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متابعة

الـعــام املــاضــي ،والـتــي وصلت كلفتها
ال ـ ــى أكـ ـث ــر مـ ــن  5.6مـ ـلـ ـي ــارات دوالر
ك ــأرب ــاح اسـتـثـنــائـيــة ف ــوري ــة ،حققتها
املصارف باإلضافة الى كبار املودعني.
ل ـي ــس مـ ـع ــروف ــا ب ـع ــد ح ـج ــم الـعـمـلـيــة
ال ـج ــديــدة وكـلـفـتـهــا ،إال أن رد الـفـعــل
األول جــاء مــن وزي ــر امل ــال علي حسن
خـلـيــل ،الـ ــذي صـ ـ ّـرح لـ ــ"األخـ ـب ــار" بــأنــه
لــن يقبل اسـتـعـمــال س ـنــدات الخزينة
الـ ـص ــادرة ع ــن وزارة املـ ــال ف ــي منتج
ّ
مركب يصدره مصرف لبنان ،وقال إن
"مصرف لبنان لم ّ
ينسق هذه العملية
م ــع وزارة املـ ـ ــال ،ولـ ــم ي ـجــر أي بحث
بينهما إلصدار هذا املنتج ،وبالتالي،
فـ ـ ــإن وزارة امل ـ ـ ــال غـ ـي ــر م ـع ـن ـي ــة ب ــأي
ّ
ال ـتــزامــات قــد يــرتـبـهــا م ـصــرف لبنان
لجهة إصدار سندات الخزينة بالليرة
ت ـت ـج ــاوز ب ــرن ــام ــج املـ ـ ـ ــزادات ال ــدوري ــة
امل ـع ـت ـمــد ل ـتــأمــن حــاجــات ـهــا لـتـمــويــل
عجز املوازنة العامة".

تعميم المكرمة على الجميع؟
عمليًا ،يأتي هــذا التعميم مصاحبًا
لـلـضـ ّـجــة الـكـبـيــرة ال ـتــي أث ــاره ــا ق ــرار
املـجـلــس امل ــرك ــزي مل ـصــرف لـبـنــان في
ج ـل ـس ـتــه األخـ ـ ـي ـ ــرة ( 17آب ،)2017

العملية الجديدة
تهدف إلى التغطية
على القرار المتعلق
ببنك البحر المتوسط

والقاضي بمنح بنك البحر املتوسط
تـسـلـيـفــات اسـتـثـنــائـيــة بـقـيـمــة 1000
مليار لـيــرة ،تـ ّ
ـدر عليه عــائـدًا سنويًا
إضـ ــاف ـ ـيـ ــا ب ـق ـي ـم ــة  60مـ ـلـ ـي ــار لـ ـي ــرة.
وب ـعــدمــا ظ ـه ــرت اع ـت ــراض ــات كـثـيــرة
على هذا القرار ،من جانب مسؤولني
ف ــي ال ــدول ــة وم ــن م ـص ــارف ع ـ ـ ّـدة ،ما
ج ـعــل ح ــاك ــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان ري ــاض
سالمة يتصرف بارتباك ودفعه الى
محاولة طمس القرار وتمييع أهدافه
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ،وال س ـي ـمــا أنـ ــه يـنـطــوي
على تحميل جميع اللبنانيني كلفة

خسائر املساهم األكبر في بنك البحر
املـ ـت ــوس ــط ،رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة سـعــد
الـحــريــري ،املحققة خ ــارج لبنان :في
السعودية وتركيا وجـنــوب أفريقيا
تحديدًا.
وكــانــت "األخ ـبــار" قــد كشفت األسـبــوع
امل ــاض ــي ع ــن مــراس ـلــة م ــن ب ـنــك الـبـحــر
امل ـتــوســط ال ــى ح ــاك ــم م ـص ــرف لـبـنــان،
ع ـبــر ك ـت ــاب م ـ ــؤرخ ف ــي ،2017/7/18
يطلب فيه الحصول على  400مليون
دوالر مـ ــن م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان كـ ــأربـ ــاح
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة إضـ ــاف ـ ـيـ ــة .وبـ ـ ـ ــرر طـلـبــه
ب ـحــاج ـتــه الـ ــى ت ـغ ـط ـيــة «ال ـت ـس ـه ـيــات
والـ ـق ــروض امل ـم ـنــوحــة لـبـعــض عـمــاء
امل ـ ـ ـصـ ـ ــرف ،وال ـ ـت ـ ــي ت ـت ـط ـل ــب ت ـك ــوي ــن
مــؤونــات بشكل تــدريـجــي خ ــال فترة
ع ـشــر سـ ـن ــوات» .واقـ ـت ــرح ال ـب ـنــك على
حاكم مصرف لبنان آلية محددة ملنحه
ه ــذه األربـ ــاح« ،ب ـصــورة استثنائية»،
عـبــر اس ـت ـبــدال «االحـتـيــاطــي اإللــزامــي
ب ــال ــدوالر األم ـي ــرك ــي مل ــدة  10س ـنــوات
بـشـهــادات إي ــداع مـصــدرة مــن مصرف
ل ـب ـنــان» .وأرف ـ ــق الـبـنــك طـلـبــه بــائـحــة
ّ
تضم  5مدينني كبار متعثرين ،كلهم
مرتبطون بشكل أو بآخر بالحريري،
هــم :شــركــة  OTASالـتــركـيــة ،مجموعة

