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مجتمع وإقتصاد

تعليم

ـعقوبات

تقييم المتعاقدين
في التعليم الرسمي!
تجري وزارة التربية
تقييمًا للمتعاقدين
بعدما دخلوا إلى
الصفوف هذا العام،
وتستغني عن خدمات
بعضهم في ضوء هذا
التقييم .التجربة بدأت
من المنطقة التربوية
في النبطية ُ
وعممت
على باقي المناطق.
المعلمون المصروفون
يعترضون ،فيما السؤال
المطروح :هل يؤدي
ذلك إلى تثبيت آلية
للتعاقد الوظيفي؟
فاتن الحاج

االس ـت ـف ــادة م ــن إي ـ ــران عـلــى املـسـتــوى
الــرس ـمــي ،سـتـكــون مــرهــونــة بالرغبة
الــرس ـم ـيــة الـلـبـنــانـيــة لــاس ـت ـفــادة من
الـخـبــرات اإليــرانـيــة فــي مـجــال الطاقة
والزراعة واستخدام التكنولوجيا.
على أي حال ،يقول زمكحل إن الجانب
ال ــرسـ ـم ــي اإلي ـ ــران ـ ــي أظـ ـه ــر اه ـت ـمــامــا
بلعب دور منصة اقتصادية إقليمية
ك ـب ـيــرة .أم ــا االج ـت ـمــاعــات مــع ممثلي
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص اإلي ــران ــي فــأظـهــرت
أي ـ ـضـ ــا رغ ـ ـبـ ــة فـ ــي تـ ـط ــوي ــر م ـش ــاري ــع
مشتركة على أساس الحاجة املتبادلة
والــربــح للطرفني« ،لـكــن كــان واضحًا
أن ال ـت ـط ـب ـي ــق غ ـي ــر م ـم ـك ــن ق ـب ــل رف ــع
ّ
ال ـع ـقــوبــات ن ـه ــائ ـي ــا ...وإل فـسـتــذهــب
كــل تــوقـعــاتـنــا س ـ ً
ـدى ول ــن نتمكن من
ّ
تحقيقها .نأمل أن يدخل االتفاق حيز
التنفيذ فــي عــام  ،2016وأن يتوصل
املـ ـعـ ـنـ ـي ــون إل ـ ـ ــى تـ ـس ــوي ــة م ـشــاك ـل ـهــم
السياسية والدبلوماسية ،ما يفسح
املـ ـ ـج ـ ــال السـ ـتـ ـكـ ـش ــاف ه ـ ـ ــذه الـ ـس ــوق
الجديدة».

أن م ـل ـفــه م ـغ ـلــق الـ ــى يـ ــوم ال ـق ـي ــام ــة!».
العتب لم يكن على املفوضية فحسب،
بل على اإلعالم «الذي يعدنا بتسليط
الضوء على مطالبنا ويخلف بوعده».
فـ ــي مـ ـع ــرض الـ ـلـ ـق ــاء ،رسـ ــالـ ــة هـ ــؤالء
األســاسـيــة كانت موجهة الــى اإلعــام
«لـلـضـغــط عـلــى املـعـنـيــن ملساعدتهم
وإلنـ ـ ـق ـ ــاذه ـ ــم م ـ ــن االس ـ ـت ـ ـغـ ــال ال ـ ــذي
ّ
ّ
«نتعرض لالبتزاز في
يتعرضون له،
عملنا وفي حياتنا اليومية فقط ألننا
ال نملك أوراقًا ثبوتية».
تجدر اإلشارة الى أنه ُ
سيقام اعتصام
ُأمام مبنى املفوضية في  14من الشهر
ً
املقبل استكماال للمطالب.

