
والـ ـ ـب ـ ــوسـ ـ ـت ـ ــرات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ــاملـ ــواد
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة وال ــامـ ـنـ ـهـ ـجـ ـي ــة ع ـلــى
ً
الـ ـس ــواء ،ف ـضــا ع ــن تـنـظـيــم ل ـقــاءات
تربوية لالستجابة لحاجات تربوية
في منطقة بذاتها ،ووجــودهــا ،بهذا
املعنى ،ضروري في كل األقضية .أما
مــا حـصــل عمليًا فـهــو سـحــب مهمة
اإلعـ ــداد مــن الـ ــدور وإق ـف ــال املكتبات
«ح ـيــث يـعـلــو ال ـغ ـبــار ال ـك ـت ــب» ،وفــق
تعبير املصادر ،وعدم تفاعل إدارات
الدور مع املحيط املحلي االجتماعي
ّ
واالقتصادي إال في ما ندر.
وفيما نفت املـصــادر أن تكون هناك
خ ـط ــة وط ـن ـي ــة أو دراسـ ـ ـ ــة ح ــاج ــات
ل ـ ـ ـ ــدور املـ ـعـ ـلـ ـم ــن ،أظ ـ ـه ـ ــرت دراس ـ ـ ــة
للمفتشية العامة التربوية أجريت
في العام الــدراســي  ،2014 - 2013أن
مهمة الــدور اقتصرت على التدريب
وتـ ــوزيـ ــع ب ـع ــض الـ ـنـ ـش ــرات واألدلـ ـ ــة
ال ـتــربــويــة عـلــى امل ـ ــدارس ال ـتــي تفيد
ب ـح ــاج ـت ـه ــا الـ ـ ــى هـ ـ ــذه املـ ـسـ ـتـ ـن ــدات،
ّ
وبالتالي فإن استمرار دور املعلمني
بــواق ـع ـهــا ال ـح ــال ــي ي ـش ـكــل ه ـ ــدرًا في
املـ ـ ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة واملـ ــاديـ ــة (بـ ــدالت
االيـجــار لألبنية املستأجرة لصالح
دور املعلمني إضافة الى التجهيزات
والــوســائــل الـتــربــويــة فــي ال ــدور غير
العاملة في نطاق التدريب املستمر،
أو ال ـت ــي أوكـ ـل ــت إل ـي ـهــا هـ ــذه املـهـمــة
بصورة جزئية مرتبطة بموضوعات
محددة وآلجال معينة).
ي ــوم ـه ــا ،س ـج ـلــت امل ـف ـت ـش ـيــة ال ـعــامــة
وج ـ ـ ــود  66أس ـ ـتـ ــاذ ت ـع ـل ـي ــم ث ــان ــوي
(فـ ـ ـئ ـ ــة ث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــة) 64 ،م ـ ـ ـ ّ
ـدرس ـ ـ ــا (فـ ـئ ــة
راب ـع ــة) ،إضــافــة ال ــى  26إداري ـ ــا و31
مستخدمًا (حـجــاب ،خــدم وحــراس)،
وهـ ـ ــؤالء ي ـت ـقــاضــون روات ـب ـه ــم وهــم
يقومون بالنزر اليسير من األعمال،
ّ
خـ ـص ــوص ــا أن ت ـ ــدري ـ ــب امل ـع ـل ـم ــن،
ض ـمــن مـ ـش ــروع ال ـت ــدري ــب املـسـتـمــر،
هــو عـلــى عــاتــق أســاتــذة متعاقدين.
وأوصت بالحاق املزيد من ّ
املدرسني
واألس ــات ــذة ب ــدور املعلمني ،وتــوزيــع
الفائض عــن حاجتها على املــدارس
والـثــانــويــات املـحـتــاجــة إل ــى خــدمــات
هؤالء واختصاصاتهم.

