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متابعة
من جديد ،سقطت محاوالت شق الصف التربوي ،فتظلل األساتذة الثانويون تحت الغطاء
النقابي لرابطتهم ،مؤكدين استمرار مقاطعة أسس التصحيح حتى نيل الحق

األساتذة
لم يدخلوا
قاعات أسس
التصحيح
(مروان
طحطح)

األساتذة الثانويون
يلتزمون رابطتهم
فاتن الحاج
«م�ت��ل ال �ن��ار» ،ه�ك��ذا ق � ّ�وم أس��ات��ذة التعليم
ال � �ث� ��ان� ��وي ال� ��رس � �م� ��ي ن � �ه� ��اره� ��م النقابي
الستعادة حقهم بالدرجات السبع ،أمس،
ف� ��ي إش� � � ��ارة إل � ��ى وح ��دت� �ه ��م وتماسكهم
«ال �ل��ذي��ن ق�ط�ع��ا ال�ط��ري��ق أم ��ام أي محاولة
خرق محتملة ملقاطعة أسس التصحيح».
وفي بداية النهار ،فوجئ األساتذة بخبر
أعلنه وزير التربية حسن منيمنة يتحدث
عن «إلغاء رئيس الحكومة سعد الحريري
(اليوم) مع
االجتماع ال��ذي كان مقررًا غدًا
نّ
رؤس ��اء ال��رواب��ط امل�ع�ن�ي��ة ،ب�ع��دم��ا ت�ب�ّي� أن
ال ّ
نية ل��دى ه��ؤالء ب��ال�ح��وار م��ع الحكومة،
واس �ت �م��راره��م ف��ي س�ي��اس��ة ره��ن مستقبل
الطالب ملصالحهم الشخصية»« .فاملوعد
م��ع رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ل��م ُي�ق�ط��ع م��ع األداة
النقابية ،بل كانت هناك محاولة لتقريب
وجهات النظر قامت بها القوى السياسية
م� �ش� �ك ��ورة» ،ي �ق��ول ه � ��ؤالء .ث ��م ل ��م تتوقف
ب�ع��د ذل��ك األخ �ب��ار ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ت��وات��ر من
وزارة التربية .في ه��ذا اإلط��ار ،نفى املدير
ال�ع��ام ل �ل��وزارة ف��ادي ي��رق ،ف��ي ات�ص��ال مع
«األخبار» أن تكون هناك أي نية الستبدال
مقرري اللجان ونوابهم واملدققني ،قاطعًا
ال�ط��ري��ق على أي معلومة م��ن ه��ذا النوع،
ف��ي وق��ت ت��ردد فيه الحديث ع��ن اتصاالت
ت�ل�ق��اه��ا ب�ع��ض األس ��ات ��ذة م��ن مستشاري
على
ال� ��وزي� ��ر ت� �ح ��دي� �دًا ،ب �غ �ي��ة ال �ح �ص ��ول ّ
موافقتهم لتأليف لجان بديلة .هنا علق
األساتذة« :هذه سابقة خطيرة».
ل �ك��ن م ��ا اس �ت��وق��ف راب� �ط ��ة األس� ��ات� ��ذة ،في
اج�ت�م��اع تقويمي عقدته بعد ال�ظ�ه��ر ،هو
«محاولة وزي��ر التربية إيهام ال��رأي العام
ّ
ب��أن الرابطة رفضت ع��روض��ه ،التي م��ا إن
يطلقها حتى يرتد عليها ،كما حصل في
م��واف�ق�ت��ه أول م��رة ع�ل��ى ال��درج��ات السبع،

منيمنة يلعب على التناقضات
ط��وال النهار النقابي ،ب��دت الفتة محاولة
وزي��ر التربية حسن منيمنة اللعب على
التناقضات ،إذ لم يخف تفاجؤه بموقف
األس ��ات ��ذة «ال ��ذي ��ن أوص �ل��ون��ا إل ��ى طريق
م� �س ��دودة وج �ع �ل��وا زم�ل�اءه ��م يخسرون
فرصة الحصول على أربع درجات».
وف��ي ت�ص��ري�ح��ات��ه ال�ت��ي ل��م ت�ت��وق��ف أمس،
ل ��م ي �ت ��ردد م�ن�ي�م�ن��ة ف ��ي ق ��ول م ��ا يضرب
ال �ق �ط��اع��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ب�ع�ض�ه��ا ببعض:
«ن �ق ��اب ��ة امل �ع �ل �م�ي�ن دخ� �ل ��ت ف ��ي الوساطة
وأدرك��ت من هو الطرف املتعنت ،وبالتالي
دع��ت إل��ى املشاركة ف��ي التصحيح .كذلك
ف��إن جميع الفئات األخ��رى م��ن األساتذة
وامل�ع�ل�م�ين وال�ج��ام�ع�ي�ين أب�ل�غ�ت�ن��ا رغبتها
بالحصول على زيادات على غرار أساتذة
التعليم الثانوي الرسمي» .وف��ي السياق،
ّ
نفى الوزير صحة ما يقال عن أن األساتذة
الثانويني يعملون من دون أجر« ،فاملعدل

