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براءة ذمة لكي
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صرف المعلمين

الحقوق دين ممتاز على صاحب المدرسة
أعلنت نقابة المعلمين أنها حلت نحو  %60من
قضايا المعلمين المصروفين لهذا العام،
متعهدة متابعة باقي القضايا بالتعاون مع
مستشارها القانوني زياد بارود .ودعت قضاء
العجلة إلى السرعة في بت المسائل العالقة
التي تبقى سنتين وأكثر من دون معالجة
فاتن الحاج
حكايات الصرف من املدارس الخاصة
ت ــأت ــي ه ــذه امل ـ ـ ّـرة ب ــا أس ـم ــاء املـ ــدارس
أيـ ـ ـض ـ ــا .امل ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــون املـ ـ ـص ـ ــروف ـ ــون ال
يــزالــون ي ـتــرددون فــي رواي ــة تجاربهم
الـشـخـصـيــة ل ـل ــرأي ال ـع ــام ف ــي املــؤتـمــر
الصحافي السنوي الذي تعقده نقابة
املعلمني للغاية .الصرف بات «مجزرة»
الـصـيــف بـفـعــل املـ ــادة  29ال ـتــي تعطي

«الحق لرئيس املدرسة بأن يصرف من
الخدمة أي معلم ،شرط أن يرسل إليه
كـتــابــا مـضـمــونــا م ــع إش ـع ــار بالتسلم
قبل الخامس من تموز» .هكذا يسجل
في كل عام االستغناء عن خدمات نحو
ّ
 200أستاذ/ة ،وإن كان هناك من قال إن
العدد هذا العام أقل بكثير من كل عام.
في أي حال القصة ليست في العدد بل
في القوانني التي ال تطبق بحق أكثر
م ــن  10آالف م ـع ـلــم/ة ف ــي «الــدكــاكــن»

واملـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة الـ ـت ــابـ ـع ــة
للجمعيات الدينية مــن أصــل  55ألفًا!
ه ــؤالء املـعـلـمــون ال يـتـقــاضــون روات ــب
كـمــا هــو مـقــرر رسـمـيــا ،بــل ال يتجاوز
راتــب املعلم في بعض األحـيــان نصف
ال ــرات ــب املـسـتـحــق ل ــه .ك ــذل ــك ال يــدخــل
الـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـدرج وال ـ ـ ــدرج ـ ـ ــات االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة
واملـفـعــول الــرجـعــي عـلــى ال ــزي ــادات في
قــامــوس ه ــذه امل ـ ــدارس .هـنــا ال وجــود
لساعات التناقص أو اإلجازة السنوية
أو املرضية أو إجــازة األمــومــة ،وال أثر
ملنح الزواج أو الوالدة.
وح ــده ــا ف ــري ــال ب ـ ــردان ح ـض ــرت أمــس
إلــى مقر النقابة لنشر قصتها .تقول
بحرقة على هامش املؤتمر الصحافي:
«ب ــدي ك ــل وس ــائ ــل اإلعـ ــام تـســاعــدنــي
ألرف ــع دع ــوى وأستعيد حقي املـهــدور
زورًا وبهتانًا» .تكاد املعلمة املصروفة
ال تصدق ما حصل معها هذه السنة،
بعد  24عامًا من التدريس في مدرسة
سلعا الجنوبية ،وهي مدرسة مجانية

