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تحقيق
ّ
يشتم ،اليوم ،املتعاقدون بالتراضي وبالفاتورة في قسم املعلوماتية في املركز التربوي
للبحوث واإلنماء ،رائحة تهريب عدد منهم بالطريقة نفسها التي اعتمدت لتحويل  14شخصًا
من التعاقد بالتراضي إلى التعاقد السنوي

المركز التربوي :المتعاقدون
سيتكلمون
بالتراضي
ّ
فاتن الحاج
ه� ��ي ح � �ك� ��اي� ��ة 126م �ت �ع ��اق �دًا ب��ال �ت��راض��ي
ً
وع � ��ام �ل��ا ع� �ل ��ى أس � � ��اس األج � � ��ر ال �ي ��وم ��ي
وب ��ال �ف ��ات ��ورة ف ��ي ق �س��م امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة في
املركز التربوي للبحوث واإلنماء التابع
ل � � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة .ي �ح �م��ل ه � ��ؤالء ب�ط��اق��ة
ال�ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي ،وال ي�ط� ّ�ب��ق عليهم
قانون العمل ،يستفيدون من االستشفاء
وامل �ع ��اي �ن ��ة ال �ط �ب �ي��ة ،وي� �ح ��رم ��ون إج � ��ازة
األمومة واإلج��ازت�ين السنوية واملرضية،
رغم مرور  16سنة على بداية الحكاية.
درب النضال ب��دأ عندما راح املتعاقدون
ي ��راج � �ع ��ون إدارت� � �ه � ��م ب� �ش ��أن ح �ق �ه��م ف��ي
االستقرار الوظيفي عبر تحويل العقود
بالتراضي وبالفاتورة إلى عقود سنوية،
أس��وة بغيرهم م��ن موظفي امل��رك��ز الذين
ه ��م ب��امل �ن��اس �ب��ة م �ت �ع��اق��دون ب�غ��ال�ب�ي�ت�ه��م
ال� �ع� �ظ� �م ��ى ،م � ��ا ع � � ��دا ث�ل��اث� ��ة م �ن �ه ��م ف �ق��ط
موجودين في املالك .واملفارقة أن البعض
ش ��ارف ع�ل��ى ال�ت�ق��اع��د وال ي ��زال م�ت�ع��اق�دًا
بالتراضي.
يومها ،جرت محاوالت لتقويض التحرك
ِّ
تحت حجة «م��ا تحكوا بيفللوكم» .لكن
ّ
لو كان صحيحًا أن الدولة ليست بحاجة
إل��ى ط��اق��ات ه��ؤالء املتعاقدين الستغنت
عنهم منذ اليوم األول ،أو هذا على األقل
م��ا يعتقدونه ه� ّ�م «مل ��اذا ستنتظر ال��دول��ة
 16سنة لتقول إنها تريدنا أو ال تريدنا؟».
وح ��ده وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة آن ��ذاك ع�ب��د الرحيم
م ��راد ط�ل��ب ف��ي أي ��ار  2001اس �ت �ش��ارة من
هيئة التشريع واالس �ت �ش��ارات ف��ي وزارة
العدل بشأن مدى قانونية إفادة العاملني
بالفاتورة واملتعاقدين رضائيًا ويؤمنون
ً
دوام � ��ًا ك��ام�ل�ا ف��ي امل��رك��ز ال �ت��رب��وي ودور
املعلمني من اإلج��ازات اإلداري��ة واملرضية
ال�ت��ي يستفيد منها األج ��راء .االس�ت�ش��ارة

ملف المتعاقدين بيد الوزير الجديد
رفضت رئيسة امل��رك��ز التربوي للبحوث
واإلنماء د .ليلى مليحة فياض (الصورة)
اإلدالء ب� � ��أي ت� �ص ��ري ��ح ب � �ش� ��أن ق �ض �ي��ة
املتعاقدين رضائيًا وب��ال�ف��ات��ورة ،وطلبت
ّ
التريث واكتفت بالقول« :امللف بيد وزير
التربية ،فلننتظر م��اذا سيجري» .وكانت
فياض قد أصدرت تعميمًا جاء فيه« :من
خ�ل�ال م��راق �ب��ة س�ي��ر ال�ع�م��ل ف��ي مختلف
مشاريع امل��رك��ز تبني ف��ي الفترة األخ�ي��رة
ّأن بعض العاملني بموجب عقود رضائية،
أو العاملني بموجب فاتورة أو حجز مالي
يتقدمون بتقارير طبية بصورة متكررة.
وحيث ّإن القوانني واألنظمة املرعية اإلجراء
ال تجيز ألصحاب العالقة االستفادة من
إجازات صحية .يهم رئاسة املركز تذكير
ّ
ً
املعنيني باألمر بما يلي :أوال :يتعذر قبول
التقارير الطبية املقدمة من قبل العاملني
بموجب عقود رضائية ،أو بموجب فاتورة

