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متفرقات
طالبوا فيه بصرف مستحقاتهم استنادًا
إل��ى ال �ق��ان��ون  2001/ 344ال ��ذي أعطاهم
 4درج��ات استثنائية ب��دل إج��ازة .ومل��ا لم
ُيتجاوب مع مطلبهم ،راجعوا بالتنسيق
مع رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي
ال��رس �م��ي ح �ن��ا غ��ري��ب وزي� ��ر امل� ��ال آنذاك،
دميانوس قطار ،ال��ذي لم يكن على علم،
بحسب األساتذة ،بما يحصل في وزارته،
ووجد في «موقف بعض املوظفني مخالفة
للقوانني» ،لذا وعدهم باستصدار مذكرة
في هذا الخصوص.
وك��ان ال��وزي��ر عند وع��ده .فأصدر املذكرة
ب �ت��اري��خ  2005/6/18ل �ك �ن �ه��اُ ...حجزت
ُ
ف��ي أدراج ال� ��وزارة وع��رق��ل تنفيذها بعد
رحيل قطار وتأليف حكومة جديدة .أما
األس��ات��ذة ف�ق��د «خ�ط�ف��وا» ع�ل��ى طريقتهم
امل� ّ�ذك��رة ل�لاط�لاع ع�ل��ى م�ض�م��ون�ه��ا ،علمًا
بأنها ملك عام ويجب أن تكون في متناول
ال�ج�م�ي��ع .وت �ب�ين أن ال��وزي��ر أع �ط��ى فيها

سحبت الوزيرة بهية
الحريري المادة المتعلقة
بهذه القضية مرتين

ّ
ُرف �ع��وا م��ن م�ل�اك التعليم االب �ت��دائ��ي إلى
م�ل�اك التعليم ال �ث��ان��وي ب�ع��د خضوعهم
مل� �ب ��اري ��ات ف ��ي م �ج �ل��س ال �خ ��دم��ة املدنية
ودخ��ول �ه��م ك �ل �ي��ة ال �ت��رب �ي��ة ف ��ي الجامعة
اللبنانية استنادًا إلى مراسيم وقوانني.
أما القضية فبدأت مع مراجعة هؤالء لدى
ال ��وزارة ،بتاريخ  ،2004/ 9/1عبر كتاب

ال�ت��وج�ي�ه��ات ال�ل�ازم��ة ل �ل��دوائ��ر املختصة
بصرف املستحقات املالية.
بعد هذا املوقف الذي لم يفهمه األساتذة،
عادت القضية إلى نقطة الصفر ،واضطروا
م �ج��ددًا إل ��ى ال ��دف ��اع ع��ن ح�ق�ه��م بمؤازرة
رئيس رابطتهم ،فاجتمعوا مع وزير املال
الجديد حينها ،جهاد أزع ��ور ،وك��ان هو
ِّ
اآلخ��ر متفهمًا للموضوع وأص��در مذكرة
بتاريخ  2006/6/3موجهة تحديدًا إلى
مديرية الصرفيات ف��ي وزارة امل��ال وإلى
وزارة التربية.
دائرة املحاسبة في ّ
وب�س�ب��ب م �ع��ان��اة امل��رف �ع�ين م��ع التصرف
السابق لهؤالء املوظفني في وزارة املال،
غ �ي ��ر امل � �س� � ّ�وغ ق ��ان ��ون� �ي ��ًا« ،خ� � ّ�ي � �م� ��وا» في
ال� ��وزارة وع �م��دوا م�ب��اش��رة إل��ى الحصول
ع �ل ��ى م� ��ذك� ��رة أزع� � � ��ور ق ��اط �ع�ي�ن الطريق
على «احتمال» مصادرتها .وهكذا كان،
ف �س �ل �م��وه��ا م �ب��اش��رة إل� ��ى رئ �ي ��س دائرة
امل�ح��اس�ب��ة ف��ي وزارة ال �ت��رب �ي��ة .وق ��د كان
إح�س��اس ه��ؤالء ف��ي مكانه ،فما إن عرف
املذكرة
امل ��وظ� �ف ��ون أن �ف �س �ه ��م ،ب � �ص� ��دور ُ
واستحصال األساتذة عليها حتى أرسل