ّ
إحدى المدارس أبلغت معلميها
أنها لن تعطيهم بدل النقل

ت ــاب ـع ــة ل ـج ـم ـع ـيــة املـ ـق ــاص ــد ال ـخ ـيــريــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة .تـ ـش ــرح ب ــاسـ ـتـ ـي ــاء كـيــف
أن ال ـج ـم ـع ـي ــة لـ ــم ت ـن ـت ـظــر  4س ـن ــوات
إضافية ،أي حني يبلغ عمرها  55عامًا،
فتقدم استقالتها وتسحب تعويضًا
«م ـح ـت ــرم ــا» ي ـك ـفــل ل ـه ــا ع ـي ـشــا كــريـمــا
فــي شيخوختها .الــريــاح جــرت بما ال
تشتهي بردان ،إذ بدأ التضييق عليها
ف ــي ال ـس ـنــة ال ــدراس ـي ــة األخـ ـي ــرة ،حيث
نقلت من سلعا إلى مدرستني أخريني
ت ــابـ ـعـ ـت ــن ل ـل ـج ـم ـع ّـي ــة ف ـ ــي ص ــدي ـق ــن
وشعيتية ،بحجة أنها فائض ،وجرى
توزيع برنامجها املؤلف من  24ساعة
أسـبــوعـيــا بــن املــدرس ـتــن ،بـمــا كــل ما
يرتب عليها مــن جــراء ذلــك مــن نفقات
إضافية.
لم يجر االكتفاء بذلك ،بل رفضت مديرة
صــديـقــن ،كما تـقــول ب ــردان ،اعطاءها
إف ـ ــادة بــأن ـهــا ّ
درس ـ ــت ل ــدي ـه ــا ،إلـ ــى أن
تسلمت كتاب صرف ملصلحة معلمني
محسوبني على أطــراف سياسيني في
ّ
املنطقة ،على حد تعبير بــردان .تعلق:
«ص ــرف ــون ــي ض ــارب ــن ع ــرض الـحــائــط
التي قدمتها للمدرسة،
بكل الخدمات
ولــم يـفـكــروا فــي ّأن ــه لــدي ق ــروض ّ
علي
ت ـس ــدي ــده ــا» .امل ـف ــارق ــة ال ـت ـســويــة الـتــي
قدمتها الجمعية هي قبول عقد إداري
بالحد األدنى لألجور.
أم ـ ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس نـ ـق ــاب ــة املـ ـعـ ـلـ ـم ــن ن ـع ـمــه

ّ
ّ
محفوض فذكر بأن العديد من املدارس
الـخــاصــة لــم تــدفــع غ ــاء املـعـيـشــة منذ
شباط  ،2012بذلك يصبح العامل في
املــدرســة بــراتــب أعـلــى مــن املـعـلــم (640
ألــف لـيــرة للمعلم و 675ألـفــا للعامل).
ّ
وه ـنــا لـفــت إل ــى أن مـعـلـمــة ف ــي إح ــدى
امل ــدارس املحترمة استقالت وانتقلت
إلــى مــدرســة أخــرى فتوقف راتبها من
حــزيــران حتى أيـلــول بحجة اسـتــرداد
غالء املعيشة.
ّ
وأش ــار إل ــى أن «الـعــديــد مــن األســاتــذة
يــذه ـبــون ال ــى ص ـن ــدوق الـتـعــويـضــات
لقبض تعويضاتهم عند استحقاقها،
فـ ــا ي ـس ـت ـط ـي ـعــون ل ــذل ــك س ـب ـي ــا ،ألن
مــدارسـهــم (وه ــي مـحـتــرمــة!) لــم تسدد
عـ ـنـ ـه ــم مـ ـب ــال ــغ  %6و  %6أي %12
لـلـصـنــدوق ـ وه ــذه بــالـلـغــة الـقــانــونـيــة
س ـ ــرق ـ ــة مـ ـ ــوصـ ـ ــوفـ ـ ــة ،وهـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـئ ــات
االن ـ ـ ــذارات م ــن ادارة ال ـص ـنــدوق لـهــذه
املـ ـ ــدارس ،وم ــع ه ــذا فــاملـشـكـلــة ال ت ــزال
قائمة».
بعض املــدارس أقفلت أبوابها نهائيًا،
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــوض ،وطـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــت م ــن
معلميها الذهاب الى الصندوق لقبض
ت ـع ــوي ـض ــات ـه ــم .هـ ـ ــذا االم ـ ـ ــر م ـخ ــال ــف،
ك ـمــا قـ ــال ،ل ـل ـقــوانــن املــرع ـيــة االج ـ ــراء،
«ف ـه ــذا صـ ــرف ،وال ـت ـعــويــض ه ـنــا يقع
على املؤسسة ال على الصندوق ،حق
املعلمني هو دين ممتاز بذمة صاحب
امل ــدرس ــة ،فــأمــاك املــدرســة وعـقــاراتـهــا
ترهن لهم.
ّ
ومن األمثلة الالفتة أن بعض املدارس
املجانية صــرف املعلمني وطلب منهم
ب ــراءة ذم ــة لـكــي يقبض منحة الــدولــة
لكي يسدد لهم رواتبهم منذ أكثر من
 6أش ـهــر ورواتـ ــب غـيــر قــانــونـيــة (600
ألف بدل مليون و 600ألف) .في املقابل،
يضغط الـبـعــض عـلــى املعلمني الــذيــن
ب ـل ـغــوا س ــن  55و  30س ـنــة ع ـمــل لكي
يستقيلوا ويأخذوا تقاعد من صندوق
ّ
الـتـقــاعــد ،علمًا ب ــأن مــن حــق املـعـلــم أن
يستقيل ومن حقه أن يكمل حتى سن
التقاعد القانونية ( 64عامًا) ولكن ال
يمكن فرض ذلك عليه.
مــن املـفــارقــات أيـضــا أن تبلغ مؤسسة
مـعـلـمـيـهــا ان ـه ــا ل ــن ت ــؤم ــن ال ـن ـقــل لهم
للسنة املقبلة ولــن تدفع لهم بــدل نقل
(وه ـ ــي م ــن امل ــؤس ـس ــات ال ـت ــي ال تــدفــع
ايضًا الراتب القانوني) ومن ال يناسبه
هـ ــذا ال ـتــدب ـيــر م ــن امل ـع ـل ـمــن فـلـيـتـقــدم
بــاسـتـقــالـتــه .وم ــن ال ـط ــرائ ــف الـغــريـبــة
الـعـجـيـبــة ان اح ـ ــدى امل ـ ـ ــدارس اقــدمــت
عـلــى ص ــرف اح ــدى معلماتها شفهيًا
وت ــرف ــض اعـ ـط ــاء ه ــا م ـس ـت ـن ــدا خـطـيــا
لالدعاء عليها.

