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مجتمع وإقتصاد
وضــع الـنـفــايــات فــي لـبـنــان ،خلصت
إلى اقتراح إنشاء أربــع محارق على
طول الساحل اللبناني ( 3قرب معامل
ال ـك ـه ــرب ــاء :ديـ ــر ع ـم ــار ف ــي ال ـش ـمــال،
الـجـيــة ف ــي ال ــوس ــط ،وال ــزه ــران ــي في
ال ـج ـن ــوب ،ورابـ ـع ــة ف ــي الـكــرنـتـيـنــا).
وق ـ ّـدرت كلفة إنـشــاء املـحــارق األربــع،
آنـ ــذاك ،بـ ـ  950مـلـيــون دوالر ،وكلفة
التشغيل بنحو  114مليون دوالر .ما
يعني أن كلفة إنشاء املحرقة الواحدة
وتشغيلها ،بأسعار  ،2011تبلغ أكثر
م ــن  260م ـل ـي ــون دوالر ،م ــا ي ـطــرح
تساؤالت ّ
عما إذا كانت بلدية بيروت
ُ
وبلديات املدن الرئيسية قادرة على
ّ
تحمل هذه الكلفة.

 ...وكلفة بيئية وصحية
وفـيـمــا تـمـضــي الـحـكّــومــة ف ــي خـيــار
إرسـ ــاء امل ـح ــارق ،مـفــضـلــة اسـتـخــدام
ُتعبير «الـتـفـكــك ال ـح ــراري» ،يــواصــل
املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــون ل ـ ـهـ ــذا الـ ـخـ ـي ــار إبـ ـ ــراز
سـلـبـيــاتــه عـبــر اس ـت ـعــراض فــاتــورتــه
البيئية والصحية واملادية .وفي هذا
ال ـس ـي ــاق ،ي ـن ــوي ن ــاش ـط ــون وخ ـ ُب ــراء
عــرض فيلم وثــائـقــي الـثــاثــاء املقبل
ف ـ ــي س ـي ـن ـم ــا «م ـ ـي ـ ـتـ ــروبـ ــولـ ــس» فــي
بـيــروت ،عــن كيفية تشغيل املـحــارق
ف ــي ال ــدانـ ـم ــارك« ،سـ ـي ـ ّ
ـرد بــالـبــراهــن
والـ ـحـ ـج ــج عـ ـل ــى كـ ــل مـ ــزاع ُـ ــم ب ـلــديــة
ب ـ ـيـ ــروت ح ـ ــول امل ـع ــاي ـي ــر املـ ـتـ ـط ـ ّـورة
ال ـت ــي سـتـعـتـمــد ف ــي مـصـنــع الـتـفـكــك
الحراري» ،بحسب أبي شاكر.
وك ـ ـ ــان ع ـي ـت ــان ــي قـ ــد أع ـ ـلـ ـ ُـن ،ال ـش ـهــر
املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،أن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة امل ـ ـق ـ ـتـ ــرحـ ــة
ت ـق ـت ـض ــي ت ـف ـع ـي ــل ال ـ ـفـ ــرز لـتـقـلـيــص
حجم النفايات املنوي حرقها ،الفتًا
إلــى أن املـحــرقــة سـتـكــون ُمخصصة
ح ـص ـرًا ل ـن ـف ــاي ــات بـ ـي ــروت اإلداري ـ ــة
ال ـتــي ت ـقــدر بـنـحــو  700ط ــن يــومـيــا،
م ــا يـجـعــل «ح ـج ــم» امل ـحــرقــة املـنــوي
إن ـش ــاؤه ــا «ص ـغ ـي ـرًا» .ل ـكــن الـخـبـيــر
الـبـيـئــي ن ــاج ــي ق ــدي ـ َّـح ،ل ـفــت إل ــى أن
ال ـع ـقــود ال ـت ــي س ـتــوقــع م ــع شــركــات
تـشـغـيــل املـ ـح ــارق «س ـت ـك ــون قــائـمــة
ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس األطـ ـ ـن ـ ــانُ ،وب ــال ـ ّت ــال ــي
س ـي ـك ــون م ــن م ـص ـل ـحــة املـ ـش ــغ ــل أن
تزيد نسبة النفايات ،ال أن تتناقص
عبر الفرز أو إعادة التدوير»! وبهذا
امل ـع ـنــى ،ي ـغــدو ال ـحــديــث عــن تفعيل
ً
معامل الفرز «تضليال للرأي العام».
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،س ـي ـق ـطــع ُخـ ـي ــار املـ ـح ــارق
ّ
الـطــريــق أم ــام الـحــل املـسـتــدام القائم
على الفرز .ويطرح خبراء تساؤالت
عـ ُـن مصير الــرمــاد الـنــاتــج مــن املــواد
ّ
«املفككة» .ويوضح أبي شاكر أن ما
ّ
ال يقل عن  %30من هذه املــواد يبقى
ّ
في أسفل غرفة التفكك كرماد« ،وهو
ســام جـدًا ،ويجب التعامل معه على
أنـ ــه ن ـف ــاي ــات خـ ـط ــرة» .وف ـي ـمــا تــؤكــد
ال ـب ـل ــدي ـ ُـة أنـ ـه ــا س ـت ـع ـمــد إل ـ ــى وض ــع
الرماد املتطاير في مكعبات باطون
ّ
ت ـخ ــزن ف ــوق األرض ف ــي ع ـقــار تــابــع
لها ،مع إمكانية ترحيله إلى النروج
كما تفعل الدانمارك حاليًا ،يلفت أبي
شــاكــر إل ــى أن ال ـقــانــون فــي ميونيخ
ً
األملانية ،مثال ،يفرض تعبئة الرماد
والفالتر في مستوعبات من الباطون
ّ
ُيـحـكــم إقـفــالـهــا وت ـخ ــزن ف ــي مناجم
امللح على عمق نحو  700متر تحت
األرض (راجع مقالة سجال املحارق:
أين نذهب بالرماد؟ http://www.al-
.)272498/akhbar.com/node
م ــن ج ـه ـتــه ،يـلـفــت ال ـنــاشــط ورئ ـيــس
«االئتالف املدني الرافض للمحارق»
رجـ ـ ــا نـ ـجـ ـي ــم ،إلـ ـ ــى أن املـ ـ ـح ـ ــارق فــي
ال ـعــالــم ل ــم ت ـصــل ب ـعــد إل ــى مـسـتــوى
انتفاء االنبعاثات السامة ،الفتًا إلى
«املـ ـخ ــاط ــر ال ـج ـ ّـم ــة ال ـت ــي تـتـضــاعــف
ف ــي ب ـل ــد م ـث ــل ل ـب ـن ــان ،ن ـظ ـرًا ل ـتــراكــم
تـلــوثــاتـهــا م ــع ال ـت ـلــوث امل ــوج ــود في
جميع املـنــاطــق اللبنانية املــأهــولــة،
التعرض الــذي ُت ّ
ّ
سببه
خصوصًا أن
عملية الحرق هــذه مباشرة وكثيفة
وم ـتــواص ـ ُلــة ،إن م ــن ب ـقــايــا ال ـغ ــازات
الـ ـس ــام ــة املـ ـس ــرطـ ـن ــة مـ ــن دي ــوك ـس ــن
وفــوران وسواهما أو ثاني أوكسيد
ال ـ ـكـ ــاربـ ــون» .أم ـ ــا األخ ـ ـطـ ــر ،ف ـه ــو أن
«مـ ـج ــال امـ ـت ــداد ال ـت ـع ـ ّـرض م ــن هــذه
ّ
االنـ ـبـ ـع ــاث ــات ُي ـغ ــط ــي ت ـقــري ـبــا كــامــل
بـيــروت وال ـضــواحــي ،أيــا يكن موقع
تركيب املحارق».
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تقرير