تقرير

ّ
المحامون يتفقدون السجناء المنسيين
خطة طوارئ لتقديم معونة قضائية
زار نقيب المحامين ونحو
 726محاميًا  20سجنًا
موزعة في المناطق،
في جولة هي األولى من
نوعها تهدف الى تقديم
المعونة لقضائية لمئات
السجناء المنسيين من
اللبنانيين واألجانب
رضوان مرتضى
لم تكن جولة عادية .مئات املحامني
اس ـت ـم ـع ــوا ،وج ـه ــا ل ــوج ــه ،ل ـش ـكــاوى
آالف املــوقــوفــن املنتشرين فــي نحو
 24س ـج ـنــا ع ـلــى امـ ـت ــداد ل ـب ـن ــان ،من

ب ـي ـن ـه ــا سـ ـج ــن ذوي ال ـخ ـصــوص ـيــة
األمنية حيث ينزل عشرات السجناء
ممن ذاع صيتهم فــي عالم اإلره ــاب.
غـ ـي ــر أن دخـ ـ ـ ــول الـ ـسـ ـج ــون لـ ــم يـكــن
ك ــال ـخ ــروج م ـن ـهــا .ك ـث ـي ــرون خــرجــوا
مصدومني من هول ما رأوا .بعضهم
ت ـح ــدث إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ع ــن «ب ــؤس
ل ــم ن ـ َـر مـثـلــه مـطـلـقــا» ،وع ــن «مـعــانــاة
كـ ـن ــا ن ـس ـم ــع ع ـن ـه ــا م ـ ــن وكـ ــائ ـ ـنـ ــا».
دخــل املـحــامــون الــزنــازيــن وافـتــرشــوا
األرض مع السجناء لساعات طويلة.
«ك ــان ه ــؤالء ي ـن ـظــرون الـيـنــا وكــأنـنــا
ك ــائـ ـن ــات فـ ـض ــائـ ـي ــة» ،ب ـح ـس ــب أح ــد
ّ
امل ـح ــام ــن .بـعـضـهــم تـمــلـكــه ال ــذه ــول
ملطالب أصـحــاب «األسـمــاء الكبيرة»
امل ــوج ـ ّـودي ــن خ ـلــف ال ـق ـض ـبــان .الــوفــد
امل ـصــغــر الـ ــذي ال ـت ـقــى أح ـمــد األس ـيــر
استمع الى مطالب من نوع السماح
لــه بــرؤيــة أف ــراد عائلته وحـفـيــده من
دون عـ ــازل لـيـتـمـكــن م ــن احـتـضــانــه،

وشـ ـك ــا م ــن س ـ ــوء م ـعــام ـلــة يـتـعــرض
لـهــا ال ـ ـ ـ ّ
ـزوار ،وم ــن غ ــاء األس ـع ــار في
دك ـ ــان ـ ــة الـ ـسـ ـج ــن ،وط ـ ــال ـ ــب ب ـط ــاول ــة
«ب ـي ـن ــغ بـ ــونـ ــغ» ،ف ــي ح ـض ــور املـتـهــم
بأنه أمير «داعش» في الشمال أحمد
سليم مـيـقــاتــي واب ـنــه عـمــر ميقاتي،
امل ـت ـهــم ب ــذب ــح أح ــد ال ـع ـس ـكــريــن .أمــا

أحمد األسير طلب رؤية عائلته من
دون عازل ...وطاولة «بينغ بونغ»
ناقل االنتحاريني عمر األطــرش فقد
مــازح الوفد الــذي ضـ ّـم النقيب ملحم
خـلــف بطلب بـقــاء أحــد املـحــامــن في
ضيافتهم لليلة واحدة.
ُاإلع ـ ــداد ل ـلــزيــارة ب ـ ّـدأ قـبــل أسـبــوعــن.
شـكـلــت خلية مـصــغــرة قــوامـهــا نقيب

امل ـح ــام ــن وأعـ ـض ــاء م ـج ـلــس الـنـقــابــة
وم ـ ـحـ ــامـ ــون انـ ـكـ ـب ــوا حـ ـت ــى س ــاع ــات
متأخرة مــن ليل أول أمــس ،فــي «بيت
امل ـح ــام ــي» ،ع ـلــى إج ـ ــراء م ـســح شــامــل
لـلـسـجــون وإعـ ــداد لــوائــح باملساجني
ب ـه ــدف إجـ ـ ــراء دراسـ ـ ــة مـفـصـلــة حــول
واقع السجناء القانوني ،فيما فتحت
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي،
استثنائيًا ،األقــام العدلية للسجون
لتأمني جميع املعلومات التي يمكن أن
يحتاج إليها املحامون عن أي سجني.
صــاحــب الـفـكــرة نـقـيــب امل ـحــامــن ،أمــا
داف ـ ــع م ـب ــادرت ــه ف ـك ــان ال ــواق ــع املـ ــزري
للسجون لناحية االكـتـظــاظ وتأخير
املحاكمات واألحكام وعجز املوقوفني
عــن دف ــع نـفـقــات املـحــاكـمــات وغـيــرهــا.
أم ـ ــا الـ ـه ــدف الـ ـ ــذي حـ ـ ــدده امل ـح ــام ــون
ألنفسهم فكان:
 - ١تحديد السجناء الذين ال محامني
لديهم.