اعتراض على املذكرة إلى دائرة املحاسبة
م �ج��ددًا ي��وق��ف اس �ت �ف��ادة األ ّس ��ات ��ذة .لكن،
ول �ح �س��ن ح ��ظ األس � ��ات � ��ذة أن � �ه ��م سبقوا
«ال ��رس ��ال ��ة االع �ت��راض �ي��ة» ب �ل �ح �ظ��ات إلى
رئ �ي��س ال ��دائ ��رة ال� ��ذي ع �م��د إ ًل ��ى تطبيق
مضمون م��ذك��رة ال��وزي��ر ،عمال باألصول
القانونية واإلدارية ،وهكذا حصلوا على
مستحقاتهم.
الح �ق��ًا أي �ض��ًا ،ت �ج��ددت امل �ح��اول��ة النتزاع
ح ��ق األس� ��ات� ��ذة ع ��ن ط ��ري ��ق إدارج مادة
ف��ي م�ش��روع ق��ان��ون امل��وازن��ة لسنة ،2007
بعدما كانوا قد استعادوا هذا الحق بقوة
ً
وبناء على مراجعة رئيس
القانون .لكن،
راب �ط��ة األس ��ات ��ذة ل��وزي��رة ال�ت��رب�ي��ة آنذاك
ب�ه�ي��ة ال �ح��ري��ري ،ط�ل�ب��ت ال ��وزي ��رة سحب
املادة املتعلقة بهذه القضية.
لكن ذل��ك لم يمنع م�ع��اودة الكرة وإقحام
ف �ق��رة ب�ص�ف��ة «ف �ق ��رة م �ض��اف��ة» إل ��ى نص
امل� ��ادة ال�ث��ال�ث��ة م��ن امل ��رس ��وم ال��رق��م 2021
ب �ت��اري��خ  2009/5/22امل �ت �ع �ل��ق بإعطاء
ث�لاث درج��ات استثنائية للمدرسني في
التعليم االبتدائي وال��ذي كان يبحث في
ل�ج�ن��ة ال�ت� ُ�رب�ي��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة ف��ي ب��داي��ة هذه
ال �س �ن��ة .وق � ��دم «ت �ب��ري��ر م �غ �ش��وش» ،على
ح ��د ت�ع�ب�ي��ر األس� ��ات� ��ذة ،ل��رئ�ي�س��ة اللجنة
وأعضائها «يزعم أن الدرجات املستحقة
ل�لأس��ات��ذة ب��ال�ق��ان��ون  ،344إن�م��ا حصلوا
التعليمية
عليها لقاء حيازتهم اإلج��ازة
ّ
ّ
وأن��ه بموجب ه��ذه اإلج ��ازة ذات�ه��ا رفعوا
الثانوي».
إلى مالك التعليم ُ
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�
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�
�
غ
ال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ة ال� � �ت � ��ي
ّ
وامل �ت �ض �م �ن��ة ف ��ي ال� �ق ��ان ��ون  344ه ��ي أن
ال��درج��ات استحقوها ل�ق��اء قضائهم 16
سنة في الخدمة الفعلية ،وه��م يحملون
إجازة في التعليم االبتدائي ،أي درجة لكل
سنوات خدمة فعلية حملوا خاللها
أربع
ّ
اإلجازة .وأن التعيني برتبة تعليم ثانوي
يستند إل��ى ال�ن�ج��اح ف��ي م �ب��اراة يجريها
مجلس الخدمة املدنية يتم بعدها اإلعداد
في كلية التربية والحصول على شهادة
ال �ك �ف��اءة أو م��ا ي �ع��ادل �ه��ا ث��م ي �ت��م بعدها
الثانوي.
التعيني في مالك التعليم
ّ
املفارقة التي يسجلها األساتذة أن النواب
ال يعودون إلى القوانني ملعرفة صحة ما
ُيطرح عليهم في اللجان النيابية.
وبعد مراجعة املعنيني ُحذفت الفقرة ًالتي
أضيفت والتي لم تكن موجودة أصال في
ن��ص امل��رس��وم امل �ح��ال م��ن ال�ح�ك��وم��ة إلى
مجلس النواب ،فعادت الطمأنينة مجددًا
إلى قلوب األساتذة.
ُ
مع ذل��ك ،كأن شيئًا لم يكن .فبعدما أقفل
الباب أمام هؤالء املوظفني في وزارة املال
ع� ��ادوا إل ��ى م �ح��اوالت �ه��م ال�س��اب�ق��ة لسلب
األس��ات��ذة حقوقهم بالدخول من الشباك
عبر إقحام نص املادة  109األخيرة.