قضية الطفلة صوفي مشلب

إحالة «الروم» و 4أطباء إلى المحاكمة
فيفيان عقيقي
في وقت كانت تخضع الطفلة صوفي
ّ
لعملية جــراحـ ّـيــة ل ــزرع أنـبــوب
مشلب
ُيــدخــل الـطـعــام مـبــاشــرة إل ــى معدتها،
كتدخل ض ــروري ملعالجة املضاعفات
ال ـنــاج ـمــة ع ـّـن األخـ ـط ــاء ال ـط ـبـ ّـيــة الـتــي
ُ
ارتكبت بحقها في مستشفى القديس
ّ
جــاورجـيــوس (ال ــروم) ،إدع ــى املحامي
العام االستئنافي في بيروت القاضي
زاه ـ ــر حـ ـم ــادة ع ـلــى مـسـتـشـفــى الـ ــروم
وع ـ ـلـ ــى أرب ـ ـعـ ــة أط ـ ـبـ ــاء ت ـ ـشـ ــاركـ ــوا فــي
عالجها ،بتهمة ارتـكــاب أخـطــاء ّ
طبية
ّ
ّ
دماغية دائمة للطفلة،
تسببت بأضرار
وأحــالـهــم إلــى املحاكمة أم ــام القاضي
امل ـن ـف ــرد ال ـج ــزائ ــي ف ــي بـ ـي ــروت ضـيــاء
حشيمي.
م ـطــال ـبــة ال ـق ــاض ــي حـ ـم ــادة بـمـحــاكـمــة
املستشفى واألطـبــاء األربـعــة (الطبيب
املعالج ن .د .ومساعدته ر .م ،.ومسؤول
قـســم اإلن ـع ــاش فــي املـسـتـشـفــى ر .ص.
وط ـب ـي ــب ال ـت ـخ ــدي ــر ز .ف ).ب ـمــوجــب
امل ــادة /565ع ـقــوبــات الـتــي تـنـ ّـص على
«ال ـس ـج ــن ملـ ـ ـ ّـدة ت ـ ـتـ ــراوح ب ــن شـهــريــن
مقصود ناجم
وسنة عن أي إيذاء غير
ُ
عن خطأ املجرم» ،تثبت الجرم املرتكب
ّ
ب ـح ــق ال ـط ـف ـل ــة ،وتـ ـش ــك ــل قـ ـ ـ ــرارًا يــديــن
املـ ّـدعــى عليهم ،حيث مــن املـفـتــرض أن
ت ـحـ ّـدد الـقــاضـيــة حشيمي اآلم مــوعـدًا
لبدء جلسات املحاكمة.
ف ـ ــوزي م ـش ـلــب ،وال ـ ــد ال ـط ـف ـلــة ،قـ ــال إن
«هذا القرار يعيد العدالة إلى مسارها
َ
الصحيح ،فنحن لــم نتجن على أحــد،

ولــم نظلم أح ـدًا ،صوفي هي الضحية
ُ
ال ـت ــي ظ ـل ـمــت ج ـ ــراء ّاألخـ ـط ــاء الـطـبـ ّـيــة
ً
ال ـ ـتـ ــي ارت ـ ـك ـ ـبـ ــت بـ ـح ــقـ ـه ــا ،وبـ ـ ـ ـ ــدال مــن
إنصافها ،ظلمت مـجـ ّـددًا وم ـ ّـرات عـ ّـدة،
نتيجة املماطلة التي مارستها نقابة
األط ـ ـبـ ــاء ل ـح ـمــايــة أع ـض ــائ ـه ــا امل ـ ّـدع ــى
عليهم ،وتــزويــر نقيب األطـبــاء ريمون
الـصــايــغ ورئـيـســة لجنة التحقيق في
ّ
الطبية
النقابة كلود سمعان للتقارير
وإخ ـ ـفـ ــاء م ـس ـت ـن ــدات ع ـل ـمـ ّـيــة لـتـعـمـ ّـيــة
ً
الحقيقة وحـمــايــة األط ـبــاء ،فـضــا عن
ّ
ّ
الصحة من مسؤولياتها
تنصل وزارة
ّ
ّ
لـ ـحـ ـس ــاب ــات ط ــائـ ـف ــي ــة وإنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ــة،
واالك ـت ـف ــاء بــإحــالــة امل ـلــف إل ــى الـنـيــابــة
ّ
العامة من دون اتخاذ أي تدبير إداري
بـمـ ّـوجــب ال ـصــاح ـيــات امل ـم ـنــوحــة لها
بحق املستشفى التي أثبتت اعترافات
ن ـ ـقـ ــابـ ــة األطـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء وتـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــره ـ ــا عـ ــدم
ّ
الطبية فــي عالج
احترامها للمعايير
صوفي».
وتـ ـع ــان ــي ال ـط ـف ـل ــة صـ ــوفـ ــي مـ ــن شـلــل
ّ
رباعي يحول دون التمكن من إطعامها
ّ
إل خ ــال نــومـهــا ،بـعــدمــا أصـيـبــت في
ّ
شـهــرهــا األول بـضــرر دمــاغــي أفقدها
جميع حواسها وأصابها بعطل كلوي
دائم ،نتيجة اإلهمال الذي ّ
تعرضت له
خالل خضوعها للعالج في مستشفى
الروم في أيار  ،2015وسلسلة ّ األخطاء
ال ـط ـب ـ ّـي ــة الـ ـت ــي ارتـ ـكـ ـب ــت ب ـح ــق ـه ــا قـبــل
وخـ ــال وب ـعــد الـعـمـلـ ّـيــة غ ـيــر ال ـطــارئــة
التي أجريت لها من دون موافقة أهلها
الستئصال ورم غير خبيث في أسفل
ظ ـهــرهــا ،م ــن دون تــوف ـيــر الـ ــدم ال ــازم

