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مجتمع وإقتصاد

مقالة

لماذا االلتفاف على قانون سلسلة الرواتب؟

عما مضى
العفو ّ
تبرر خرق الحقوق
المصالح ّ
في  12شباط  2015أصدر مصرف لبنان تعميمًا أساسيًا يحمل الرقم
 134بعنوان «اصــول إجــراء العمليات املصرفية واملالية مع العمالء».
ّ
يتحدث التعميم عن واجبات املصرف تجاه العمالء وحقوقهم لجهة
الشفافية وتــزويــد العمالء باملعلومات الدقيقة ونشر ثقافة التعامل
ال ـش ـف ــاف وم ـن ــح ال ـع ـم ــاء ح ــق االعـ ـت ــراض ام ـ ــام وح ـ ــدة م ـن ـشــأة لــدى
املصارف ...ومن بني حقوق العمالء وواجباتهمّ ،
نص التعميم على أنه
يحق للعميل الطلب من املصرف واملؤسسة املالية تحديد الكلفة الفعلية
للمنتج أو للخدمة بما فيها الكلفة الفعلية للتأمني وطريقة احتساب
ّ
«حرية اختيار شركة التأمني
الفائدة الدائنة أو املدينة ،ويحق له ايضًا
من بني خمس شركات على األقــل مقبولة من املصرف أو املؤسسة
املالية ّ
ومبينة في الئحة خطية ،إذا كان الحصول على املنتج أو الخدمة
بتقديم بوليصة تأمني».
مشروطًا ّ
لكن هـنــاك قــلــة قليلة مــن املـصــارف تطبق هــذا التعميم ،ولـيــس كتاب
االعتراض ّ
املوجه من رئيسة لجنة الرقابة على شركات التأمني نادين
ً
ّ
حبال إلى مصرف لبنان ،إال دليال على وجود مخالفات لحقوق العمالء
تعود إلى سنوات.

ال ـض ـمــان ،يـحـظــر م ـمــارســة عمليات
ـادة الـ ـضـ ـم ــان إال مــن
الـ ـضـ ـم ــان وإع ـ ـ ـ ـ ّ
ق ـبــل ه ـي ـئــات ي ــرخ ــص ل ـهــا بــذلــك من
قبل وزي ــر االقـتـصــاد والـتـجــارة بعد
اسـ ـتـ ـط ــاع رأي املـ ـجـ ـل ــس ال ــوط ـن ــي
للضمان.
كــذلــك ج ــاء فــي إع ــام مـصــرف لبنان
أنــه بــاالسـتـنــاد إلــى املــادتــن  38و39
م ــن ق ــان ــون تـنـظـيــم هـيـئــات الـضـمــان
«يحظر التسويق لعمليات الضمان
وإع ـ ــادة ال ـض ـمــان (ال ـت ــأم ــن وإعـ ــادة
التأمني) إال من قبل رؤســاء وأعضاء
مـ ـج ــال ــس إدارة هـ ـيـ ـئ ــات ال ـض ـم ــان

واملـ ـمـ ـثـ ـل ــن الـ ـق ــان ــونـ ـي ــن ل ـل ـه ـي ـئــات
األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة ووسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاء وم ـ ـنـ ــدوبـ ــن
ووك ــاء مــرخــص لـهــم مــن قـبــل وزارة
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة» .وي ـش ـي ــر
اإلع ـ ــام ص ــراح ــة إل ــى أن «امل ـص ــارف
واملـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات املـ ــال ـ ـيـ ــة لـ ـيـ ـس ــت مــن
ه ـي ـئــات ال ـض ـمــان أو م ــن وســائـطـهــا
أو وكــائـهــا أو مـنــدوبـيـهــا» ،كـمــا أن
لجنة مراقبة هيئات الضمان أبلغت
م ـص ــرف ل ـب ـنــان أن ه ـن ــاك «م ـص ــارف
تبث إعالنات متعلقة بتسويق عقود
ال ـت ــأم ــن ب ـم ـخ ـت ـلــف أن ــواعـ ـه ــا وع ـبــر
مختلف الوسائل اإلعالمية ووسائل
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي» ،وأن «ع ــددًا
م ــن امل ـ ـصـ ــارف وامل ــؤسـ ـس ــات املــال ـيــة
يسمح أيضًا لوسطاء ومندوبني عن
هيئات الضمان بالتواجد في مراكز
ال ـع ـم ــل امل ـخ ـص ـصــة ل ـه ــذه امل ـص ــارف
واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات امل ــالـ ـي ــة و/أو ي ــؤم ــن
لـهــم أمـكـنــة لـتـســويــق ع ـقــود الـتــأمــن
وإعــادة التأمني وغيرها من عمليات
ال ـ ـض ـ ـم ـ ــان»« ...ل ـ ــذل ـ ــك ،فـ ـ ــإن م ـص ــرف
لبنان إذ يلفت النظر إلى النصوص
القانونية املشار إليها أعاله ويدعو
املـ ـص ــارف وامل ــؤسـ ـس ــات امل ــال ـي ــة إلــى