«ليبان بوست» مرسال الفلسطينيني ألوراقهم الثبوتية
قاسم س .قاسم
انهمرت النعم على الفلسطينيني دفعة
واح� � � ��دة .ف �ب �ع��د إق � � ��رار م �ج �ل��س النواب
ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي َّ ف � ��ي ج �ل �س �ت��ه التشريعية
األخ �ي ��رة ح��ق��ي ال�ع�م��ل واالس �ت �ف��ادة من
ال �ض �م��ان االج �ت �م��اع��ي ،أص � ��درت وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال � �ب � �ل� ��دي� ��ات أم� � ��س مذكرة
ات�ف��ق بموجبها م��ع ش��رك��ة ب��ري��د لبنان
«ل �ي �ب��ان ب ��وس ��ت» ،ع �ل��ى ت��أم�ي�ن خدمات
لتقديم الالجئني الفلسطينيني طلبات
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى امل�س�ت�ن��دات الشخصية.
هذه الخطوة املشكورة كانت قد طرحت
م�س�ب�ق��ًا وج ��رى درس �ه��ا ب�ج��دي��ة كبيرة،
وخ�ص��وص��ًا أن مرجعية الفلسطينيني
في لبنان «دائ��رة نفوس» واح��دة ،كائنة
في منطقة بشارة ال�خ��وري في بيروت،
م��ا يحتم على م��ن ي��ري��د ال�ح�ص��ول على
أوراق ثبوتية التوجه الى مقر املديرية
من كل مخيمات لبنان .وق��د ك��ان توافد
الالجئني م��ن مختلف مخيمات لبنان،
وخ �ص��وص��ًا ت�ل��ك ال�ب�ع�ي��دة ع��ن بيروت،
س �ب �ب ��ًا رئ� �ي� �س� �ي ��ًا ف � ��ي ح� ��ال� ��ة االزدحام
الشؤون
ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ش�ه��ده��ا م��دي��ري��ة
ّ
السياسية وال�لاج�ئ�ين .وب��ذل��ك ،سيمكن
هذا االتفاق بني «ليبان بوست» ووزارة
الداخلية أبناء املخيمات خ��ارج بيروت

اإلجراء هو إلزالة
العبء عن كاهل الالجئين
الفلسطينيين

م��ن تقديم طلباتهم إل��ى م��راك��ز «ليبان
منهم للحصول على
ب��وس��ت» ال�ق��ري�ب��ة
ً
أوراق �ه��م الثبوتية ،ب��دال م��ن تكبد عناء
التوجه ال��ى ب�ي��روت واالن�ت�ظ��ار ف��ي مقر
املديرية .االقتراح كان قد تقدم به املدير
ال �ع��ام ل � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ال�ع�م�ي��د نقوال
الهبر وذل��ك لتخفيف املشقة ع��ن كاهل
الالجئني م��ن جهة ،ولتخفيف الضغط
عن كاهل املوظفني في مديرية الشؤون
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،وخ �ص��وص��ًا أن عدد
املوظفني في املديرية ال يكفي لتلبية كل
الطلبات املقدمة يوميًا والتي قد يصل
ع��دده��ا أحيانًا ال��ى اآلالف .ه�ك��ذا ،يمكن
الالجئني االطمئنان ال��ى ان��ه في موسم