لها كونها كانت تعاني فقرًا في الدم،
ومن دون توفير آالت مراقبة الضغط،
وحتى من دون مراقبة البول الكتشاف
ّ
ت ــوق ــف ال ـك ـلــى أث ـن ــاء الـعـمـلـ ّـيــة نتيجة
ه ـبــوط الـضـغــط ،ذل ــك بـعــد أن أعطيت
جــرعــة زائ ـ ــدة م ــن املـ ـخ ـ ّـدر .وع ـلــى رغــم
ال ـت ـقــاريــر ال ـط ـبـ ّـيــة االس ـت ـش ـ ّ
ـاري ــة الـتــي
استحصل عليها األهــل من مستشفى
فـ ــي ال ـ ـخ ـ ــارج ت ـث ـب ــت ت ـ ـعـ ـ ّـرض ال ـط ـف ـلــة

محاكمة المستشفى
واألطباء األربعة
بموجب المادة /565
عقوبات تثبت الجرم
المرتكب بحق الطفلة
ُ

لـنـحــو  25خـطــأ طـبـيــا خ ــال عــاجـهــا،
ً
ـا عــن النتائج الـتــي ّ
توصلت لها
فـضـ
ّ
لجنة التحقيقات فــي النقابة وتــؤكــد
ّ
ارت ـكــاب سـتــة أخ ـطــاء فــي عــاجـهــا ،إل
أن ذل ــك ل ــم ي ـحــل دون م ـحــاولــة نـقــابــة
األطباء تمييع القضية ،كنهج تعتمده
ّ
في كــل القضايا املماثلة ،عبر اإليهام
بأن الضرر الدماغي والكلوي ال عالقة