تقرير

«بكائية» نقابة الصيادلة مستمرة
حسين مهدي
ال تمل نقابة صيادلة لبنان من «النق»
ع ـل ــى أوض ـ ـ ــاع ال ـص ـي ــادل ــة املـعـيـشـيــة
الـصـعـبــة و»ال ـظ ـل ــم والـ ـغ ــن» الــاحــق
ب ـهــم ،ف ـهــذه «الـبـكــائـيــة» بــاتــت تتكرر
فــي كــل مــؤتـمــر صـحــافــي أو مناسبة
يحضرها نقيب الصيادلة في لبنان
رب ـيــع ح ـســونــة .ال ـص ـيــادلــة يـشـعــرون
بالخطر على مصالحهم وامتيازاتهم
م ـنــذ ب ــدء امل ـســاعــي ال ـجــديــة لتطبيق
الوصفة الطبية املوحدة ،وقد حاولوا
ف ــي الـ ـس ــاب ــق ب ــاالشـ ـت ــراك م ــع ن ـقــابــة
األطـ ـب ــاء ف ــي بـ ـي ــروت وتـ ـج ــار ال ـ ــدواء
وآخـ ــريـ ــن ض ـم ــن ش ـب ـكــة الـ ـفـ ـس ــاد فــي
الـقـطــاع الـصـحــي وقـطــاع ال ــدواء على
نـحــو خ ــاص عــرقـلــة الـعـمــل بالوصفة
املوحدة.
وب ـع ــد ف ـشــل هـ ــذا ال ـت ـحــالــف ف ــي منع
وزيــر الصحة العامة وائــل بو فاعور
من تطبيق الوصفة الطبية املوحدة،
ال يوفر حسونة أي فرصة للمطالبة

