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متفرقات
االقتراح بأن يجيز للمركز تحويل العقود
ب��ال �ت��راض��ي ال �ع��ائ��دة ل � �ـ 14م�ت�ع��اق�دًا م�ع��ه،
ّ
ّ
ومهماتهم ف��ي الالئحة
مبينة أسماءهم
املرفقة بكتابه إل��ى عقود ع��ادي��ة م��ن دون
أي تغيير في الشروط املالية .الكتاب ّ
رده
األمني العام ملجلس الوزراء سهيل بوجي
الستطالع رأي كل من وزارة املال ومجلس
الخدمة املدنية بشأنه ،واإلع ��ادة تمهيدًا
إلعطاء املوضوع مجراه القانوني.
لكن املتعاقدين الباقني كانوا باملرصاد،
وحالفهم الحظ بأن علموا بالـ«التهريبة»
في اللحظة نفسها التي عاد فيها الكتاب
إل� ��ى امل ��رك ��ز ال� �ت ��رب ��وي ف ��ي  14آب .2010
ي��وم�ه��ا ،ت��داع��ى امل�ت�ع��اق��دون إل��ى اجتماع
ف��ي ال�ط�ب�ق��ة األول� ��ى م��ن م�ب�ن��ى امل��رك��ز في
ال� ��دك� ��وان� ��ة ل ��وض ��ع خ� �ط ��ة ت � �ح� ��رك .وه �ن��ا
ي��روي ه��ؤالء كيف س��اد التخبط صفوف
املسؤولني في املركز التربوي .االجتماع
انتهى بتأليف لجنة ب��دأت جولة واسعة

جرت محاوالت لتقويض
تحرك المتعاقدين
ّ
تحت حجة «ما تحكوا
بفللوكم»
ِّ

عاديني ال يرتب أي أعباء مالية إضافية
إل ��ى امل ��رك ��ز« .ل �ك��ن ه ��ذه ه ��ي ح ��ال ال � �ـ112
الباقني!» ،يجزم املتعاقدون.
ب � ��دوره ،رف ��ع م�ن�ي�م�ن��ة ك �ت��اب��ًا إل ��ى رئ��اس��ة
مجلس الوزراء استند فيه إلى كتاب املركز
ال�ت��رب��وي وأم��ل ع��رض��ه على امل�ج�ل��س ،مع

م��ن االت�ص��االت م��ع الفعاليات السياسية
( % 90م��ن أع�ض��اء مجلس ال� ��وزراء) ،لكن
اللجنة راجعت بصورة خاصة املرجعيات
امل �س �ي �ح �ي��ة ل � �ك ��ون امل � �ل ��ف م �س �ي �ح �ي��ًا إذا
ص��ح التعبير ( %65مسيحيون و% 25
مسلمون و % 10دروز) .يؤكد املتعاقدون
أن الجميع أعطانا الحق على قاعدة «إما
أن يمر كل املوظفني أو ال يمر أحد».
ه � �ك � ��ذا ،س� �ق ��ط امل � � �ش� � ��روع ،ف �ي �م ��ا ت��اب �ع��ت
ال�ل�ج�ن��ة ن�ض��ال�ه��ا ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ح�ق��وق
م��ن ت�م�ث�ل�ه��م .وع �ن��دم��ا راج ��ع امل�ت�ع��اق��دون
ف� �ي ��اض ب� �ش ��أن اإلج � � � � ��ازات ،ن �ق �ل��وا ع�ن�ه��ا
قولها آنذاك «أنا مضغوط علي وليراجع
ك��ل ش�خ��ص م��رج�ع�ي�ت��ه» .وع �ن��دم��ا ك�ب��رت
القصة ،يقولون إنها عمدت إلى الضغط
على املوظفني عبر إصدار قرارات شفهية،
وم�ن�ه��ا م�ن��ع أي م��وظ��ف م��ن ال �خ��روج من
لاّ
مكتبه إ بإذن من رئيس املركز .وعندما
حاول املتعاقدون أن يقولوا للرئيسة إنهم
موظفون في املركز وال أحد يحارب املكان