ّ
لهما بــأي خطأ طبي مرتكب بحقها،
ً
فضال عن محاولة ترهيب والد الطفلة
ّ
إلسكاته ،عبر التقدم بخمسة دعــاوى
ض ـ ّـده أم ــام قــاضــي األم ــور املستعجلة
بجرم الـقــدح وال ــذم ملنعه مــن الحديث
فــي قضية ابنته ،وهــو مــا فعله أيضًا
املطران الياس عودة لحماية مستشفى
الرومّ ،
وردت الدعاوى الست.
تـجــدر االشـ ــارة ال ــى أن هـنــاك دعــويــن
أخــريــن تسلكان املـســار نفسه .األولــى
يـن ـظــر فـي ـهــا ال ـق ــاض ــي أي ـم ــن ع ــوي ــدات
فــي محكمة استئناف بـيــروت التخاذ
ال ـع ـق ــوب ــات امل ـس ـل ـك ـ ّـي ــة ب ـح ــق األطـ ـب ــاء
األربـ ـ ـع ـ ــة ،وه ـ ــي اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي لــم
ّ
الطبية
تتخذها النقابة رغم التقارير
الـتــي تــديــن أعـضــاء هــا املـ ّـدعــى عليهم،
وق ــد ُحـ ـ ّـددت جلسة فــي  25مــن الشهر
ال ـج ــاري لـتـقـ ّـدم الـنـقــابــة جــوابـهــا على
ّ
القانونية ،قبل تحديد
مطالعة األطباء
ّ
ج ـل ـس ــة أخ ـ ـيـ ــرة إلصـ ـ ـ ــدار الـ ـحـ ـك ــم .أمـ ــا
الــدعــوى الـثــانـيــة فـقـ ّـدمـهــا مشلب ضـ ّـد
نقيب األطباء ريمون الصايغ ورئيسة
ّ
املهنية فــي النقابة
لجنة التحقيقات
كلود سمعان أمام قاضي التحقيق في
جبل لبنان حنا بريدي بجرم التزوير
وإخ ـ ـفـ ــاء م ـس ـت ـن ــدات ط ـب ـ ّـي ــة أس ــاس ـ ّـي ــة
عــن الـلـجــان االسـتـشـ ّ
ـاريــة فــي النقابة،
ومـحــاولــة إي ـهــام أع ـضــاء ه ــذه اللجنة
بأن الطفلة ولدت بضرر دماغي سابق
ّ
للعملية حـيـنــا ،وال ـل ـجــوء إل ــى نظرية
ّ
الخلل الجيني في حني آخر .وقد حدد
الـقــاضــي بــريــدي تــاريــخ جلسة فــي 29
من الشهر الجاري للتحقيق معهما.

تقرير

أزمة األقساط المدرسية

المعلمون إلى االضراب واألهالي الحلقة األضعف
فاتن الحاج
أزم ـ ـ ـ ـ ــة زي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة األق ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاط املـ ــدرس ـ ـيـ ــة
امل ـت ــأت ـيــة م ــن تـط ـب ـيــق ق ــان ــون سـلـسـلــة
الــرتــب وال ــروات ــب تستفحل .الـخـيــاران
املطروحان للحل يسيران معًا وكالهما
مـ ـ ـ ّـر :األول ت ـح ـم ـيــل الـ ــدولـ ــة جـ ـ ــزءًا مــن
أكالف السلسلة ،وهذا يدعمه أصحاب
املـ ــدارس الـخــاصــة ومــرجـعـيــات دينية
وس ـيــاس ـيــة واتـ ـح ــادا ل ـجــان األهـ ــل في
امل ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـك ــاث ــول ـي ـك ـي ــة فـ ــي بـ ـي ــروت
وك ـس ــروان ـ ـ ـ ـ ف ـتــوح وجـبـيــل ،وتــرفـضــه
ال ـح ـم ـلــة الــوط ـن ـيــة ل ــدع ــم ل ـج ــان األه ــل
وأولياء األمور وأهل التعليم الرسمي.
أمـ ــا ن ـق ــاب ــة امل ـع ـل ـمــن ف ــا ت ـت ـب ـنــى ه ــذا
الطرح وال تجاهر برفضه.
وال ـ ـخ ـ ـيـ ــار الـ ـث ــان ــي ي ـق ـض ــي بـتـقـسـيــط
الدرجات الست االستثنائية للمعلمني
ع ـلــى ث ــاث س ـن ــوات ،وه ــو م ــا تــرفـضــه
النقابة الـتــي ق ـ ّـرر مجلسها التنفيذي
أم ـ ـ ــس عـ ـق ــد جـ ـمـ ـعـ ـي ــات عـ ـم ــومـ ـي ــة فــي
 17ال ـ ـجـ ــاري واالضـ ـ ـ ـ ــراب ف ــي  24مـنــه
وتنظيم اعتصام للمتقاعدين فــي 30
منه واالضــراب في  5و 6و 7من الشهر
املـ ـقـ ـب ــل .ف ـي ـمــا ي ـت ـط ـلــع وزيـ ـ ــر ال ـتــرب ـيــة
م ــروان حـمــادة إلــى إق ــراره فــي الجلسة
االستثنائية ملجلس الوزراء املخصصة
للقضايا التربوية التي انتزع املوافقة
على انعقادها قريبًا.
وكـ ـ ــان حـ ـم ــادة أودع األمـ ــانـ ــة ال ـعــامــة
ملجلس الــوزراء مشروع قانون معجل
حـصـلــت «األخ ـ ـبـ ــار» ع ـلــى نـسـخــة منه
يـ ــرمـ ــي إلـ ـ ــى تـ ـح ــدي ــد ك ـي ـف ـي ــة تـطـبـيــق
امل ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ألحـ ـ ـك ـ ــام ق ــان ــون
ال ـس ـل ـس ـلــة .وي ـت ـض ـمــن املـ ـش ــروع م ــادة
وحـ ـي ــدة ت ـن ــص ع ـل ــى ت ـح ــوي ــل روات ـ ــب