أو بموجب حجوزات إجمالية بسبب عدم
إمكانية إفادتهم من إجازات صحية ،على
أن تحسم ف�ت��رة ّ
التغيب بسبب التقارير
ال�ط�ب�ي��ة م�ه�م��ا ك ��ان ن��وع �ه��ا .ث��ان �ي��ًا :ي�ع��ود
لرئيسة املركز تقدير الحاالت الطارئة التي
تستوجب الدخول إلى املستشفى واتخاذ
ما يلزم بشأنها ،مع التأكيد على ضرورة
ق� �ي ��ام امل �ع �ن �ي�ي�ن ب� �ه ��ذا األم� � ��ر ب��ال �خ��دم��ات
املطلوبة منهم تجاه املركز ،وضمن املهل
املحددة لذلك».

ّ
أفادت أن حالة هؤالء أجراء لدى اإلدارات
ال� �ت ��ي ي �ع �م �ل��ون ف �ي �ه��ا ،وب ��ال �ت ��ال ��ي وج��ب
إخضاعهم لنظام األجراء.
لكن االستشارة نامت في األدراج ،وساد
ً
ال �ص �م��ت ط��وي�ل�ا إل ��ى أن «ك�م�ش�ن��اه��م في
بيت ال�ي��اك» ،على حد تعبير املتعاقدين.

ك � ��ان ذل � ��ك ف� ��ي ت� �م ��وز  2010ح �ي�ن رف �ع��ت
رئ�ي�س��ة امل��رك��ز ال �ت��رب��وي د .ل�ي�ل��ى مليحة
ف �ي��اض ك �ت��اب��ًا إل ��ى وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة آن ��ذاك
د .ح �س��ن م �ن �ي �م �ن��ة ،ب��إي �ع��از م ��ن ال� � ��وزارة
نفسها ،كما ي�ق��ول امل�ت�ع��اق��دون ،يضم 14
اسمًا فقط اختيروا بصورة استنسابية

ينتظر املتعاقدون إجراء املقتضى منذ  8أشهر (أرشيف)

ناجحو «األساسي» ينتزعون التعيني
«قمحة!» ،هكذا ّ
عبر املدرسون املتعاقدون
في التعليم األساسي الرسمي الناجحون
ف��ي م �ب��اراة م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة عن
فرحتهم ب��إق��رار اق�ت��راح ق��ان��ون تعيينهم
ف ��ي ل �ج �ن��ة امل� � ��ال وامل� � ��وازن� � ��ة ،ك �م��ا أق��رت��ه
لجنتا التربية واإلدارة والعدل .وينتظر
امل��درس��ون أن ي��أخ��ذ ال�ق��ان��ون ط��ري�ق��ه إل��ى
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة مل�ج�ل��س ال �ن ��واب تمهيدًا
إلق � � � ��راره وإس � � � ��دال ال� �س� �ت ��ار ع� ��ن م �ع��ان��اة
عمرها أكثر م��ن  15سنة .وينفي رئيس
لجنة امل ��ال ،ال�ن��ائ��ب إب��راه�ي��م ك�ن�ع��ان ،في
ات� �ص ��ال م ��ع «األخ � �ب� ��ار» أن ي �ك��ون سبب
ال �ت��أخ �ي��ر ط��ائ�ف�ي��ًا ك�م��ا أث �ي��ر ف��ي وس��ائ��ل
اإلع�ل�ام ،بل «إننا نطبق قانون املوظفني
(ال ي� �ج ��وز ال �ت �ع �ي�ي�ن م ��ن دون أن ي �ك��ون
هناك شغور) ،وكنا ننتظر دراس��ة وزارة
التربية للحاجات ال�ت��ي تسلمناها منذ
ّ
أسبوع واحد فقط» .ويلفت كنعان إلى أن
«القانون يفترض أن يكون تعيني املعلم
ض �م��ن ال �ق �ض��اء وامل �ح��اف �ظ��ة ال �ت��ي أج ��رى
ف�ي�ه��ا امل� �ب ��اراة ،ف��واف�ق�ن��ا اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ًا ،مل��رة
واحدة فقط بفتح املحافظات كي ال يحرم
ثمانية معلمني من التعيني ،على أن نعود
إلى تطبيق القانون في املرات املقبلة».
وك��ان��ت ال �ت �ح��رك��ات األخ �ي��رة ق��د حسمت
القضية ملصلحة املدرسني الذين انتزعوا
حقهم بالتعيني بعدما كثفوا اتصاالتهم