عدم القيام بعمليات الضمان وإعادة
ال ـ ـض ـ ـمـ ــان ،م ـ ــن أي نـ ـ ــوع ك ـ ــان ـ ــت ،أو
التسويق لها بمختلف أنواعها عبر
مختلف الــوســائــل أو بــث اإلعــانــات
املـتـعـلـقــة ب ـهــا أو ال ـس ـمــاح ملـنــدوبــن
عــن هيئات الـضـمــان بــالـتــواجــد لدى
املصارف واملؤسسات املالية املعنية
أو ت ــأم ــن أم ـك ـنــة ل ـهــم وذل ـ ــك تجنبًا
للتعرض ألي مساءلة أو عقوبة بهذا
الخصوص».
إذًا ،ي ـ ـقـ ـ ّـر م ـ ـصـ ـ ّـرف لـ ـبـ ـن ــان ب ــوج ــود
املخالفات ويـحــذر من تكرارها ،لكنه
م ـنــح املـ ـص ــارف «عـ ـفـ ـوًا» نـهــائـيــا عما
ّ
مـضــى ،وكـ ــأن املـخــالـفــات الـســابـقــة أو
ت ـلــك امل ــوث ـق ــة م ــن ق ـبــل ل ـج ـنــة مــراق ـبــة
هيئات الضمان والـتــي استند إليها
ســامــة إلص ــدار اإلع ــام لــم تـكــن! هــذا
ال ـع ـف ــو ل ـي ــس األول م ــن ن ــوع ــه ال ــذي
تحصل عليه املصارف ،فهي اعتادت
مخالفة القوانني من دون أي محاسبة
على أفـعــالـهــا ،كما حــدث منذ بضعة
أي ـ ــام ،ع ـنــدمــا ان ـتــزعــت املـ ـص ــارف من
ســامــة وع ـدًا بتخفيف الـغــرامــات عن
مخالفات قامت بها في سوق القطع،
رغم املخاطر الكبيرة لهذه املخالفات.

نعمه نعمه *
األهـ ـ ــل وامل ـع ـل ـم ــون ي ـس ـع ــون إلـ ــى تـطـبـيــق
الـ ـق ــوان ــن ،والـ ــدولـ ــة وامل ــؤس ـس ــة ال ـتــربــويــة
ت ـم ـت ـن ـعــان .مـ ــاذا ي ـح ـصــل؟ م ــن املـفـتــرض
أن تصبح القوانني النافذة ضابط اإليقاع
للعقود املبرمة بني أصحاب العالقة ،تحمي
تـنـفـيــذهــا الـسـلـطــات اإلج ــرائ ـي ــة والـقـضــاء
كراع لتطبيق الدستور
ورئاسة الجمهورية ٍ
والـ ـق ــوان ــن .وم ـن ــذ إق ـ ــرار ق ــان ــون سلسلة
الـ ــرتـ ــب والـ ـ ــرواتـ ـ ــب الـ ــرقـ ــم  46لـتـصـحـيــح
ُ
أجــور املعلمني ،فتح النقاش الــواســع حول
القانون  96/515املتعلق بموازنة املــدارس
الخاصة ودور لجان األهــل .وبمبادرة من
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون ووزي ــر
التربية مروان حمادة تألفت لجنة الطوارئ
الـخــاصــة لـنـقــاش تــداعـيــات تــأثـيــر الـقــانــون
على موازنات املدارس وآليات حلها ،وليس
لنقاش القانون نفسه أو غيره.
لكن ،في اجتماعات لجنة الطوارئ ،وجد
األهـ ـ ــل وامل ـع ـل ـم ــون أن ـف ـس ـهــم ي ـن ـســاقــون
إلــى نقاش آخــر مختلف تمامًا .الطرفان
يريدان تطبيق القوانني فيما املؤسسات
التربوية تعترض عليها وتعلن «إضرابًا»
ع ــن ت ـن ـف ـيــذهــا وت ـض ــع ش ــروط ــا« :أط ـبــق
هــذا البند وال أطبق اآلخ ــر»« ،على الدولة
أن تـ ـس ــاه ــم .»...ال ــوزي ــر ،وب ـنـ ّـيــة حـسـنــة،
يحاول الدخول كوسيط تسوية ،فيضع
خارطة طريق في االجتماع األول للجنة،
ويتناساها في االجتماع الثانيُ ،ويسقط
تـطـبـيـقـهــا ف ــي االج ـت ـم ــاع ال ـث ــال ــث كــونـهــا
تـتـطـلــب دراس ـ ــة اسـتـقـصــائـيــة لـلـسـنــوات
الخمس السابقة .وقبل ذلك طلب دراسة
اقتصادية مــن خبرائه أظـهــرت أن تأثير
القانون  46على املوازنة املدرسية ال تتعدى
 ،%13ولـكـنــه لــم يـقــم بنشر تفاصيلها،
واسـتــدعــى نقيب خـبــراء املحاسبة لكنه
لم يكلف أي مدقق املباشرة في التدقيق
اإلسـتـقـصــائــي ل ـل ـمــوازنــات ،وتـنــاســى أن
وزي ــر الـتــربـيــة الـســابــق ال ـيــاس بــو صعب
كان قد انجز ُ هو اآلخر دراسة مقارنة بني
األق ـســاط خلصت إلــى أن نسبة الــزيــادة
خالل السنوات الخمس هي  .%80ويعود
م ـعــالــي الـ ــوزيـ ــر ،ف ــي ظـ ـه ــوره اإلع ــام ــي،
جار ،ويعيد
ليؤكد أن التدقيق املحاسبي ٍ
الدفة الى لجان األهل في إقــرار املوازنات
ودرسـهــا .لكنه ،فــي املقابل ،ال ّ
يفعل وال
يـضـغــط لـتـشـكـيــل امل ـجــالــس التحكيمية
وال ملــراق ـبــة ان ـت ـخــابــات ل ـجــان األهـ ــل ،وال
يتابع موظفوه كما يجب القضايا العالقة