ّ
تمديد مفعول براءات الذمة بال مرسوم

مراعاة أصحاب العمل
على حساب «الضمان»؟
تتجه إدارة الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي إلى
تمديد مفعول براءات
الذمة التي تمنحها ألصحاب
العمل وإعفائهم من رسوم
التأخير الواجبة عليهم،
بسبب األوضاع االقتصادية.
وبمعزل عن «منطقية»
هذا اإلجراء الذي ُيلبي ّمطالب
أصحاب العمل في ظل ٌ
الظروف الراهنة ،ثمة تساؤل
ّ
جدي حول اآللية القانونية
ّ
ّ
وتخوف
المتبعة للتمديد،
من استغالل الظروف
االستثنائية لتكريس آلية غير
قانونية تستسهل اتخاذ
قرار مهم يرتبط بحرمان
الصندوق من السيولة
هديل فرفور
ي ـج ـت ـم ــع مـ ـجـ ـل ــس إدارة الـ ـصـ ـن ــدوق
الــوطـنــي للضمان االجـتـمــاعــي ،الـيــوم،
فـ ــي ج ـل ـس ــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ل ـل ـب ـحــث فــي
الـ ـكـ ـت ــاب الـ ـ ـصـ ـ ــادر ع ـ ــن األمـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام
مل ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـق ــاض ــي م ـح ـمــود
مـكـيــة ،ويـتـضـمــن مــواف ـقــة استثنائية
مـ ــن رئـ ـيـ ـس ــي الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة وم ـج ـلــس
الوزراء على تمديد مفعول براءة الذمة
ألصحاب العمل التي ينتهي مفعولها
بني  2019/9/30و.2020/2/28
وك ــان وزي ــر الـعـمــل كميل بــو سليمان
أرسل الكتاب إلى رئيس مجلس إدارة
الصندوق طوبيا زخيا في  20الجاري،
طالبًا تطبيق قرار التمديد فورًا.
ّ
ومعلوم أن قانون الضمان االجتماعي
يفرض على كــل صاحب عمل طبيعي
أو معنوي ،الحصول على ب ــراءة ذمة
ُ
ت ـث ـبــت ت ـس ــدي ــده االشـ ـت ــراك ــات وســائــر
ّ
املـسـتـحـقــات املــال ـيــة املـتـعــلـقــة بتنفيذ

ُ
ال ـقــانــون ،عـلــى أن تـسـتـخــدم كمستند
يتيح لصاحب العمل القيام بعمليات
االستيراد والتصدير وغيرها.
ّ
وب ـم ــا أن ط ـلــب تـنـفـيــذ ق ـ ــرار الـتـمــديــد
يــأتــي خــافــا لــأصــول القانونية التي
ّ
تـ ـح ــت ــم ص ـ ـ ــدور مـ ــرسـ ــوم مـ ــن مـجـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء ،ت ـث ــار تـ ـس ــاؤالت حـ ــول سبب
الـطـلــب م ــن إدارة ال ـص ـنــدوق الــوطـنــي
تمديد مفعول بــراءات الذمة ً
بناء على
كـتــاب ص ــادر عــن األم ــن الـعــام ملجلس
ـت ت ـصــدر فـيــه عـشــرات
ال ـ ــوزراء فــي وق ـ ٍ
ّ
الجوالة (الصيغة التي تعتمد
املراسيم
فــي حالة تصريف الحكومة لألعمال،
وه ـ ّـي ع ـبــارة عــن مــراس ـيــم استثنائية
م ــوق ـع ــة م ــن ق ـبــل رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
ُورئيس الحكومة ووزير املال والوزير
املختص).
ّ
ّ
م ـ ـصـ ــادر ُم ــط ـل ـع ــة رأت أن االل ـت ـف ــاف
حـ ــول اآللـ ـي ــة ال ـقــانــون ـيــة التـ ـخ ــاذ ق ــرار
ً
ّ
كـهــذا ُيـشــكــل خ ـطــورة «لـجـهــة إمكانية
تـكــريـســه ك ـعــرف يـقـضــي بـمـنــح األم ــن
العام ملجلس الوزراء والوزير املختص،
مـ ـنـ ـف ــردًا ،ص ــاح ـي ـ ًـات ت ـم ــدي ــد مـفـعــول
براءات الذمة خدمة ألصحاب العمل».
ّ
الـ ـج ــدي ــر ذك ـ ـ ــره أن إدارة ال ـص ـن ــدوق
الــوطـنــي سبق أن اتـخــذت ق ــرارًا بشأن
ّ
وأعدت بالتعاون
تمديد مهل البراءات،
م ـ ــع وزيـ ـ ـ ــر الـ ـعـ ـم ــل مـ ـ ـش ـ ــروع م ــرس ــوم
ل ـلـ ُـم ـضـ ّـي ف ــي ال ـطــري ـقــة ال ـقــانــون ـيــة ،إال
أن املـ ـش ــروع «لـ ــم ي ـس ـلــك» وفـ ــق اآلل ـيــة
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،وتـ ــم اس ـت ـب ــدال ــه بـصـيـغــة
ك ـت ــاب األم ـ ــن الـ ـع ــام مل ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء.
وهــذا ،بحسب املصادر نفسها ،يجعل