ب��أع�ض��اء لجنة امل��ال ف��ردًا ف ��ردًاّ ،
متوجني
ل �ق��اءات �ه��م ب��اج �ت �م��اع م��ع ال �ن��ائ��ب ع�ب��اس
ه��اش��م ف��ي م �ن��زل رئ �ي��س ت�ك�ت��ل التغيير
واإلصالح ميشال عون في الرابية.
وسبق اللقاء اعتصام نفذه املدرسون في
س��اح��ة ري��اض الصلح للمطالبة بحقهم
في دخ��ول مالك التعليم األساسي .وأتى
االع �ت �ص��ام ب�ع��د سلسلة م��ن اإلض��راب��ات
واالع� �ت� �ص ��ام ��ات ال �ت��ي ي �ق��وم ب �ه��ا ه ��ؤالء
م �ن��ذ ن �ج��اح �ه��م ف ��ي امل � �ب� ��اراة ع� ��ام .2009
ورف � ��ع امل �ع �ت �ص �م��ون الف� �ت ��ات ت ��دع ��و إل��ى
إن�ص��اف�ه��م وإب �ع��اد التعليم ال��رس�م��ي عن
سياسة املحاصصة الطائفية واملذهبية.
وت�ح��دث ب��اس��م املعتصمني رئ�ي��س لجنة
امل �ت��اب �ع��ة رك� ��ان ال �ف �ق �ي��ه ،ف �ش��رح ال �ظ��روف
املعيشية السيئة التي يعيشها املدرسون
املتعاقدون بسبب ال�ب��دل الزهيد لساعة
التعاقد والتأخير في دف��ع مستحقاتهم
امل��ال�ي��ة وع��دم ال�ح�ص��ول على الضمانات
االجتماعية .وع��دد الفقيه األسباب التي
تدعو إلى تعيينهم ،ومنها نجاحهم في
املباراة وحاجة الوزارة إليهم وفق دراسة
أع�ل�ن�ت�ه��ا ال � � ��وزارة أك� ��دت ف�ي�ه��ا ح��اج�ت�ه��ا
إل��ى ما يزيد على  5500م��درس في مالك
التعليم األس��اس��ي ،فيما ع��دده��م يقارب
 700مدرس.
(األخبار)

ومن كل الطوائف .يطلب الكتاب اإلج��ازة
للمركز التربوي تحويل عقود املتعاقدين
رضائيًا إل��ى عقود ع��ادي��ة ملتابعة تنفيذ
مشاريع املكننة واملعلوماتية في املركز.
وم� ��ن األس � �ب ��اب امل��وج �ب��ة ال �ت ��ي ي�س��وق�ه��ا
ّ
الكتاب أن لكل من املتعاقدين الـ 14املبينة

أس�م��اؤه��م ف��ي ال�ج��دول امل��رف��ق ل��ه ،مهمته
املحددة في مشاريع املركز ويؤمن دوامه
ب �ص ��ورة ط�ب�ي�ع�ي��ة وي �خ �ض��ع ل�ل�إج ��راءات
اإلداري ��ة املطبقة ف��ي املؤسسة .واأله��م أن
تحويل املتعاقدين رضائيًا املعنيني في
ال�ك�ت��اب ب��ال�ش��روط ذات �ه��ا إل��ى متعاقدين

رميش بني البرغش والعطش
على
فكرة
يؤكد أهالي بلدة
رميش أنهم لم يشاهدوا
يومًا هذا ّ
الكم من البرغش،
الغريب املنظر ،الذي يهجم
باألسراب على البيوت .ويقول
ألبير الحاج ،صاحب مركز تجاري
مقابل البركة الفوقا ،حيث املياه
اآلسنة ،إن البرغش ينتشر بسرعة
ً
ليال في محيط البركة السكني،
ويمتد الى األحياء األخرى ،ويتجمع
باآلالف عند مداخل املنازل وعلى
النوافذ ،وفي املنازل التي يدخلها
بسرعة قياسية عند فتح باب أو
ّ
شباك ملدة قصيرة.