ب ـ ـعـ ــد ش ـ ـهـ ــريـ ــن ع ـ ـلـ ــى بـ ـ ـ ــدء ال ـ ـعـ ــام
ّ
الــدراســي ،بلغت املنطقة التربوية
فـ ــي ال ـن ـب ـط ـيــة م ـت ـع ــاق ــدي ــن دخ ـل ــوا
ال ـص ـفــوف ه ــذا ال ـع ــام بــاالسـتـغـنــاء
عــن خدماتهم .أتــى ذلــك فــي أعقاب
م ـقــابــات شـفـهـيــة تـقـيـيـمـيــة ق ــررت
امل ـن ـط ـقــة إجـ ــراء هـ ــا ل ـل ـمــرة األول ـ ــى،
فيما كان االختيار في السابق يتم
عبر املنطقة التربوية أو املديرين،
لـكــن مــن دون أن يـمــر بلجنة تضم
رئـيــس املـنـطـقــة وعـضــويــة أســاتــذة
في اإلرشاد والتوجيه.
في الــواقــع ،ما قاله مصروفون عن
اس ـت ـب ــدال ـه ــم بـم ـع ـلـمــن م ــن خ ــارج
قريتهم ليس هو املشكلة األساسية،
بل إن التربويني طرحوا أسئلة في
مـكــان آخ ــر :هــل يـجــري تثبيت آلية
لتنظيم الـتـعــاقــد الــوظـيـفــي بعدما
أباحته املادة  87من نظام املوظفني

(امل ـع ــدل ــة وف ـق ــا ل ـل ـقــرار  23بـتــاريــخ
 )2008/9/5والـ ـت ــي ت ـن ــص ع ـلــى:
«يتعاقد الــوزيــر مــع لبنانيني ملدة
محددة وللقيام بعمل معني يتطلب
معارف أو مؤهالت خاصة ،ضمن
حدود االعتمادات املخصصة لهذه
ال ـغــايــة ،وف ــي ن ـطــاق ال ـعــدد املـحــدد
ف ـي ـهــا ،وب ـمــوجــب مـ ـب ــاراة يـجــريـهــا
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـخـ ــدمـ ــة املـ ــدن ـ ـيـ ــة وف ـق ــا
ل ــأص ــول»؟ ه ــل ه ــذا ه ــو امل ـش ــروع
الـ ـب ــدي ــل ل ــوق ــف اإلع ـ ـ ـ ــداد ف ــي كـلـيــة
ال ـت ــرب ـي ــة ودور امل ـع ـل ـمــن؟ م ــا هــي
املعايير املعتمدة لتأليف اللجان
وال ـ ـش ـ ــروط األك ــاديـ ـمـ ـي ــة الخ ـت ـي ــار
سلطة
أعضائها؟ هل يعطي القرار
ّ
لجهاز اإلرش ــاد والـتــوجـيــه مــع أنــه
غير مقونن؟ ملاذا صدر القرار اآلن،
ال في نهاية العام الدراسي املاضي،
وخ ـصــوصــا أن ه ــؤالء املـتـعــاقــديــن
ً
بدأوا التعليم فعال؟
كان وزيــر التربية الياس بوصعب
ق ــد ات ـخ ــذ ،ف ــي  18ت ـشــريــن الـثــانــي
امل ــاض ــي ،ق ـ ــرارًا بـتـعـمـيــم امل ـقــابــات
ّ
على كل املناطق التربوية .ستؤلف
لجنة في كل منطقة لناحية التعليم
األس ــاس ــي بــرئــاســة رئـيـسـهــا ،وفــي
مــديــريــة التعليم الـثــانــوي لناحية
التعليم الـثــانــوي برئاسة مديرها
وعـ ـض ــوي ــة أس ـ ــات ـ ــذة فـ ــي اإلرش ـ ـ ــاد
والـ ـت ــوجـ ـي ــه وبـ ـم ــواكـ ـب ــة أصـ ـح ــاب
خبرة يكلفهم الوزير لدراسة ملفات
الراغبني في التعاقد .وفــي انتظار
إنجاز املقابالت ،وافق الوزير على
االسـتـعــانــة بـمــن سـمــاهــم «ال ـســادة