ب ــامـ ـتـ ـي ــازات اض ــافـ ـي ــة ت ـ ـعـ ـ ّـوض ه ــذا
الفشل ،عبر املطالبة بـ «حوافز» مادية
ال يمكن جنيها اال مــن جيب املواطن
اللبناني.
فــي مــؤتـمــر صـحــافــي عـقــده أم ــس في
مقر النقابة في كورنيش النهر ،بعد
يـ ــوم واحـ ـ ــد ف ـق ــط م ــن بـ ــدء الـتـطـبـيــق
ال ـف ـع ـلــي ل ـلــوص ـفــة ال ـط ـب ـيــة امل ــوح ــدة،
ربط حسونة بني «تحصني» مشروع
الــوص ـفــة امل ــوح ــدة (ال ـت ــي تـ ــؤدي الــى
ان ـخ ـفــاض ال ت ـقــل نـسـبـتــه ع ــن % 30
ف ــي الـ ـف ــات ــورة ال ــدوائـ ـي ــة ل ـل ـمــواطــن)
الـ ـ ـ ــذي «ي ـ ـبـ ــدأ بـ ــرفـ ــع الـ ـظـ ـل ــم والـ ـغ ــن
الالحق» واقــرار محفزات للصيدلي،
«ك ــي يستمر فــي أداء واج ـبــه املهني
وال ــوط ـن ــي دون أي ضـ ـغ ــوط» ،وفــق
مــا ي ـقــول حـســونــة ال ــذي أع ـلــن ال ـتــزام
الـصـيــادلــة تطبيق الــوصـفــة ،معتبرا
ب ــأن ــه «الـ ـب ــداي ــة ف ــي ت ـن ـظ ـيــم ال ـعــاقــة
ب ــن ال ـط ـب ـيــب وامل ــري ــض وال ـص ـيــدلــي
والجهات الضامنة».
ك ـمــا أعـ ــرب ح ـســونــة غ ـيــر مـ ــرة ،تحت

مظلة «الحرص على صحة املريض»،
ع ــن ض ـ ــرورة ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى الـجـهــات
امل ـع ـن ـيــة ال ـت ــأك ــد م ــن اس ـت ـع ـم ــال ه ــذه
الوصفة من قبل كل الجهات وخاصة
املـسـتــوصـفــات وحـصــر ص ــرف ال ــدواء
فـقــط تـحــت اشـ ــراف ص ـيــادلــة ،ملمحا
الى عدد من املستوصفات التي تقدم
الــدواء الى املواطنني (اما مجانا واما
لقاء بدل مادي).

تطالب النقابة باقرار
محفزات للصيدلي كي يستمر
في أداء واجبه
وف ـ ـ ــي اط ـ ـ ـ ــار «ال ـ ـتـ ــذك ـ ـيـ ــر والـ ـتـ ـش ــدي ــد
«ع ـلــى الـ ــدور ال ــذي ي ــؤدي ــه الـصـيــدلــي
واملسؤولية امللقاة على عاتقه «كرجل
ام ــن ص ـحــي ،وال ـحــريــص عـلــى صحة
امل ــري ــض وص ـ ــرف ال ـ ـ ــدواء اآلم ـ ــن دون
اي اعـتـبــار ت ـج ــاري» ،ط ـمــأن حسونة

املواطنني الى جودة الــدواء املصروف
ف ـقــط م ــن ال ـص ـيــدل ـيــات ( )...وأض ــاف
ُ
ان عملية االسـتـبــدال يجب ان تجرى
فـقــط م ــن خ ــال ال ـص ـيــدل ـيــات ،وتـحــت
اشراف الصيدلي ومن ضمن الالئحة
التي تعتمدها وزارة الصحة العامة
ضمانة لـعــدم تــاعــب الـتـجــار بصحة
املواطن ،وجعل الــدواء سلعة تجارية
واالس ـت ـفــادة مــن ه ــذه ال ـخ ـطــوة ،التي
س ـ ـ ــوف يـ ــدفـ ــع ث ـم ـن ـه ــا ف ـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة
املريض».
كـ ـ ــل مـ ـ ــا ت ـ ـطـ ــالـ ــب بـ ـ ــه ال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــة ف ــي
م ـنــاس ـبــات عـ ــدة ،س ـبــق ل ـبــو فــاعــور
ان رد عـلـيــه خ ــال رعــاي ـتــه مــؤتـمــرا
عقد ملناسبة يــوم الصيدلي فــي 31
أيــار (http://www.al-akhbar.com/
 ،)234359/nodeم ــدرج ــا اي ـ ــاه فــي
خ ــان ــة ال ــدف ــاع ع ــن م ـصــالــح امل ـه ـنــة،
معربا عن استعداده «لرفع كل ظلم
ّ
ممكن أن يحل بالصيادلة في لبنان
ب ـم ــا ال ي ـت ـنــاقــض م ــع ح ــق امل ــواط ــن
اللبناني».