مــن امل ـقــاولــن مــن الـبــاطــن ل ــدى شركة
«سعودي أوجيه» ،شركة  ،AGEشركة
 BEATAوشركة  CELL Cفي جنوب
أفريقيا.
ومع أن املجلس املركزي ملصرف لبنان
رفــض اآللـيــة املقترحة مــن بنك البحر
املـ ـت ــوس ــط ،إال أن ـ ــه ل ـب ــى ال ـط ـل ــب عـبــر
مـنــح بـنــك الـبـحــر املـتــوســط تسليفات
استثنائية بالليرة بفائدة منخفضة
ليعيد تــوظـيـفـهــا فــي ش ـه ــادات إي ــداع
ي ـ ـصـ ــدرهـ ــا م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ب ـف ــائ ــدة
مرتفعة ،وبالتالي يحقق الربح الذي
يسعى إليه.
ب ـح ـســب مـ ـص ــادر م ـصــرف ـيــة مـطـلـعــة،
ف ــإن الـتـعـمـيــم ال ـجــديــد مل ـصــرف لبنان
يهدف الى التغطية على قراره املتعلق
ب ـب ـنــك ال ـب ـح ــر املـ ـت ــوس ــط ،وت ـص ــوي ــره
كــأنــه جــزء مــن عملية أوس ــع تفرضها
السياسة النقدية املعتمدة منذ زمن
بعيد ،وال سيما أن ميزان املدفوعات
عـ ــاد الـ ــى تـسـجـيــل عـ ـج ــوزات شـهــريــة
م ـت ـتــال ـيــة ،ب ـل ـغــت قـيـمـتـهــا ال ـتــراكـم ـيــة
فــي النصف األول مــن هــذا الـعــام نحو
مليار و 115.6مليون دوالر ،وذلك بعد
فائض تراكمي ظرفي تحقق في العام
املاضي ،ألول ّ
مرة منذ عام .2010

القيسيّ :
«البحارة معتادون العيش على متن البواخر التي ال يمكن تركها من دون مالحين» (أرشيف)

ّ
ت ـتــوزع املـســؤولـيــات فــي هــذه الحالة،
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـ ـع ـ ـ ّـم ـ ــال
لبنان ،كاسترو عبد
واملستخدمني في ُ
الله ،على «الشركة املفترض بها العمل
ّ
التركية إلخــراج ّ
عمالها
مع السلطات
م ـ ــن الـ ـ ــورطـ ـ ــة والـ ـتـ ـع ــوي ــض ع ـل ـي ـهــم،
ّ
وح ـ ــل م ـشــاك ـل ـهــا امل ــال ـ ّـي ــة ّالحـ ـق ــا ،كـمــا
ّ
على الــدولــة اللبنانية ممثلة ب ــوزارة

ّ
العامة والنقل املسؤولة عن
األشـغــال
هـ ــؤالء ال ـب ـ ّـح ــارة ال ــذي ــن لــدي ـهــم عـقــود
عـ ـم ــل م ـ ــن امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن ـ ـهـ ــا ُم ـس ـج ـلــة
لديها (ال في وزارة العمل) ،وذلــك من
ّ
الخارجية
خــال الـتــواصــل مــع وزارة
ّ
واملـغـتــربــن امل ـســؤولــة عــن حـمــايــة كــل
ل ـب ـنــانــي ف ــي ال ـ ـخـ ــارج إلع ــادتـ ـه ــم إل ــى
لـبـنــان ،كــذلــك تـتــرتــب مـســؤولـ ّـيــة على

وزارة الـعـمــل (ول ــو أن ع ـقــود الـعـ ّـمــال
ّ
مسجلة لديها) ،لكونها
البحريني غير
ّ
املـ ـس ــؤول ــة ع ــن ك ـ ــل ع ــام ــل ف ــي ل ـب ـنــان
باعتبارهم ق ـ ّـوة عمل ولــديـهــم حقوق
ّ
الدولية
والتشريعات
وفــق الــدسـتــور ّ
التي تكفل هذا الحق ،وكذلك الحكومة
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة مـجـتـمـعــة ل ـك ــون ال ـبــاخــرة
ل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ،ووف ـ ـ ــق الـ ـق ــوان ــن امل ــرع ـي ــة

ت ـعـ ّـد حـكـمــا م ــن األراضـ ـ ــي الـلـبـنــانـ ّـيــة،
ولـلـحـكــومــة سـلـطــة عليها ومـســؤولــة
ع ــن ح ـمــايــة امل ــوج ــودي ــن عـلـيـهــا وعــن
صـحـتـهــم وســام ـت ـهــم» ،وي ـش ـيــر عبد
ال ـلــه إل ــى أن «اح ـت ـجــاز ه ــؤالء الـعـ ّـمــال
ق ـســري ،ف ــإن ك ــان هـنــاك مــن مخالفات
على الشركة والـبــاخــرة ،فــا يجوز أن
يدفع ثمنها العامل».