ال� ��ذي ي��أك��ل م �ن��ه ،ق��ال��ت ل �ه��م اذه �ب ��وا إل��ى
وزير العمل وخذوا معكم محامية املركز.
وهكذا صار ،إذ طلب املتعاقدون من وزير
ال �ع �م��ل آن� � ��ذاك ب �ط ��رس ح� ��رب االس �ت �ف��ادة
م��ن اإلج ��ازة السنوية واإلج� ��ازة املرضية
وإجازة األمومة ،واستشارة قسم الشؤون
القانونية والوصاية في الوزارة .وأظهرت
االس �ت �ش ��ارة ال �ّت��ي وق �ع �ه��ا رئ �ي��س ال�ق�س��م
عادل ذبيان «أنه من خالل ممارسة العمل
تطبق على املتعاقدين رضائيًا والعاملني
ع�ل��ى أس ��اس األج ��ر ال �ي��وم��ي وب��ال�ف��ات��ورة
أح �ك��ام ال�ف�ق��رة األول� ��ى م��ن امل� ��ادة  624من
قانون املوجبات والعقود ،وال ّ
يعد العقد
صفقة تقنية لكون الذين يقدمونها أناسًا
يترتب لهم حقوق .وإذا كان العقد شرعة
املتعاقدين ،فهذا ال يعني ح��رم��ان ه��ؤالء
ب�ع��ض ال�ح�ق��وق ال �ت��ي ك� ّ�رس�ت�ه��ا األن�ظ�م��ة،
وع� �ل ��ى س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال اإلج � � � � ��ازات ،ألن �ه��م
وف ��ق أح �ك ��ام امل � ��ادة ال �ت��اس �ع��ة م ��ن ق��ان��ون
ال �ض �م��ان االج �ت �م��اع��ي أج � ��راء ل�ب�ن��ان�ي��ون،
وإن ت �ع� ّ�ددت ص�ف��ة ال�ع�ق��د أو ال�ع�م��ل ،وأن
املركز قام بما يترتب عليه في هذا الشأن
أال ه��و ال�ت�ص��ري��ح ل�ل�ض�م��ان ،ي�ب�ق��ى حفظ
ح�ق��وق ه��ؤالء بعقود أو بتنظيم يضمن
لهم الحقوق التي أقرتها أنظمة األج��راء
واملستخدمني واملتعاقدين في املؤسسات
العامة».
ً
وبناء على نتائج هذه االستشارة ،طلبت
ال �ل �ج �ن��ة م ��ن ح � ��رب ال� �ت ��دخ ��ل إلن �ص��اف �ه��م
ومساعدتهم على الحصول على حقوقهم
بمخاطبته امل�ب��اش��رة ل��وزي��ر ال�ت��رب�ي��ة من
جهة ،واملركز التربوي للبحوث واإلنماء
من جهة ثانية ،وإبالغهما مضمون هذه
االستشارة ،والطلب إليهما عبر توصية
ملزمة تطبيق ال�ق��وان�ين امل��رع�ي��ة اإلج ��راء.
وه �ك ��ذا ك� ��ان ،إذ رف ��ع ح ��رب ك �ت��اب�ين ج��اء
ّ
فيهما «ب �م��ا أن ل�ج�ن��ة امل�ت��اب�ع��ة ألوض ��اع
امل �ت �ع��اق��دي��ن رض��ائ �ي��ًا ق ��د ت �ق��دم��ت بطلب
استشارة قانونية من وزارة العمل بتاريخ
 2010/ 11/ 5من قبل رئيس قسم الشؤون
ال�ق��ان��ون�ي��ة وال��وص��اي��ة ف��ي وزارة ال�ع�م��ل،
ن�ب�ل�غ�ك��م ه� ��ذه االس� �ت� �ش ��ارة ،آم �ل�ي�ن م�ن�ك��م
األخ��ذ بمضمونها ،والعمل على تسوية
أوض��اع األش�خ��اص املتعاقدين العاملني
ل��دى امل��رك��ز ال�ت��رب��وي ،وذل��ك اس�ت�ن��ادًا إلى
ال� �ق ��وان�ي�ن واألن� �ظ� �م ��ة امل ��رع �ي ��ة اإلج� � � ��راء».
م�ن�ي�م�ن��ة رف ��ع ال �ك �ت��اب ب � ��دوره إل ��ى امل��رك��ز
ال �ت��رب��وي ل�ل�اط�ل�اع وأخ� ��ذ ال �ع �ل��م وإج� ��راء
املقتضى ،لكن املتعاقدين ينتظرون إجراء
ّ
امل�ق�ت�ض��ى م �ن��ذ  8أش �ه��ر ،ب��ل «إن ف�ي��اض
وع��دت �ن��ا ب��درج �ت�ين م��ع ب��داي��ة ع ��ام 2011
ّ
وعلى الوعد يا كمون» .يذكر املتعاقدين
ّ
ب ��أن م�ل�ف�ه��م ل�ي��س س�ي��اس�ي��ًا ،ف�ه��م ليسوا
منتمني إل��ى أي ح ��زب ،هويتهم لبنانية
ّ
ومكونني من كل الطوائف.