ّ
بوصعب :لن أوقع
أي ّ طلب تعاقد ما لم
توقعه لجنة التقييم

والـسـيــدات» بـصــورة مؤقتة بهدف
ُ
انتظام سير الدراسة ،على أال تعد
ً
ه ــذه االسـتـعــانــة ش ـكــا مــن أشـكــال
ّ
الـتـعــاقــد ،ول ــو تــرتــب عـلـيـهــا الـحــق
َ
ب ـبــدالت أت ـعــاب سـتــؤمــن مــن خــارج
موازنة وزارة التربية.
ّ
ي ـش ــرح ب ــوص ـع ــب ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
املقابلة تضبط التعاقد العشوائي
وتحد من تدخل السياسيني ،مشيرًا
ّ
إلى أنه لن يوقع أي طلب تعاقد هذا
العام ما لم توقعه اللجنة.
لكن القانون ينص على أن التعاقد
ي ـح ـص ــل فـ ــي ح ـ ـ ــاالت اس ـت ـث ـنــائ ـيــة
ناتجة من الحاجة وبناء على دراسة
ت ـعــدهــا امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـلـتــربـيــة
وترسل منها نسخة إلــى املفتشية
العامة التربوية ،فهل حصل ذلك؟
ي ـج ـي ــب« :وزعـ ـ ـن ـ ــا اسـ ـتـ ـم ــارة عـلــى
ك ــل املـ ـ ــدارس والـ ـث ــان ــوي ــات ملـعــرفــة
الـحــاجــات ووصـلــت إلينا أسـمــاء 3
آالف متعاقد جديد».
يـبــدو بــوصـعــب مقتنعًا بــأن قــراره
ت ــرب ــوي وق ــان ــون ــي ل ـك ــون اخ ـت ـيــار
املتعاقدين مــن صــاحـيــات الــوزيــر
امل ـن ـص ــوص ع ـل ـي ـ ّهــا ف ــي ال ــدس ـت ــور
ال ـل ـب ـنــانــي ،ك ـمــا أنـ ــه أف ـضــل املـمـكــن
وس ــط إق ـف ــال ب ــاب ال ـتــوظ ـيــف عبر
مجلس الخدمة.
وكــانــت املفتشية الـعــامــة التربوية
ق ــد وج ـه ــت ف ــي  4ت ـشــريــن ال ـثــانــي
كـتــابــا طـلـبــت فـيــه مــن املــديــر الـعــام
للتربية إيـقــاف عمل اللجنة وعــدم
ترتيب أي أثر قانوني عن املقابالت
قبل إف ــادة التفتيش بــأسـبــاب عدم
اعتماد آلية موحدة في كل املناطق
الـتــربــويــة لـقـبــول مـتـعــاقــديــن جــدد،
واألسس القانونية التي اعتمدتها
امل ـن ـط ـق ــة الـ ـت ــرب ــوي ــة فـ ــي ال ـن ـب ـط ـيــة
إلج ــراء املـقــابــات وتشكيل اللجان
الـتــي تجريها وأس ـبــاب عــدم إعــام
املفتشية بهذه اإلج ــراءات .األخيرة
طلبت أن تحصل على الجواب في
غـضــون أسـبــوعــن عـلــى األك ـثــر ،إال
أنه لم يصلها حتى اآلن.