تمديد مفعول
براءات الذمة وإعفاء
أصحاب العمل من
دفع غرامات التأخير
من شأنهما حرمان
الصندوق من السيولة

كتاب مكية جاب بعد لقاء ُعقد بين وزير العمل والشماس وشقير وأفيوني (أرشيف)
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 - ٢تحديد من قضى عقوبته وال يزال
في السجن.
 - ٣تـحــديــد مــن ال ق ــدرة لــه عـلــى دفــع
كفالة إلخالء سبيله.
 - ٤إع ــداد تـقــريــر عــن حــالــة السجناء
والسجون.
اسـتـمــرت ال ــزي ــارات نـحــو  ٧ســاعــات،
ت ـح ــدث ب ـعــدهــا نـقـيــب امل ـح ــام ــن من
أمـ ــام الـسـجــن امل ــرك ــزي مـشـيـدًا ب ــدور
الـقــوى األمنية رغــم «أن الــوضــع غير
مـ ـقـ ـب ــول» ،إذ إن «بـ ـع ــض ال ـس ـج ـنــاء
ل ــم تـتــم مـتــابـعـتـهــم م ــن قـبــل الـقـضــاء
مـنــذ أكـثــر مــن س ـنــة» .وأك ــد أن نقابة
امل ـحــامــن سـتـضــع نـفـسـهــا بـتـصــرف
رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء األع ـ ـلـ ــى
ّ
لـلـتـعــاون ،الف ـتــا إل ــى أن «ف ــي رومـيــة
قاعة محاكمات بمعايير دولـيــة ،ما
يسمح لنا بتسريع املـحــاكـمــات ،ألن
املحاكمة والـعــدالــة حــق أســاســي من
حقوق اإلنسان» .وعن مبنى أصحاب

الخصوصية األمنية ووضع األسير،
أك ــد خـلــف أن «اسـتـقـبــالـنــا ك ــان أكثر
من جيد ،ونحن لم نأت لتبرئة أحد،
نحن فقط هنا لتأمني حقوق الدفاع
لألشخاص الذين يطالبون باحترام
هذه الحقوق وتأمينها ،وقد التقيت
الـشـيــخ األس ـي ــر وتـحــدثـنــا م ـعــا ،ولــم
يظهر عليه أي عــارض صحي ،وهو
بـصـحــة ج ـيــدة ،ومـهـمـتــي ال ـيــوم هي
ل ـل ـتــأك ـيــد أن ل ـك ــل إنـ ـس ــان ال ـح ــق فــي
الدفاع عنه».
وعلمت «األخ ـبــار» أن خطة الـطــوارئ
التي وضعها املحامون تركز على بدء
تأمني املعونة القضائية ملن ليس لديه
مـحــام مــن الـسـجـنــاء ،ودف ــع الـغــرامــات
ّ
الرمزية ّ
محكوميته،
عمن أنهى فترة
وأخ ــذ وك ــاالت مــن السجناء األجــانــب
الــذيــن ال تـتــابـعـهــم س ـف ــارات بــادهــم،
كما أن هـنــاك سجناء ال يـســأل عنهم
ذووهم.