أهالي املحمرة يستنكرون أعمال الحفر من نهر البارد
روبير عبد اهلل
ب �ش��ق األن �ف��س اس �ت �ط��اع أه��ال��ي امل�ح�م��رة
تعبيد مدخل بلدتهم ،لكن خمسة أشهر
كانت كافية لتمتلئ الطريق بالحفر ،وال
يتوقع عضو املجلس البلدي غسان عبد
ال��واح��د م ��رور «ال�ش�ت��وي��ة» ق�ب��ل أن تعود
الطريق كسابق عهدها مستنقعًا للوحل
وامل� �ي ��اه .ال �س �ب��ب ك �ث��رة ال �ش��اح �ن��ات ال�ت��ي
تنقل الرمل والحصى من نهر البارد ،التي
ي�ح� ّ�م��ل م�خ�ت��ار ال �ب ��ارد وامل �ح �م��رة محمد
سلمى مسؤوليتها لصاحب عقارات على
ضفاف النهر يدعى علي الخير.
سلمى ي��راف�ق�ن��ا إل��ى امل��وق��ع ،ح�ي��ث كانت
ال �ش��اح �ن��ات م �ت��وق �ف��ة ،وك��ذل��ك ال �ج��راف��ات
وأك ��وام الحصى وال��رم��ل ،بعضها وسط
النهر وال�ب�ع��ض اآلخ��ر ف��ي س��اح��ة كبيرة
ض �م��ن ع �ق��ار ك�ب�ي��ر ي�م�ل�ك��ه ال �خ �ي��ر .يشير
املختار إلى ما أحدثته عمليات الحفر في
العقارات املمتدة على ضفاف النهر ،وإلى
التغيير الكبير الذي طرأ على مستويات
التربة ،متخوفًا م��ن أن «اس�ت�م��رار الحفر
على ه��ذا النحو ي�ه��دد ب��إت�لاف األراض��ي
املجاورة في أي وقت يرتفع فيه منسوب
ال� �ن� �ه ��ر» .ل �ح �ظ��ات ق �ل �ي �ل��ة وي �ت ��وج ��ه أح��د
األش� � �خ � ��اص ن �ح ��و امل� �خ� �ت ��ار م�س�ت�ه�ج�ن��ًا

شفط الحصى
والرمال أحدث انهيارات
كبيرة على ضفاف
النهر

تصوير املوقع ،ثم يسأل «شو املطلوب؟»،
فيتمتم امل�خ�ت��ار وي��رف��ض ال�ت�ح��دث إل�ي��ه،
ث��م ت�ث��ور ثائرته عندما يتصل ب��ه الحقًا
ص��اح��ب ال�ك�س��ارة مستنكرًا ع �ب��ارة «ش��و
امل� �ط� �ل ��وب؟» .وألن� ��ه ال ي��ري��د ك �س��ر ال �ج��رة
م�ع��ه يجيبه «ل ��م ن�ع��د ق��ادري��ن ع�ل��ى صد
األهالي الذين يظنون أننا نقبض رشوة
منك مقابل موافقتنا على تخريب النهر
والعقارات امل�ج��اورة» .أما رئيس البلدية
عبد املنعم عثمان ،فيقول إنه مضى على
وج ��ود ال �ك �س��ارة وق ��ت ط��وي��ل .صاحبها
ّ
يشغلها خلسة ،أو أن��ه ي��رت��ب أم ��وره مع

ال �ق ��وى األم �ن �ي��ة« ،وأن � ��ا ال أري� ��د أن أت�ه��م
أح �دًا ،ف��ال��دوري��ات األمنية تأتي لتوقيف
عمل ال�ك�س��ارة م��ن وق��ت آلخ��ر ،لكن يبدو
أن اإلج � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة ت �ح��ت ال�س�ق��ف
امل�ط�ل��وب» .وي��رف��ض عثمان ت � ّ
�ذرع الخير
ب�م�ل�ك�ي��ة األرض امل� �ج ��اورة ل�ن�ه��ر ال �ب��ارد،
فـ«امللكية شيء وشفط الحصى والرمال
تحت حجة استصالح األرض الذي أحدث
انهيارات كبيرة على ضفاف النهر شيء
آخ ��ر ،وإذا ل��م ي�ت��وق��ف ال�ع�م��ل ف ��إن ك��ارث��ة
ستحدث على ضفاف نهر ال�ب��ارد» ،علمًا
أن املجلس البلدي ال يمانع قيام صاحب
األرض ب��اس �ت �ص�ل�اح أرض� � ��ه ،ب ��ل ي�ح� ّ�ب��ذ
استصالح كامل مجرى النهر ،لكن على
أن يكون األمر بإشراف واضح من جانب
وزارة األشغال واألجهزة املختصة.
من جهته ،أوضح علي الخير لـ«األخبار»
إنه «يملك تكليفًا من وزارة الطاقة واملياه
ب��إع��ادة النهر إل��ى م�ج��راه الطبيعي ،وإن
م �ل �ف��ًا ب �ه��ذا ال �خ �ص��وص م��وض��وع��ًا ل��دى
مخفري املنية والعبدة» ،لكن عبد الواحد
ينفي ذل��ك االدع ��اء ،وي�ق��ول إن «بعثة من
وزارتي الطاقة واألشغال زارت النهر منذ
م ��دة ،وإن امل �ن��اق �ص��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة بتنظيم
يجر اإلعالن عنها لغاية
مجرى النهر لم ِ
هذا التاريخ».