الوسطي لراتب األستاذ الثانوي بعد 20
سنة خدمة مليونان وسبعون أل��ف ليرة،
فيما يبلغ املعدل الوسطي لراتب املوظف
اإلداري م��ن الفئة الثالثة امل��وازي��ة ألستاذ
التعليم الثانوي مليونًا وأربعمئة ألف ليرة،
وهم يتساوون معه بالشهادة لكن اإلداري
يعمل أك�ث��ر منهم ،فيما يتمتع األساتذة
بسماح قانوني بالتدريس عشر ساعات
أسبوعيًا في املدارس الخاصة».

ث��م ع�ل��ى ج��دول�ت�ه��ا ،ث��م ع�ل��ى ط��رح�ه��ا على
مجلس الوزراء ،وآخرها املطالعة القانونية
التي سرعان ما انسحب منها ،بحيث لم
تعد الرابطة وال ال��رأي العام قادرين على
متابعة مواقفه».
وشرحت الرابطة كيف أظهرت حسن النية
وال��رغ �ب��ة ف��ي ال ��وص ��ول إل ��ى ح��ل يجنبها

العودة إلى املقاطعة ،وكيف بادرت التزامًا
الوزراء الداعية إلى
منها بمقررات مجلس ً
مرض،
�ل
�
ح
�ى
�
ل
إ
�وال
اس�ت�م��رار ال �ح��وار وص �
ٍ
إل� ��ى ق �ب��ول األر ًق � � ��ام ال � � ��واردة ف ��ي مطالعة
الوزير  %20بدال  %35كحل ،رغم أنها تفقد
األس ��ات ��ذة  %15م��ن ح �ق �ه��م ،ل �ك��ن سرعان
م��ا رف�ض�ه��ا ال��وزي��ر .ه �ك��ذا ،رأى األساتذة

ّ
مريم تعلمت الفنون لترسم ابنها
محمد محسن
السعيدي مصير ابنها ماهر
ال تعرف مريم ُ
قصير .ه��ل استشهد م��ع املقاتلني ،الذين
ّ
اإلسرائيلي ع��ام 1982
ت�ص��دوا لالجتياح
كلية العلوم؟ أم ّأنه ما زال حيًاّ
في منطقة ّ
بعدما اختطفته امليليشيات ،التي كانت
�لال اإلسرائيلي؟
إل��ى ج��ان��ب
جيش االح �ت ُ
ت�م�ي��ل إل ��ى ن �ظ� ّ
�ري��ة أن ��ه اخ��ت �ط��ف ع �ل� ّ�ى يد
«القوات اللبنانية والكتائب» .لكن ،جل ما
ّ
الستينية ،بوضوح يشبه
تعرفه ّ السيدة
أملها ،أن��ه «ي��ا ويلي إذا خرجت من الدنيا
ول ��م أك � � ّ�رم ول� ��دي م ��اه ��ر» .ت �ك��ري��م للجسد
الغائب ،مهما ك��ان مصيره .تذهب يوميًا
الحدث،
�ون ال�ج�م�ي�ل��ة ف��ي
ُ
إل ��ى م�ع�ه��د ال�ف�ن� ّ
تدرس الرسم ،تسلم على املنطقة التي فقد
فيها ماهر ،وتعود لتحزن في بيتها.
ه � �ك ��ذا ،ع ��رض ��ت ال �س �ع �ي ��دي ،أم� � ��س ،أمام
الصحافيني وبعض زميالتها من ّأمهات
رسمتها بيدها تكريمًا
املفقودين ،ص��ورًا
ُ
الب �ن �ه��ا م ��اه ��ر ،ال � ��ذي ف �ق ��د م �ن��ذ  28عامًا
بالضبط .في بيتها الصغير في الضاحية
ال�ج�ن��وب�ي��ة ،خ� ّ�ص�ص��ت ال�س�ع�ي��دي مرسمًا،
فيه أدوات ل��رس��م ح��زي��ن .رس��وم باألسود
واألل � � ��وان األخ� � ��رى ،ت �ح �ك��ي ّ وج �ع �ه��ا .هنا
ص � ��ورة مل��اه��ر ي �م �س��ك ال� ��رش� ��اش الحربي
بطريقة خاطئة «هيدي أول مرة مسك فيها