االمتحانات املقبل سيتمكن الطالب من
ال�ت��وج��ه ال��ى م��راك��ز ليبان ب��وس��ت حيث
ت�ت��واف��ر امل�س�ت�ن��دات امل�ط�ل��وب��ة للحصول
على بطاقة امتحانات رسمية.
يذكر بأن تقديم الطلبات في هذه املراكز
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى أوراق ث �ب��وت �ي��ة ليس
إلزاميًا بل هو اختياري ،وتكلفة العملية
بالتأكيد أقل من تكلفة املواصالت التي
ق��د يدفعها أوالد مخيمات م��ن الشمال
أو الجنوب ،وخصوصًا إن ك��ان عليهم
ال �ع��ودة ف��ي ي��وم آخ��ر بسبب االزدحام.
وف ��ي ح��دي��ث م��ع «األخ� �ب ��ار» ق ��ال الهبر
إن ه��ذا «اإلج��راء إلزال��ة العبء عن كاهل
ال�لاج �ئ�ين الفلسطينيني ال�ق��اط�ن�ين في
املخيمات البعيدة».
يضيف «أص �ب��ح ب��اإلم�ك��ان ال�ت��وج��ه الى
م��راك��ز ل �ي �ب��ان ب��وس��ت وت �ق��دي��م األوراق
املطلوبة الس�ت�ص��دار ال��وث��ائ��ق وانتظار
ملدة خمسة أيام ليحصلوا على أوراقهم
ال �ث �ب��وت �ي��ة م ��ن خ �ل��ال ال �ل �ي �ب��ان بوست
أيضًا».
يبقى أنه بعد هذه الخطوة ،على وزارة
الداخلية تغيير مقر مديرية الشؤون من
املبنى السكني الذي تقع فيه ،الى مبنى
آخ��ر ،على أن يكون عدد املوظفني كافيًا
لتسهيل معامالت  500أل��ف فلسطيني
يقطنون لبنان.

ّ
الصايغ يؤكد استمرار مشروع «معايير الجودة»

ّ
ّ
أكد وزير الشؤون االجتماعية سليم الصايغ ،أن مشروع تطوير
ضمان الجودة في الجمعيات املتعاقدة مع الوزارة
أنظمة ومعايير ُ
ستكمل املرحلة الثانية منه يوم الثالثاء املقبل،
ت
مستمر ،وسوف
ُ
من خالل ورشة عمل ستعقد في فندق بادوفا في سن الفيل.
ولفت الصايغ إلى أن تمويل مؤسسة «أميديست» للمشروع جاء
ّ
في مرحلة الحقة إلطالقه ،وأن الوزارة ليس لديها ما ّتخفيه في
هذا الشأنّ .أما لجهة تهميش القيادات في الوزارة ،فأكد الصايغ أن
ّ
مسألة تعيني مدير عام أصيل من اختصاص مجلس الوزراء ،وأن
ّ
ّ
كف يد من ّ
عينوا باإلنابة لم يحصل في عهده ،وأن ما قام به هو
االلتزام بقرارات هيئات الرقابة.

