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متابعة
نزاهة االمتحانات الرسمية
وشفافيتها خط أحمر
(مروان بو حيدر)

تسريب في مادة االجتماع

رسوب الدولة
من يخرق صدقية
الشهادة الرسمية؟ الجواب
سيكشفه التفتيش التربوي
بعد تحقيق يجريه ملعرفة
من وراء تسريب أسئلة مادة
االجتماع وأجوبتها .التسريب
ّ
تأكد بدليل ّ
حسي حصلت
عليه رابطة أساتذة التعليم
الثانوي الرسمي وسلمته
بدورها إلى وزارة التربية.
الوزارة لم تتخذ أي إجراء من
نوع إلغاء االمتحانات أو ما
شابه ،وهي ستنتظر نتائج
التحقيق

فاتن الحاج
بخط اليد ،وصلت أسئلة مسابقة مادة
االجتماع وأجوبتها إلى أيدي املمتحنني.
هذه ليست تكهنات أو كالمًا بكالم غالبًا
ما يستثمره املغرضون للنيل من سمعة
ّ
حسي
االمتحانات الرسمية ،بل مستند
ّ
ودل� �ي ��ل دام � ��غ ل �ل �ت �س��ري��ب س��ل �م �ت��ه أم��س
رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي
باليد إلى وزير التربية والتعليم العالي
البروفسور حسان دياب ،بحضور املدير
ال�ع��ام للتربية رئيس اللجان الفاحصة
فادي يرق .على الفور ،أحال الوزير امللف
على التفتيش ال�ت��رب��وي ،راف�ض��ًا اإلدالء
بأي تعليق قبل أن يأخذ التحقيق مجراه
ُ
وي�ك�ش��ف ال�ف��اس��د وم��ن ت�ج��رأ ع�ل��ى خ��رق
صدقية ال�ش�ه��ادة الرسمية .وللتفتيش
أن يحقق ويقرر ما إذا كان امللف سيحال
ع�ل��ى األج �ه��زة ال�ق�ض��ائ�ي��ة امل�خ�ت�ص��ة إذا
ً ّ
ث �ب��ت ف �ع�لا أن ه �ن��اك ج �ن��اي��ة أو ج��ري�م��ة
م��وص��وف��ة .ال��راب �ط��ة ط��ال�ب��ت بالتحقيق
ف��ي «ال �خ��ط» ملعرفة م��ن ال�ف��اع��ل ،ه��ل هو
بعض أعضاء اللجان الفاحصة أم بعض
اإلداري �ي ��ن أم ب �ع��ض امل�ك�ل�ف�ين ب��األع �م��ال
اللوجستية؟
ال �ت �س��ري��ب ف ��ي «االج� �ت� �م ��اع» ح �ص��ل إذًا.
هذه هي الحقيقة املؤكدة حتى الساعة،
وامل��وج �ع��ة ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ،ن �ظ �رًا إل��ى
اإلح� � �ب � ��اط ال � � ��ذي أح ��دث� �ت ��ه ف� ��ي ص �ف��وف