لجان األهل في المدارس
الكاثوليكية :إلغاء منح
التعليم للمعلمين

فاتن الحاج
يضغط اتـحــاد املــؤسـســات التربوية الخاصة
ف ــي ل ـق ــاءات ــه م ــع امل ـس ــؤول ــن ب ــات ـج ــاه تجميد
تطبيق قــانــون سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب على
املعلمني في املدارس الخاصة ،لسنة واحدة ،كي
يصار إلى إعــداد مشاريع قوانني تعيد النظر
بالحقوق املكتسبة للمعلمني ،ومنها التناقص
في ساعات التدريس ومنح التعليم املستحقة
ألبناء املعلمني والقانون  515الخاص بتنظيم
املوازنة املدرسية وتحديد األقساط املدرسية،
وف ـصــل الـتـشــريــع ب ــن الـقـطــاعــن التعليميني
الرسمي والخاصة وغيرها.
وتستخدم املدارس الخاصة بعض لجان األهل
في معركتها لقضم حقوق املعلمني ،إذ تقدم
ات ـحــاد لـجــان األه ــل فــي املـ ــدارس الكاثوليكية
في كسروان ـ الفتوح وجبيل باقتراح لتعديل
أحكام املادة السادسة من القانون ،1996/515
املتعلقة بتحديد املنح املدرسية ألفــراد الهيئة
التعليمية فــي املـ ــدارس ال ـخــاصــة .يــرمــي هــذا
االقـ ـت ــراح إل ــى إل ـغ ــاء ح ــق املـعـلـمــن ف ــي مــاك
املــدرســة الخاصة بتعليم أوالده ــم مجانًا في
املــدرســة نفسها واستبداله باملنحة املدرسية
املـقـطــوعــة ال ـتــي يـسـتـفـيــد مـنـهــا أفـ ــراد الهيئة
التعليمية ف ــي امل ـ ــدارس الــرسـمـيــة ع ــن تعليم
أوالدهـ ــم فــي املــدرســة الــرسـمـيــة .كــذلــك يطلب
اتـ ـح ــاد ل ـج ــان األه ـ ــل ت ـع ــدي ــل أحـ ـك ــام تـطـبـيــق
التناقص في عدد ساعات التدريس ،وذلك عبر
تعليق العمل بــالـقــوانــن اآلت ـيــة :املــرســوم 784
بتاريخ  ،1983/7/6امل ــادة األول ــى مــن القانون
 148بتاريخ  ،1999/10/29املادة  6من القانون
 102بتاريخ  ،2010/3/6املــادة  6من القانون
 159بتاريخ  ،2011/8/17املادة  7من القانون
 223بتاريخ .2012/4/2
يبدو أن هدف هذا االقتراح هو االقتصاص من
املعلمني فقط ،إذ إن تأثيراته محدودة جدًا على
األق ـســاط املــدرسـيــة ،وبــالـتــالــي ال يـخــدم األهــل
بقدر ما يخدم أصحاب املدارس.
يـبــرر ات ـحــاد لـجــان األه ــل اق ـتــراحــه بــ«مـعــانــاة
األهل من زيــادة األقساط نتيجة زيــادة رواتب
املعلمني املتكررة واملستمرة ،وآخــرهــا قانون
سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب» ،ولـكـنــه ال يوضح
كيف ستنعكس زيــادة ساعات عمل املعلمني
وحــرمــان أوالده ــم التعليم املـجــانــي على هذه
امل ـع ــان ــاة .ي ـتــوســل االقـ ـت ــراح إص ـ ــرار املعلمني
على «وح ــدة التشريع بــن القطاعني الرسمي
والـخــاص» ،ليقول لهم إن عليهم أن يتساووا
ّ
ويفصل االتحاد في اقتراحه
في الظلم أيضًا.
االخ ـت ــاف فــي أنـظـمــة الـتـعـلـيــم بــن الـقـطــاعــن
الرسمي والـخــاص لجهة التعيني ،والشهادات
ودوام العمل وســاعــات التناقص والضمانات
والتعويضات واإلجازات.
بعض املعلمني املتابعني يؤكدون أن أصحاب
املـ ـ ــدارس ي ـخــوضــون حـمـلــة م ــرك ــزة ضــدهــم،
مطالبني نقابتهم بالتحرك ،ملواجهة الهجمة
على حقوقهم املكتسبة ،وهــم يـشــددون على
تعميم تطبيق مجانية التعليم ألوالد املعلمني
ً
بدال من تعليق العمل بها ،وخصوصًا ّأن عددًا
كبيرًا مــن امل ــدارس ال تطبق الـقــانــون فــي هذا
املجال.
النقابة تعقد مؤتمرًا صحافيًا االثنني املقبل
للرد على اتحاد املؤسسات التربوية الخاصة.