«أشد» لـ«أبو مازن» :نريد جامعة فلسطينية
وتفعيل االتحادات
وجه اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني (أشد) كتابًا مفتوحًا
باسم الطالب الفلسطينيني في لبنان الى الرئيس الفلسطيني
لبنان ،توقف فيه أمام اإلهمال الذي
محمود عباس الذي يزور ّ
يعانونه من جراء غياب وتعطل مؤسسات منظمة التحرير
الفلسطينية املعنية بمتابعة هموم الشباب والطالب ومشكالتهم.
ّ
ورحب االتحاد بخطوة تأسيس املنظمة صندوقًا خاصًا
لدعم الطالب الجامعيني الفلسطينيني في لبنان ،داعيًا الرئيس
الفلسطيني إلى «بذل الجهد املشترك مع املفوض العام لوكالة
األونروا من أجل إنشاء جامعة فلسطينية في لبنان ،وخصوصًا أنّ
البنية التحتية لهذه الجامعة متوافرة في مركز سبلني التابع للوكالة،
وهناك إمكانية لتحويله الى جامعة فلسطينية ،بما ينهي أزمة
التعليم الجامعي التي تتفاقم عامًا بعد عام».
وطالب االتحاد الرئيس الفلسطيني باتخاذ «اإلجراءات السريعة
إلعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ،وال
مقدمتها
سيما تلك املعنية برعاية أوضاع الشباب والطالب ،وفي ّ
املجلس االعلى للشباب واالتحاد العام لطلبة فلسطني املعطل منذ
أكثر من عشرين عامًا».

دياب عرض مع األونروا مواءمة مناهج املهني
بحث وزير التربية والتعليم العالي
البروفسور حسان دياب مع املدير العام
لوكالة األونروا سالفاتوري لومباردو،
يرافقه وفد من الوكالة ،تعليم التالمذة
الفلسطينيني .وطالب الوفد بدراسة
برامج التعليم املهني واالعتراف بها من
الدولة اللبنانية ،فطلب الوزير تفاصيل
عن البرامج املتوافرة ومدة دراستها
والتنسيق ،وتقديم االقتراحات اآليلة
إلى مواءمة هذه البرامج وبرامج التعليم
املهني والتقني التي تعتمدها الوزارة ليصبح بإمكان الطالب
الفلسطينيني ّ
التقدم إلى امتحانات الشهادات املهنية الرسمية .كذلك
طالب الوفد باملشاركة في لجان املناهج اللبنانية وورش تطويرها،
ّ
التسرب املدرسي املكثف من املدارس ،واإلفادة
والتعاون لحل مسألة
من تدريب املعلمني في الحلقتني األولى والثانية األساسيتني .من
التقى دياب لجنة مشروع «سيدر» البحثي اللبناني
جهة ثانيةّ ،
الفرنسي ،واطلع على برنامج عملها .وطالبت اللجنة بزيادة
التقديمات للباحثني وفتح املجال أمام املزيد من الشركاء من
الجامعات والباحثني والجهات املهتمة بالبحث العلمي .وشدد الوزير
أكثر من البحوث
على الفائدة من التوجه نحو البحوث التطبيقية ّ
النظرية ،لتلبية احتياجات قطاعات البالد ،وهي تمثل قيمة مضافة.

لجنة األسير سكاف ّ
ترد على رئيس بلدية املنية
ّ
ردت لجنة عائلة وأصدقاء األسير في السجون اإلسرائيلية يحيى
سكاف ،في بيان أصدرته أمس ،على رئيس بلدية املنية مصطفى
عقل ،بعد السجال الذي دار بينهما بشأن إزالة البلدية نصبًا
تذكاريًا لألسير سكاف عند مدخل املنية الجنوبي .وأشارت اللجنة
إلى أن «االدعاءات الباطلة لرئيس بلدية املنية ال أساس لها من
الصحة ،لجهة أن النصب كان واقعًا على األرض فعمد عمال البلدية
إلى إزالته ،بل ّإن بلدية املنية ّ
قصت القاعدة الحديدية للنصب عن
سابق إصرار وتصميم وجرفتها ،بتوجيهات مباشرة من الرئيس
املدعوم من قوى سياسية في  14آذار».
ورأت اللجنة أن «االعتداء حصل مباشرة ،وأنه وضع منذ أسبوع
قرب مكان النصب الفتة كتب عليها أنه سيقام في املكان نصب
تذكاري وساحة باسم الرئيس رفيق الحريري ،كذلك ُس ّيج املكان
بشباك حديدية لهذا الهدف».
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