امل��رش �ح�ين ل�لام�ت�ح��ان��ات ال��رس �م �ي��ة ،وال
سيما الجديني منهم.
ه� �ن ��ا ،ي �ت �ح��دث زي� � ��اد (اس� � ��م م �س �ت �ع��ار)،
أح� ��د ال� �ط�ل�اب امل �ت �ف��وق�ين ف ��ي االج �ت �م��اع
واالق � �ت � �ص� ��اد ،ع � ّ�م ��ا «ف �ع �ل �ت��ه م �ث ��ل ه ��ذه
ال �ت �س��ري �ب��ة ب��ال �ط�ل�اب ال ��ذي ��ن ش �ع��ر قسم
كبير منهم بعدم تكافؤ الفرص بينهم.
فالشاب الطموح كان يخطط ،كما يقول،
حني اختار هذه الشهادة بالذات ،ليأخذ
م�ك��ان��ًا ل��ه ب�ين امل��راك��ز األول ��ى ف��ي لبنان،
ّ
ُ
أحبطت كثيرًا ألن عالمة طالب
«لكنني
كثيرين س� ّ�رب��ت إليهم األس�ئ�ل��ة ستصل
إلى  78على  ،80وه��ذا ما ال أستطيع أن
أناله أبدًا».
ل �ك��ن اإلح� �ب ��اط ل ��م ي �ك��ن ال ��وج ��ع ال��وح �ي��د
ل�ل�م�ع�ن�ي�ين ب��االم �ت �ح��ان��ات .ف�ب�ع��د ال �ه��رج
وامل��رج ال��ذي س��اد الطبقة الثانية عشرة
م��ن مبنى وزارة ال�ت��رب�ي��ة أث �ن��اء مناقشة
أس��س تصحيح م ��ادة «االج �ت �م��اع» ،أول
ّ
ضجت
من أم��س ،على خلفية التسريب،
دائرة االمتحانات الرسمية بالخبر ،ولم
تنم ط��وال ليل االث�ن�ين ال�ث�لاث��اء .الوجوم
س��اد وج ��وه امل��وظ �ف�ين ،ف��ال�خ��رق ال يكاد
وخصوصًا بالنسبة إل��ى دائ��رة
يصدق،
ّ
يظن موظفوها أنهم يعملون بإخالص
لهذا االستحقاق ويسهرون على جدية
االمتحانات التي تختم بالشمع األحمر
وت��رس��ل صباحًا إل��ى امل��راك��ز ف��ي بيروت
واملناطق عبر االستعانة بدوريات لقوى

ماذا تريد هيئة التنسيق النقابية من البيان الوزاري؟
رب �ط��ت ،أم� ��س ،ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق ال�ن�ق��اب�ي� ً�ة
ال� �ن ��زاع م��ع ال �ح �ك��وم��ة ال �ج��دي��دة ،م�ط��ال�ب��ة
ب �ت �ض �م�ي�ن ال � �ب � �ي� ��ان ال � � � � � ��وزاري أول � ��وي � ��ات
مكوناتها ،أي رواب��ط ون�ق��اب��ات األس��ات��ذة
واملعلمني في القطاعني الرسمي والخاص
واملوظفني في القطاع العام .هي أولويات
ال �ح ��د األدن � � ��ى امل� �ق� �ب ��ول ،ك �م��ا ق� ��ال رئ �ي��س
راب�ط��ة أس��ات��ذة التعليم الثانوي الرسمي
ح�ن��ا غ��ري��ب ،ال ��ذي ع�ل��ى أس��اس��ه ستحدد
ال �ه �ي �ئ��ة م��وق �ف �ه��ا ً وأش � �ك� ��ال ع�ل�اق �ت �ه��ا م��ع
الحكومة مجتمعة ،وال��وزراء املعنيني كل
في مجاله .وهنا ُسئل غريب ما إذا كانت
الهيئة ق��د رف�ع��ت م��ذك��رة ب��األول��وي��ات إلى
ّ
مجلس الوزراء ،فأجاب إن «ما فعلناه هو
ع�ق��د م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي ل��وض��ع التوجهات

ال�ع��ام��ة ب�ع��د تعليق االع�ت�ص��ام ال ��ذي ك��ان
م �ق��ررًا ال �ي��وم (أم� ��س) إف �س��اح��ًا ف��ي امل�ج��ال
أم � ��ام ال �ح �ك��وم��ة ل�ل�ان �ط�ل�اق ف ��ي م��واج �ه��ة
االس �ت �ح �ق��اق��ات ال �ت ��ي ي �ن �ت �ظ��ره��ا ال�ش�ع��ب
ال�ل�ب�ن��ان��ي ع �م��وم��ًا ،وه �ي �ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق من
ّ
ضمنه» .ولم يخف غريب القول إن الهيئة
«عكفت على إعداد برنامج مطلبي مشترك
ُ َ
ستنفذه وفق روزنامة زمنية تعلن الحقًا».
وأك� ��د امل��ؤت �م��رون ض � ��رورة ح �م��اي��ة ال�س�ل��م
األه� �ل ��ي وال� �ح ��ري ��ات ال �ع ��ام ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة
والنقابية وأشكال التعبير الديموقراطي.
ودع ��وا إل��ى تطوير آل�ي��ات العمل النقابي
وإقرار حق التنظيم النقابي للعاملني في
ال �ق �ط��اع ال �ع��ام ،ب�ت�ع��دي��ل ق��ان��ون امل��وظ�ف�ين
وعصرنته ليتماشى مع حق املوظف في