تجديد كتاب التربية

ّ
اطلع وزير التربية حسن منيمنة من املركز التربوي والبحوث
وتحدثت
واإلنماء على املستجدات في ملف املناهج وتطويرها.
ّ
رئيسة املركز ليلى فياض عن اجتماعات عقدت الختيار املؤلفني
للكفايات ،كيفية
ووضعهم في خلفية بناء املناهج ،اإلدماج التدريجي
ً
تقويم املوارد وتحديد الروزنامة املحددة لكل خطوة ،إضافة إلى
برنامج التقوية والدعم .ثم رأس منيمنة اجتماعًا للجنة تطوير كتاب
التربية الوطنية ّ
مالحظات املؤسسات التي
املوحد .وعرضت فياض
ّ
معظمها املنهج بل الكتاب ،ورأت أنه يفوق قدرات التلميذ
لم تطاول في
ّ
الفكرية واللغوية .وركز منيمنة على تجديد كتاب التربية ضمن خطة
كاملة وشاملة لكل املراحل والحلقات ،ليؤدي دوره في بناء مواطن
صالح ،وتنمية وتدعيم العناصر املشتركة بني املواطنني.
بدوره ،شرح املدير العام للتربية فادي يرق كيفية تعاطي املدارس
مع كتاب التربية املدنية ،ولفت إلى األذون املعطاة للجمعيات للتعاون
مع املدرسة الرسمية في إطار له ضوابط محددة ،وتحدث عن
املؤشرات التي صدرت عن الدراسات التي شملت كتاب التربية.
وتحدث املجتمعون عن كثافة املادة وكتابتها بصورة حقوقية ال
مدرسية تربوية ،ما أعاق قبول الكتاب.

وفاة مواطن مصابًا بفيروس أنفلونزا الخنازير
توفي أمس اللبناني ر .أ .س .من بلدة حصرايل في قضاء جبيل،
في قسم العناية الفائقة في مستشفى املعونات بجبيل ،الذي كان قد
أدخل إليه بسبب تعقيدات إثر إصابته بفيروس أنفلونزا الخنازير.
وكان ر .أ .س .وهو صاحب مزرعة دجاج ،مصابًا بالفيروس حسب
تقرير طبي صادر عن مختبرات مستشفى الروم في بيروت ،لكنه،
حسب أهالي البلدة واملسؤولني فيها ،أهمل اإلصابة ولم يراجع
األطباء إال لدى تقدم حالته ،ما جعل من الصعب معالجته كما حصل
لبعض أفراد عائلته الذين تعافوا من اإلصابة بعد إعطائهم العالج
املناسب (العدد  .)1195وأكد طبيب القضاء
لـ«األخبار» أن الفيروس مجرد أنفلونزا
غير خطرة ،ولهذا لن يتم إعالن رسمي عن
وفاة «الحالة» .وكانت منظمة الصحة العاملية
قد أعلنت منذ عشرة أيام «انتهاء جائحة
أنفلونزا الخنازير» .يذكر أن  3مواطنني
لبنانيني قضوا بهذا الفيروس منذ ظهوره.
(األخبار)

ّ
جبل النفايات في صيدا يتضخم
سأل «اللقاء الوطني الديموقراطي» في صيدا في بيان له أمس عن
«الوعود االنتخابية» املتمثلة في التخلص من جبل ّالنفايات الرابض
على صدر املدينة ،فيما «يتضخم هذا األخير تضخمًا متسارعًا
ّ
بعد االنتخابات البلدية» .ولفت البيان إلى أن «هذا التضخم يترافق
مع تفريخ ّ
مكبات جديدة ،وترك النفايات تتراكم في شوارع املدينة
وأحيائها وضواحيها .والسبب؟ يتحدث البيان عن «إقدام شركة
«جينيكو» على التخلص من حمولة مئات الشاحنات من الردميات
واألتربة في املكب على مرأى الجميع ومسمعه».

افتتاح مهرجان «ليالي كفرنبرخ»
افتتح «االتحاد النسائي التقدمي» ،بالتعاون مع بلدية كفرنبرخ،
برعاية رئيس «اللقاء
مهرجان «ليالي كفرنبرخ الخامس»
ً
الديموقراطي» النائب وليد جنبالط ،ممثال برئيسة االتحاد وفاء
معرضًا للمنتجات البلدية ومأكوالت بيتية
عابد .وتضمن املهرجان
ّ
ّ
ومطرزات ،تخلله توزيع شهادات على طالب البلدة
وصناعات يدوية
ّ
الناجحني في االمتحانات الرسمية.
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