سالح ،مسكو متل الغيتار اللي كان يعزف
أخرى،
ع �ل �ي��ه» ،ت �ق��ول م��ري��م .وف ��ي ن��اح�ي��ة ً
ت �ح �ت��ل ص��ورت �ه��ا م ��ع م��اه��ر م �س��اح��ة من
الحائط «هو ابني البكر .كان أقربهم ّ
إلي.
ّ
ناقشته كثيرًا قبل الذهاب إلى املعركة لكنه
رف��ض السفر .ق��ال لي إسرائيل من أمامنا
مريم
والبحر من ورائنا» ،تقول .ال تتفاءل ّ
بنتائج التحركات واالعتصامات ،لكنها
�ارك م ��ن أج ��ل نفسي،
ت �ش ��ارك «إن ل ��م أش � � ّ
فمن أج��ل زم�ي�لات��ي .ك��ل مفقود ه��و ولدي
وأخي».
ّ
ت �ط��ال��ب م ��ري ��م ب �س �ف �ي �ن��ة «ل � �ف ��ك الحصار
ع� ��ن م �ل ��ف امل � �ف � �ق ��ودي ��ن»ّ ،أم � � ��ا الصندوق

األس � � � ��ود ،ال � � ��ذي ب �ح ��ث ع �ن ��ه املسؤولون
بعد م��أس��اة ال�ط��ائ��رة اإلثيوبية ،فهو كما
ت �ق��ول ال �س �ع �ي��دي «م ��وج ��ود ف ��ي رأس كل
م� �س ��ؤول» 28 .ع��ام��ًا ّم��ن ال �ب �ح��ث أوصلت
ّ
غائبة عن
م��ري��م إل��ى محصلة أن «ال��دول�ّ�ة ّ
ملف املفقودين .غريب كيف أنهم متفقون
جميعًا على عدم إنهاء هذا امللف» .تصرخ
أم��ام زميالتها الالتي حضرن يشاركنها
تكريم ابنها ،الذي استمر يومًا
في معرض ّ
واح �دًا ،مطالبة بكشف كل املعلومات عن
ّ
يعرفون كل
املفقودين« :ثمة شهود ّ
مصير ّ
شيء ،لكنهم خائفون .ملاذا ال توفر الدولة
ح �م��اي��ة ل �ه��م ،ل�ي�س�ت�ط�ي�ع��وا ال �ح��دي��ث عن
مصائر أبنائنا؟» ،تسأل مريم.

أن�ف�س�ه��م م��رغ �م�ين ع �ل��ى «ت�ن�ف�ي��ذ مقاطعة
أسس التصحيح والتصحيح المتحانات
الشهادة الثانوية العامة بسبب التراجع
املتكرر لوزير التربية عن تعهداته ،وكان
آخ��ره��ا م�س��اء أول م��ن أم��س عندما رفض
االل�ت��زام ب��األرق��ام والنسب املئوية الواردة
في مطالعته بعدما وافقت الرابطة عليها

رغم األخطاء الواردة فيها».
ك ��ذل ��ك ح � ّ�م� �ل ��ت ال� ��راب � �ط� ��ة وزي � � ��ر التربية
مسؤولية اضطرار األساتذة إلى مقاطعة
أس � ��س ال �ت �ص �ح �ي��ح وال �ت �ص �ح �ي��ح بسبب
ً
م��واق �ف��ه امل� �ت ��رددة ،م �ح��ذرة م��ن أي خطوة
م � �ت � �ه ��ورة وغ � �ي� ��ر ت ��رب ��وي ��ة ت � �ق� ��دم عليها
الوزارة تمس بمستوى الشهادة الرسمية

«الفلسطينيون في وضع ما قبل »69
على
فكرة
ّ
في غرفة الرسم ،صورة كبيرة لكلية
العلوم وهي تحترق ،وعلى أعتابها
جنود الجيش اإلسرائيلي .في اللوحة
ّ
قصير مع هويته.
إطار لصورة ماهر
ُ
كان له  15عامًا حني فقد أثناء
مشاركته في التصدي للعدو ،مع
مقاتلي الحركة الوطنية والقوات
املشتركة .رفض ماهر نصيحة
ّ
والدته بالسفر ،بعدما أعدت له
جواز سفر في يوم واحد .أجاد العزف
ّ
على الغيتار والطبلة .تحتفظ أمه
بكتاب «النبي» لجبران خليل جبران،
الذي أهدته إياه إدارة مدرسته بعدما
ّ
تفوق في دراسته.