االن �ت �س��اب ال��ى ن�ق��اب��ات ت�ع� ّ�ب��ر ع��ن حقوقه
وم� �ص ��ال� �ح ��ه وت �ط �ل �ع ��ات ��ه وت� �ح� �ف ��ظ ح�ق��ه
الديموقراطي.
وركزت التوجهات على تفعيل املؤسسات
ال� � ��دس � � �ت� � ��وري� � ��ة وامل � � ��ؤس� � � �س � � ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة
ومؤسسات القطاع العام بما يكفل توفير
ال� �خ ��دم ��ات ال �ع ��ام ��ة ل �ل �م��واط �ن�ي�ن ،وي �ل �ب��ي
املطالب املحقة للقطاعات ،ويؤمن حصول
اللبنانيني على الكهرباء واملياه والهاتف
والنقل العام والخدمات الصحية.
وت��وق�ف��ت ال�ه�ي�ئ��ة ع�ن��د أه�م�ي��ة إي�ل�اء امللف
ال�ت��رب��وي االه�ت�م��ام امل�ط�ل��وب ،وخصوصًا
ل�ج�ه��ة ت�ط��وي��ر وت�ع��زي��ز التعليم ال��رس�م��ي
والجامعة اللبنانية ،وتأمني مستلزمات
ال� �ن� �ه ��وض ب �ه �م��ا ،وال� �ع� �م ��ل ع �ل��ى ح �م��اي��ة

مشاورات جدية بين
هيئة التنسيق واتحاد
المهن الحرة

املعلمني ف��ي القطاع ال�خ��اص م��ن الصرف
الكيفي ،وتعديل امل��ادة  29لحمايتهم من
هذا السيف املصلت على رقابهم نهاية كل
ع��ام دراس ��ي .ون��اش��دت اإلس ��راع ف��ي إق��رار
ت�ص�ح�ي��ح ال ��روات ��ب واألج � ��ور ب �م��ا ي ��وازي
نسبة التضخم التي تجاوزت .%60

وب �ي �ن �م��ا أك� � ��دت ال �ه �ي �ئ��ة ان �ف �ت��اح �ه��ا ع�ل��ى
النقاش والحوارّ ،لوحت باعتماد الخطوات
التصعيدية امل�ن��اس�ب��ة ف��ي سبيل تحقيق
األول� ��وي� ��ات .وش � ��ددت ع�ل��ى ت� ًع��زي��ز أش�ك��ال
التنسيق بني مكوناتها ،مبدية استعدادها
للعمل امل�ش�ت��رك م��ع الهيئات واالت �ح��ادات
النقابية ،وف��ي مقدمها اتحاد املهن الحرة
وغيرها من الهيئات النقابية ومؤسسات
امل �ج �ت �م��ع امل � ��دن � ��ي ،واإلع� � � � � ��داد ل �ت �ح��رك��ات
ون �ض��االت مطلبية م�ش�ت��رك��ة ك�م��ا السعي
إلى عقد مؤتمر نقابي واسع لهذه الغاية.
وكانت الهيئة قد أجرت سلسلة مشاورات
ً
مع القطاعات املهنية وصوال إلى ورقة عمل
مشتركة استعدادًا لهذا املؤتمر.
(األخبار)

إنقاذ و«مايوه شرعي» وإنترنت مجاني على بحر صور
آمال خليل
ألن شاطئ ص��ور الرملي يستقطب مئات
ال � � � ّ
�رواد أس �ب��وع �ي��ًا خ �ل�ال ف �ص��ل ال �ص �ي��ف،
ّ
فقد حوله البعض إلى «معرض» ألشكال
م�خ�ت�ل�ف��ة م ��ن األن �ش �ط��ة وال �ب �ض��ائ��ع .ول��و
واك �ب �ن��ا رح �ل ��ة ن �ح��و ث�ل�اث ��ة آالف س �ي��ارة
دخلت املوقف الخاص بالخيم البحرية في
محمية شاطئ ص��ور ،ي��وم األح��د الفائت،
بحسب شرطة البلدية ،لرأينا أن ركابها
ال ��ذي ��ن ق �ص ��دوا ال �ش��اط��ئ ،ل ��م ي�س�ت�م�ت�ع��وا
بالسباحة وممارسة الرياضات املختلفة
على الرمال فحسب ،بل بامتيازات أخرى
قد ال يجدونها على شاطئ آخر أيضًا.
وب �ن� ً
�اء ع�ل��ى م �ب��ادرة م��ن م��ؤس�س��ة «طقش
غروب» لخدمات اإلنترنت ،باتت متوافرة
على شاطئ محمية صور خدمة اإلنترنت
امل �ج��ان �ي��ة .وب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ب�ل��دي��ة ص��ور،