أفـ ــراد الـهـيـئــة التعليمية فــي امل ــدارس
ال ـخ ــاص ــة اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن 2017/ 10/1
وفـ ــق أحـ ـك ــام ال ـ ـجـ ــدول  17م ــن ق ــان ــون
ال ـس ـل ـس ـلــة ،ف ـي ـمــا ت ـس ـت ـحــق ال ــدرج ــات
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة امل ـن ـص ــوص عـلـيـهــا في
املادة  9من قانون السلسلة اعتبارًا من
 2017/10/1وت ـضــاف ه ــذه الــدرجــات
إل ـ ــى ال ـ ــروات ـ ــب املـ ـح ــول ــة وفـ ـق ــا ل ــآت ــي:
درجتان استثنائيتان في ،2017/10/1
درجتان استثنائيتان في 2018/10/1
ودرج ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــان اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــائـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــان ف ــي
 ،2019/10/1على أن تلحظ كل مدرسة
خ ــاص ــة ف ــي مـ ــوازنـ ــة الـ ـع ــام ال ــدراس ــي
 2020ـ ـ  2021الفروقات التي تستحق
لذوي الحق من أفراد الهيئة التعليمية
لديها بست درجات اعتبارًا من تاريخ
استحقاقها في .2017/10/1
املتضرر األكبر من كل هذه الطروحات
هم األهل ،باعتبار أنهم الجهة الوحيدة
التي ستدفع ســواء كانت الــزيــادة على
األقـســاط املدرسية كبيرة وقــد تالمس
مـلـيــون و 800أل ــف كـمــا عـمـمــت عليهم
بعض املدارس ،أو«ناعمة» كما سماها
الــوزيــر فــي حــال تبنى مجلس ال ــوزراء
خيار تقسيط الــدرجــات االستثنائية.
وب ـن ــاء ع ـل ـيــه ،ك ـيــف س ـت ـت ـصــدى لـجــان
األهل لهذه األزمة؟ وهل يكفي الوقوف
عند رفض الزيادة واالمتناع عن توقيع
امل ـ ــوازن ـ ــات امل ــدرسـ ـي ــة وع ـ ــدم امل ـطــال ـبــة
بالتدقيق في موازنات املدارس؟
ات ـ ـ ـحـ ـ ــادا ل ـ ـجـ ــان األه ـ ـ ـ ــل ف ـ ــي امل ـ ـ ـ ــدارس
الكاثوليكية يتجهان لتنظيم مسيرة
تأييد لرئيس الجمهورية ،عند الثالثة
والنصف من بعد ظهر غد ،بشأن موقفه
املتعلق برفض الــزيــادة على األقساط.
وتـقــول ميرنا ال ـخــوري ،رئيسة اتحاد

لجان األهل في املدارس الكاثوليكية لـ
ّ
«األخبار» ،إن «الحل األفضل واألسرع
هــو أن تــدعــم ال ــدول ــة رواتـ ــب املعلمني،
وق ــد وع ــدون ــا أن ذل ــك يـمـكــن أن ينجز
بسرعة قصوى وهــو يحتاج فقط إلى
موافقة مجلس الوزراء» .تستدرك« :هذا
مجرد حل آني لنقطع السنة الدراسية،
فـيـمــا ن ـت ـصــدى ف ــي امل ـق ــاب ــل ل ـل ــزي ــادات
بعيدًا عن النظريات ،من خالل إجراءات
عملية وموجعة ال سيما عندما نطلب
من األهل عدم دفع أي زيادة ناجمة عن