داني األمين
«تغزو» أس��راب من البرغش بلدة رميش
ال�ح��دودي��ة بسبب امل�ي��اه اآلس�ن��ة ف��ي بركة
مياه البلدة الفوقا ،من دون أن يبادر أحد
ّ
إل ��ى امل�ط��ال�ب��ة ب��ال�ت�خ��ل��ص م�ن�ه��ا للحاجة
ّ
إليها ف��ي ال��زراع��ة ف��ي ظ��ل أزم��ة امل�ي��اه في
ً
مساء ،تبدأ الكارثة
املنطقة« .بعيد الثامنة
ال �ي ��وم �ي ��ة ،إذ ت �ن �ط �ل��ق أس � � ��راب ال �ب��رغ��ش
ّ
نضطر
الكثيفة من البركة ،باتجاه املنازل،
إل ��ى إق �ف��ال ك��ل األب � ��وب وال �ن��واف��ذ وح�ت��ى
سياراتنا» ،تقول م��اري طانيوس،
زج��اج ً
ّ
م �ط��ال �ب��ة «ب �ت��دخ��ل امل�ع�ن�ي�ين ف��ي وزارت� ��ي
ّ
ال�ب�ي�ئ��ة وال �ص �ح��ة ل �ح��ل ه ��ذه امل�ش�ك�ل��ة ،أو
االس�ت�غ�ن��اء ع��ن م �ي��اه ال�ب��رك��ة رغ ��م حاجة
املزارعني اليها» .ويوضح ألبير الحاج أن
ّ
ّ
«طبيب القضاء رأى أن الحل بإفراغ البركة
ّ
من املياه» مشيرًا الى أن «عينة من املياه
أرس �ل��ت ال ��ى وزارة ال�ص�ح��ة ال �ع��ام��ة منذ
أسبوعني ،لكن لم ترسل الوزارة تقريرها
ّ
تتحرك كما
حتى اآلن ،كما أن البلدية لم
ي�ج��ب ،ألن معظم أعضائها مقيمون في
بيروت وال يشعرون بحجم هذه املعاناة».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،أوض��ح ن��ائ��ب رئ�ي��س البلدية
ميشال شوفاني أن «البلدية ّ عمدت الى
ت �ن �ظ �ي��ف م �ح �ي��ط ال �ب��رك��ة ورش األدوي � ��ة
املختلفة ،لكننا لم نستطع القضاء على

ه� ��ذا ال� �ن ��وع م ��ن ال� �ب ��رغ ��ش ،وامل �ش �ك �ل��ة أن
امل ��زارع�ي�ن ي �ح �ت��اج��ون إل ��ى م �ي��اه ال �ب��رك��ة،
وم�ي��اه ال��دول��ة ال تصل ال��ى ال�ب�ل��دة ،وه��ذه
ه��ي امل � ّ�رة األول ��ى ال�ت��ي ينتشر ف�ي�ه��ا ه��ذا
النوع من البرغش ،كما أننا نخاف من أي
ّ
مضطرين إلى
حرب مقبلة تجعل األهالي
االت�ك��ال على مياه البركة ،كما حصل في
حرب تموز ،إضافة إلى أن هذه املياه هي
املصدر الرئيسي ّ
لري املاشية».
يذكر أن معظم أبناء بلدة رميش يقيمون
ً
وشتاء ( 10آالف نسمة) ،وهم
فيها صيفًا
يعتمدون على الزراعة .وقد عمد الجيش
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ب� �ع ��د ال� �ت� �ح ��ري ��ر إل � ��ى ق�ط��ع
امل �ي��اه ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ص��ل إل�ي�ه��ا م��ن داخ��ل
ّ
فلسطني املحتلة ،ولم يعمد املعنيون الى
ت��أم�ين امل �ي��اه إل �ي �ه��ا ،ف��ي وق ��ت ي��ؤك��د فيه
م�ص��در ف��ي مصلحة م�ي��اه بنت جبيل أن
معظم أصحاب منازل البلدة يدفعون ما
يستحق عليهم م��ن رس ��وم ،لكن امل�ي��اه ال
تصل اليهم ألس�ب��اب لها عالقة بالسرقة
وال �ه��در وامل�ح�س��وب�ي��ات .وي�ق��ول شوفاني
«أبناء رميش يطالبون منذ عشر سنوات
بحفر بئر ارت��وازي��ة ،لكن من دون جدوى
لذلك هناك رغبة عند األهالي في النزول
ال��ى ال�ش��ارع ،رغ��م أن البلدية تحاول عدم
ال �ق �ي��ام ب��ذل��ك ،ن �ظ �رًا إل ��ى أوض � ��اع ال�ب�ل��دة
الصعبة».