والتحويالت إلى املحاكم وغيرها.
أخيرًا ،بدأ الحديث عن حلني .األول اقترحه
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة وه ــو تقسيم الــزيــادة
الـطــارئــة على الــرواتــب على أربـعــة اط ــراف:
األهل واملعلمون واإلدارة املدرسية والدولة.
هــذا اإلقـتــراح يحتاج الــى اقــرار في مجلس
الـنــواب وتوفير مــوازنــة له ولــن يحدث قبل
س ـنــوات ،عــدا عــن اشكالية كبيرة فـيــه ،ان
ً
الزيادة ستقسم شكال على أربعة اطراف.
لـكـنـهــا ،فــي ال ــواق ــع ،ستقسم عـلــى طرفني
إثنني هما االهل واملعلمون .فالدولة ستدفع
حصتها مــن الـخــزيـنــة ،اي مــن الـضــرائــب،
وبالتالي من املواطنني ومن ضمنهم األهل
وامل ـع ـل ـمــون ،وامل ــدرس ــة س ـتــدفــع حصتها
حكمًا مــن مــوازنــة املــدرســة الـتــي يدفعها
األه ـ ـ ــل مـ ــن خ ـ ــال األق ـ ـس ـ ــاط .فـ ــاملـ ــدارس
ً
الـ ـخ ــاص ــة ال ت ـم ـل ــك وال ت ـض ــع رأس ـ ـمـ ــاال
استثماريًا في موازناتها ،بل هو نتاج ما
تجنيه من األقساط املدرسية .وبذلك يدفع
األهل ،فعليًا ،ما يقارب حصتني ،واملعلمون
حصة ،وأخرى من ضرائب األهل واملعلمني
واملواطنني جميعًا!
الحل الثاني هو طرح الوزير حمادة بتقسيط
الزيادة والدرجات الست االستثنائية على
ً
مراحل زمنية ،وهــو ما يواجه رفضا من
األه ــل واملــؤسـســات الـتــربــويــة .فـهــذا الطرح
يعني ّأن األه ــل سيدفعون الــزيــادة كاملة
ولــو بعد حــن ،مــن دون مــراقـبــة املــوازنــات
ومــن دون حماية قضائية وآلـيــات مراقبة
وت ــدق ـي ــق م ــال ــي .وهـ ــم ال يـ ـم ــارس ــون ،في
امل ـقــابــل ،حـقـهــم ف ــي درس امل ــوازن ــة وقـطــع
الـحـســاب ...اي عــودة األم ــور إلــى مــا كانت
عليه قبل إقــرار القانون واستيعاب األهل
للعبة املالية فــي مــوازنــات امل ــدارس ،بينما
ً
املــؤسـســات تــرفـضــه ألنـهــا تــرفــض أصــا
اإلق ــرار بــالــدرجــات الست وتنفيذ القانون
 46كما هو.
ال نـفـهــم م ــا ه ــي ال ـض ـغــوط ال ـتــي ت ـمــارس
ل ــإلـ ـتـ ـف ــاف عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــوانـ ــن ،وهـ ـ ــل تـمـلــك
املــؤسـســات التربوية ومــن خلفها الدينية
هــذه الـسـطــوة لــإمـتـنــاع عــن تنفيذ قــانــون
مل ـج ــرد رفـ ـض ــه؟ ومـ ــا ال ـ ــذي ي ـج ـعــل رأس
الـسـلـطــة الــدس ـتــوريــة والـسـلـطــة التنفيذية
يـسـعــى إلي ـج ــاد ح ـلــول مـلـتــويــة ومختلفة
عن تطبيق القوانني النافذة؟ هل ًيعقل ان
يـطــالــب األه ــل واملـعـلـمــون بتنفيذ الـقــوانــن
وامل ــؤس ـس ــات ال ـتــربــويــة ت ـع ـتــرض وال ــدول ــة
تـلـتــف عـلــى قــوانـيـنـهــا؟ اال ت ـجــري األم ــور
بالعكس عادة؟
* باحث في التربية والفنون