يحظى رواد البحر بالخدمة منذ أيام قليلة
على نحو تلقائي ،علما بأن الشاطئ يضم
 49خيمة يرتادها العشرات يوميًا ،فيما
يتضاعف العدد في عطلة نهاية األسبوع.

وتحت شعار «لعيونك يا ص��ور ...غطينا
ال�ش��ط وب�ب�لاش ك �م��ان» ،نصبت املؤسسة
محطة إرسال ضخمة تؤمن التغطية ليس
للخيم فحسب ،بل أيضًا لشاطئ املحمية

ً
املمتدة على مساحة كيلومترين وص��وال
الى الواجهة البحرية الغربية في منطقة
ال� � �خ � ��راب ،وم� � � ��رورًا ب �ش��اط��ئ ال �ك��ورن �ي��ش
الجنوبي قبالة ش��ارع املطاعم .وتكتسب
ال� �خ ��دم ��ة أه �م �ي �ت �ه��ا ألن � �ه ��ا ب ��ات ��ت ت�ت�ي��ح
للكثيرين تمضية يوم بكامله على البحر،
وفي الوقت ذاته تسيير أعمالهم واالطالع
ّ
على كل جديد .ومن املنتظر أن يشهد يوم
األحد املقبل حفل اإلطالق الرسمي.
ال� �ع ��روض ال ت�ن�ت�ه��ي ع �ن��د ه ��ذا ال �ح��د ،بل
يتابع ّ
رواد البحر ،من النساء خصوصًا،
حملة ت��روي��ج ل�ل�م��اي��وه ال�ش��رع��ي ال�خ��اص
ّ
باملحجبات .بما أنهن ،في رأي الكثيرين،
ومنهم مستورد الفكرة من ماليزيا محمد
غساني« ،يرتبكن بثيابهن العادية خالل
ّ
السباحة ،فيأتي امل��اي��وه كحل أمثل لتلك
املشكلة» ،لكن ،رغم الحماسة التي قوبلت
بها الفكرة خ�لال ت��وزي��ع ملصق للمايوه

ع�ل��ى ع��دد م��ن ال � � ّ
�رواد ،ل��م يشهد الشاطئ
بعد ظهورًا لسيدة ترتدي هذا املايوه.
املوسم
أم��ا بلدية ص��ور التي تشرف على ّ
ال �س �ي��اح��ي ع �ل��ى ش��واط �ئ �ه��ا ،ف �ق��د وف� ��رت
ال � �ع � ��رض األف � �ض � ��ل ف � ��ي رأي ال �ك �ث �ي��ري��ن،
وه� ��و ت��أل �ي��ف ف ��ري ��ق إن� �ق ��اذ ب �ح ��ري ي �ض� ّ�م
عناصر شرطتها ،وف��رق الصليب األحمر
ال�ل�ب�ن��ان��ي وال ��دف ��اع امل ��دن ��ي .ف �ف��ي م��واس��م
ال �ب �ح��ر ال �س��اب �ق��ة ،ش �ه��د ال �ش��اط��ئ ح ��االت
غ��رق كثيرة ّأدت إل��ى وف��اة س� ّ�ب��اح�ين ،كان
آخرهم املواطن عصام صاليني الذي غرق
ّ
قبل ع��ام .وم��ا ك��ان يقلص ف��رص اإلن�ق��اذ،
فقدان املنقذين وإش��ارات السالمة العامة
ُ
وبعد املراكز الصحية عن املكان .وبحسب
مسؤول لجنة األشغال في البلدية محمد
ُ
ح � ��رق � ��وص ،اس ��ت� �ح ��دث ��ت غ ��رف ��ة إس� �ع ��اف
وإن�ع��اش دائ�م��ة على الشاطئ إل��ى جانب
املنقذين.