قاسم س .قاسم
أن تكون فلسطينيًا في لبنان ،فذلك يعني
أن أب �س��ط ح �ق��وق��ك اإلن �س��ان �ي��ة مهدورة.
أن ت� �ك ��ون ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ًا ف ��ي ل �ب �ن ��ان ،فذلك
يعني أن��ك إذا اشتريت شقة سكنية ،فلن
تستطيع تسجيلها ب��اس �م��ك ،وإذا كنت
ق��د سجلتها قبل ع��ام  ،2001ف��ذل��ك يعني
أن � ��ك ح �ت �م��ًا ل� ��ن ت �س �ت �ط �ي��ع ت ��وري� �ث� �ه ��ا .أن
ت�ك��ون فلسطينيًا ف��ي ل�ب�ن��ان ،ف��ذل��ك يعني
أن ��ه ال ي�ح��ق ل��ك ال�ع�م��ل ب�ط��ري�ق��ة شرعية،
مثل باقي العمال األج��ان��ب ف��ي لبنان .أن
ت�ك��ون فلسطينيًا ف��ي ل�ب�ن��ان ،ف��ذل��ك يعني
أن��ك تستطيع أن ت� ّ
�وح��د ال�ق��وى املسيحية
املتخاصمة ف��ي ا ّمل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي ضدك،
فقط لحرمانك حقك .هكذا ،عرضت أمس
الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطني،
ف ��ي م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ع �ق��دت��ه ف ��ي نقابة
الصحافة ،ما ج��رى في الجلسة النيابية
األخ �ي��رة ،م��ن ع��دم إق ��رار أرب�ع��ة اقتراحات
ّ
قوانني قدمتها كتلة اللقاء الديموقراطي
ّ
للتصويت .فقدم عضو املكتب السياسي
ل �ل �ج �ب �ه��ة ال ��دي �م ��وق ��راط �ي ��ة ،ع �ل��ي فيصل،
ج ��ردة ح �س��اب ت��اري� ّخ�ي��ة ب��ال�ق��وان�ين التي
تحرم الفلسطيني حقه كإنسان في لبنان،
ً
ابتداء من إلغاء ّ اتفاقية القاهرة من جانب
واحد ،معتبرًا أن ذلك «أعاد الوضع املدني

للفلسطينيني إلى ما كان عليه قبل ،1969
م��ن ج�ه��ة ال �ح��رم��ان م��ن أب �س��ط الحقوق».
هكذا ،بعدما عرض فيصل سلسلة قوانني
ت� ّ
�درج� ّ�ت ف��ي انتهاك حقوق الفلسطينيني
ق��ال إن «تأجيل إق��رار الحقوق اإلنسانية
هو إدامة لسياسة القهر والحرمان» ،داعيًا
الكتل النيابية الداعمة لهذه االقتراحات
إلى «متابعة األم��ر ،س��واء من خالل الكتل
ال �ن �ي��اب �ي��ة ،أو م ��ن خ�ل�ال رئ �ي �س��ي مجلس
ال �ن��واب وال�ح�ك��وم��ة وف ��ق م��ا أع �ل��ن رئيس
امل �ج �ل��س ،ع� ًب��ر ت�ق��دي��م م �ش��اري��ع القوانني
وطرحها مرة أخرى أمام املجلس النيابي
ّ
إلقرارها»ّ .
نجاح واكيم ،رئيس
ثم تحدث
ّ
حركة الشعب ،ال��ذي رأى أن م��ا ج��رى في
ج�ل�س��ة األخ �ي��رة للمجلس ي�ش�ب��ه «كثيرًا
الفترة
جلسات مماثلة ملجلس النواب في
ً
ال �ت��ي س �ب �ق��ت ال� �ح ��رب األه� �ل� �ي ��ة» ،سائال:
َ
يعامل
«ه ��ل ت�ق�ب��ل ال��دول��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،أن
َ
يعامل
اللبنانيون في بالد االغتراب ّكما
الفلسطينيون في لبنان»؟ ّ
ثم أكد النائب
ّ
مروان فارس أن «الكتلة القومية ستعمل
على تقديم اق�ت��راح القانون ال��ذي أعلنته
أول م��ن أم ��س ،ل� ُ�ي�ع� َ�م��ل ع�ل��ى إق� � ��راره» .من
جهته ،رأى غسان ج��ردل��ي ،ممثل الحزب
ال �ت �ق��دم��ي االش� �ت ��راك ��ي ،أن ��ه «ال ي�م�ك��ن أن
يعيش شعب في ال�ظ��روف التي يعيشها
الفلسطيني ،وأن يبقى على براءته».