ـحلة»؟
 18ع ـض ـوًا نـصــف أع ـضــائــه ،ويصبح
ً
منحال بحكم القانون.
ال ــزي ــارات وامل ـنــاشــدات واالعـتـصــامــات
التي نفذها أبناء الفاكهة والجديدة لم
تثمر حتى اليوم .املختار حسن خليل
قـ ــال لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «وع ـ ـ ــودًا ســابـقــة
وصلتنا من مكتب وزير الداخلية بأن
األم ــور تتجه نحو الحل قبل األعـيــاد،
ول ـك ـن ـنــا ال ن ـ ــزال ف ــي دوامـ ـ ــة املـمــاطـلــة
والوعود» .كما سمع وفد من البلدة زار
رئيس الجمهورية ميشال عون أخيرًا
وعودًا باملعالجة السريعة.
مـحــافــظ بعلبك ـ الـهــرمــل بشير خضر
أكـ ــد ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن امل ـع ـن ــي الــوح ـيــد
بإعالن حل البلدية هو وزيــر الداخلية
والبلديات .وأوض ــح «أنـنــي لــم أصــادق
على أي قرار لبلدية الجديدة ـ ـ الفاكهة
منذ أكثر من سنة» ،عازيًا ذلك الى قرار

مجلس ش ــورى ال ــدول ــة ،وألن املجلس
الـبـلــدي «فــاقــد للنصاب الـقــانــونــي .إذ
ك ـي ــف نـ ـص ــادق ع ـل ــى ق ـ ـ ــرارات وص ــرف
أمــوال لجلسات قوامها ثمانية اعضاء
فقط؟».
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـ ـ ــروات ـ ـ ــب الـ ـعـ ـم ــال
واملـ ـ ــوظ ـ ـ ـفـ ـ ــن ،أشـ ـ ـ ـ ــار خـ ـض ــر الـ ـ ـ ــى ان ــه
بـعــد «اتـ ـص ــاالت سـيــاسـيــة» م ــع حــاكــم
م ـصــرف لـبـنــان ريـ ــاض س ــام ــة ،أرس ــل
األخير للمحافظة «قرارًا باملوافقة على
صــرف شيك روات ــب املوظفني الثابتني
بـعــد تــوقـيــع رئ ـيــس الـبـلــديــة ،وتــأشـيــر
امل ـح ــاف ــظ ع ـل ـي ــه» .أمـ ــا روات ـ ـ ــب ال ـع ـمــال
واملياومني فيحتاج صرفها إلــى «عقد
ج ـل ـســة م ـج ـلــس ب ـل ــدي ل ـل ـتــوق ـيــع على
جــداول القبض .وبما أن املجلس فاقد
للنصاب القانوني ،فإن األمر لدى وزارة
الداخلية».

رئيس بلدية الفاكهة ـ ـ الجديدة اعتبر
في اتصال مع «األخبار» أن «قــرار حل
البلدية ليس مع املحافظ أو املخاتير،
وإنـمــا مــع وزي ــر الداخلية والبلديات.
هو الذي يقرر وسننصاع له» .وأضاف
أن وزيــر الداخلية «يعرف جيدًا أن ما
ن ـت ـعــرض ل ــه م ـنــذ س ـنــة ون ـص ــف سنة
لـيــس س ــوى حملة تــركـيــب أف ــام ممن
ً
ترشحوا لالنتخابات ودفـعــوا أم ــواال
فيها وتضرروا من فوزنا» ،مشيرًا إلى
أن الـبـعــض «يـسـتـغــل ع ـمــال الـنـفــايــات
ال ــذي ــن ل ــم يـقـبـضــوا روات ـب ـه ــم» .ولـفــت
م ـحــي ال ــدي ــن إلـ ــى أن م ـحــافــظ بعلبك
الـ ـه ــرم ــل «ي ــراس ـل ـن ــي ك ــرئ ـي ــس ب ـلــديــة
ولدينا اثباتات على ذلك ،فكيف اصدر
قـ ــرار ح ــل ال ـب ـل ــدي ــة؟» .وش ـ ـ ّـدد ع ـلــى أن
«تجميد أموال البلدية وما تتعرض له
قرار سياسي بامتياز».
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