املخاوف املطروحة مشروعة.
وك ـ ـ ـ ـ ــان رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـقـ ـض ــاي ــا
فـ ـ ــي ال ـ ـض ـ ـمـ ــان ص ـ ـ ـ ــادق عـ ـلـ ــويـ ــة غـ ـ ـ ّـرد
ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» م ـن ـت ـق ـدًا ت ـم ــدي ــد امل ـهــل
ع ـبــر «امل ــراسـ ـل ــة» ،واصـ ـف ــا م ــا يحصل
بــ«ال ـخ ـط ـيــر» .وق ــد حــاولــت «األخ ـب ــار»
الـ ـت ــواص ــل م ــع ع ـل ــوي ــة ل ـل ــوق ــوف عـلــى
التفاصيل ،لكنه رفض التعليق.
وتعليقًا على تغريدة علوية« ،اعترف»
بو سليمان ،في تغريدة له أيضًا ،بأن
«م ــن األص ـ ـ ّـح إص ـ ــدار م ــرس ــوم ،لكنني
اعتبرت أن املصلحة العليا للناس في
هذه الظروف األليمة وتسهيل الحركة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـت ـص ــدي ــر يـقـتـضـيــان
السير بالكتاب الصادر عن ّ
مكية (،»)...
الفـتــا إل ــى أن املــوافـقــة أت ــت استثنائية
إلـ ـ ــى حـ ــن ُص ـ ـ ــدور م ـ ـشـ ــروع امل ــرس ــوم
«األسبوع املقبل».
ً
ك ــام بــو سـلـيـمــان ه ــذا ي ـطــرح ت ـســاؤال
ع ــن س ـبــب «االس ـت ـع ـج ــال» ف ــي تـمــديــد
املـ ـه ــل ع ـب ــر كـ ـت ــاب م ـك ـ ّـي ــة ولـ ـي ــس عـبــر
ّ
ّ
م ـ ـشـ ــروع م ـ ــرس ـ ــوم؟ ول ـ ـعـ ــل مـ ــا ُي ـ ـعـ ــزز
ّ
مخاوف «املرتابني» من كتاب مكية أنه
جــاء بعد لـقــاء ُعـقــد فــي غــرفــة التجارة
والـصـنــاعــة ض ـ ّـم وزي ــر الـعـمــل ورئـيــس
جمعية تـجــار بـيــروت نـقــوال الشماس
ورئيس غرفة التجارة والصناعة وزير
االتصاالت محمد شقير ووزير الدولة
ل ـشــؤون التكنولوجيا ع ــادل أفـيــونــي،
,كــان يهدف إلــى املطالبة بتمديد مهل
ب ــراءات الــذمــة وإع ـفــاء أصـحــاب العمل
مــن دف ــع ال ـغــرامــات الــواج ـبــة مــن ج ـ ّـراء
التأخير في تسديد الــرســوم ،إذ يربط
هـ ـ ـ ــؤالء ب ـ ــن مـ ـس ــاع ــي ه ـ ـ ــذه ال ـج ـه ــات
إل ـ ــى اس ـت ـع ـج ــال ت ـم ــدي ــد املـ ـه ــل وعـ ــدم
اللجوء الى اآللية القانونية املطلوبة،
متخوفني من تكريسها كقاعدة.
الـجــديــر ذك ــره أن ق ــرار تـمــديــد مفعول
ب ــراءات الــذمــة وإع ـفــاء أصـحــاب العمل
مـ ــن ت ـس ــدي ــد ال ـ ــرس ـ ــوم ال ــواجـ ـب ــة عـلــى
التأخير ،من شأنه أن يحرم الصندوق
ال ــذي تــديــن لــه ال ــدول ــة بـنـحــو مـلـيــاري
دوالر مــن الـسـيــولــة .وفيما يـبــدو قــرار
ت ـمــديــد م ـف ـعــول ال ـ ـبـ ــراءات «مـنـطـقـيــا»
ّ
فــي ظــل األزم ــة الــراهـنــة ،ثمة تساؤالت
ُ
ت ـطــرح ،بمعزل عــن ق ــرار مجلس إدارة
الصندوق اليوم ،حول قدرة الصندوق
عـ ـل ــى تـ ـح ـ ّـم ــل تـ ـبـ ـع ــات هـ ـ ــذا ال ـت ـم ــدي ــد
والتأجيل.