مسيرة دعم لرئيس
الجمهورية باتجاه
تحميل الدولة اعباء
السلسلة
الـسـلـسـلــة ،فـيـمــا سـنـمـتـنــع ع ــن توقيع
املــوازنــات» .تبدو الـخــوري متيقنة من
أن عدم التوقيع على املوازنات سيكون
خ ـط ــوة أولـ ــى ع ـلــى ط ــري ــق ف ـتــح وزارة
ال ـتــرب ـي ــة ملـ ــوازنـ ــات املـ ـ ـ ــدارس ودراس ـ ــة
حلول جذرية!
ولـكــن هــل يـكــون خـيــار تحميل الــدولــة
أعـ ـب ــاء ال ـس ـل ـس ـل ــة،وب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عــن
خـ ـط ــره ل ـك ــون ــه مـ ـح ــاول ــة لـخـصـخـصــة
ً
التعليم ،إجراء سريعًا فعال؟ بحسابات
ب ـس ـي ـط ــة ،إذا اف ـت ــرض ـن ــا أن م ـتــوســط

الزيادة على التلميذ هي  500ألف ليرة،
فيما يبلغ عــدد الـتــامــذة فــي امل ــدارس
الخاصة غير املجانية نحو  560ألفًا،
فإن املبلغ الذي ستدفعه الدولة بالحد
األدنى هو  280مليار ليرة ،فهل سينال
املوافقة فورًا؟
برأي الحملة الوطنية لدعم لجان األهل
وأولـيــاء األمــور ،فــإن مثل هــذا املشروع
ل ــن ي ـت ـح ـقــق ق ـب ــل س ـن ـت ــن ،وسـيـحـمــل
األه ـ ــل ال ـق ـســم األكـ ـب ــر م ــن املـسـتـحـقــات
واملـعـلـمــون الـجــزء الـثــانــي واملــواطـنــون
الجزء الثالث .لذا تطرح الحملة تطبيق
ً
الـ ـق ــوان ــن امل ـ ــوج ـ ــودة أص ـ ـ ــا وت ـب ـحــث
اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد خـ ــري ـ ـطـ ــة ط ـ ــري ـ ــق ت ـت ـض ـم ــن:
ت ـج ـم ـي ــد األقـ ـ ـس ـ ــاط ب ـ ـقـ ــرار مـ ــن وزارة
التربية ،وضع آلية لدفع الزيادات على
روات ـ ــب املـعـلـمــن م ــع ال ــدرج ــات الـســت
االستثنائية مــن دون زي ــادة األقـســاط،
تفعيل دور صندوق التعويضات الذي
يـجــب أن ي ـصــدر ب ـيــانــات املـعـلـمــن مع
ال ــروات ــب فــي كــل مــدرســة ،إع ــداد لجان
األه ـ ــل دراسـ ـ ــة عـلـمـيــة وت ـف ـع ـيــل رقــابــة
وزارة ال ـتــرب ـيــة وت ـك ـل ـيــف مــدق ـقــن اذا
اتـضــح أن هـنــاك تالعبًا فــي املــوازنــات،
ممارسة لجان األهل لصالحياتها في
البحث عن اموال بند مساعدة التالمذة
املحتاجني في املوازنة ،واملتراكمة على
مر السنوات.
الحملة ترى أن دعم الدولة ومساهمتها
ف ــي األع ـ ـبـ ــاء ت ــرت ــب وضـ ــع ي ــده ــا عـلــى
املـ ـ ــوازنـ ـ ــات ،وهـ ـ ــذا م ــا ي ــرف ـض ــه ات ـح ــاد
املــؤسـســات التربوية الخاصة بــل إنــه،
بحسب الحملةّ ،
يحرك اتحادات لجان
األهــل لدعم فكرة البطاقة التربوية أو
تــولــي الـقـطــاع ال ـخــاص التعليم نيابة
عن الدولة.