عدل

قزي يستغل جريمة عين نجم :ال حقوق للعامالت
ايفا الشوفي
انتفض وزيــر العمل سجعان قزي
أمس على جريمة عني نجم .استغل
ال ـجــري ـمــة ال ـن ـك ــراء ل ـي ـكــرر مــواق ـفــه
الـ ـس ــابـ ـق ــة ضـ ــد «ح ـ ـقـ ــوق ع ــام ــات
املـ ـن ــازل» .الـجــريـمــة وق ـعــت أول من
أم ــس عـنــدمــا أقــدمــت الـعــامـلــة على
ض ــرب كفيلتها عـلــى رأس ـهــا حتى
ُ
أردتها قتيلة .حتى اليوم لم تعرف
تفاصيل الحادثة وأبـعــادهــا .أعلن
قــزي في حديث إلــى «الجمهورية»
ّ
ّ
املصور
أن «هذه الجريمة والشريط
منذ بضعة أيــام عن تعنيف عاملة
لـ ـطـ ـف ــل ح ـ ـتـ ــى املـ ـ ـ ـ ــوت فـ ـ ــي املـ ـ ـن ـ ــزل،
وغيرهما مــن األم ــور التي تحصل
يـ ــوم ـ ـيـ ــا ،يـ ـج ــب أن ت ـ ـكـ ــون رادعـ ـ ــا
ل ـل ـج ـم ـع ـي ــات امل ـت ـح ـ ّـم ـس ــة ل ـح ـقــوق
ّ
الـ ـع ــام ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــات ،وك ــأن ـه ــن
ّ
وحـ ــدهـ ــن ي ـت ـع ـ ّـرض ــن ل ـل ـخ ـط ــر ،فــي
ُ
وقت هناك جرائم معاكسة ترتكب
وتصل إلــى ال ــوزارة باستمرار ،لذا
ّ
فليكفوا عن تصوير املرأة اللبنانية
ّ
وكــأن ـهــا ج ـ ــادة» .ب ــرأي ق ــزي ،هــذه
الـجــريـمــة كفيلة بـعــدم دع ــم حقوق
ال ـعــامــات األجـنـبـيــات فــي الـخــدمــة
املـ ـن ــزلـ ـي ــة ،وت ـ ـبـ ــرر االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فــي
ّ
اضـطـهــادهــن ،وال سيما عبر نظام
الكفالة الشائن .في الواقع لم ينتظر

ّ
ليعبر عــن مثل
قــزي هــذه الجريمة
ه ـ ـ ــذا املـ ـ ــوقـ ـ ــف ،فـ ـه ــو انـ ـتـ ـف ــض فــي
الـســابــق ضــد منح عــامــات املـنــازل
ّ
ترخيصًا النشاء نقابتهن.
ّ
ل ــم يـكـتــف قـ ــزي ب ـمــا ق ــال ــه ،ب ــل نفى
تـ ـ ـع ـ ـ ّـرض ال ـ ـعـ ــامـ ــات ف ـ ــي ال ـخ ــدم ــة
امل ـن ــزل ـي ــة ألي ت ـع ـس ــف ،فـ ـق ــال« :ل ــو
صـ َّـح األمــر (أي ســوء املعاملة الــذي
ي ـت ـعــرضــن ل ـ ــه) مل ــا أت ـ ــت ال ـع ــام ــات
طــالـبــات ف ــرص عـمــل بـشـكـ ٍـل ضخم
ّ
ّ
حـتــى عـنــدمــا تـمـنـعـهــن دول ـه ــن من
ّ
ذل ــك ،عـلـمــا ب ــأن اإلسـ ـ ــاءات تحصل
ولكنها استثناءات وليست قاعدة».
«اسـتـثـنــاءات» قــزي كـثـيــرة ،بحيث
يصعب إحصاؤها بدقة ،لكن يمكن
ّ
القول إن قزي لم ينتفض طوال هذه
الـسـنــة ٍّ
ألي مــن ال ـعــامــات الـلــواتــي
ُ
«انـتـحــرن» أو اغــتـصــن فــي مكاتب
ُ
االسـتـقــدام أو استعبدن فــي منازل
ّ
كفالئهن 9 .عامالت ،بالحد األدنى،
قـضــن ه ــذا ال ـعــام وف ــق إح ـصــاءات
مـنـظـمــة «كـ ـف ــى» .ف ــي ش ـهــر نـيـســان
وح ـ ــده «انـ ـتـ ـح ــرت» ثـ ــاث عــامــات
في نهر املوت ،طرابلس واألوزاعي.
ُ
فــي آذار املــاضــي اغــتـصـبــت عاملة
إثـ ـي ــوبـ ـي ــة ف ـ ــي مـ ـكـ ـت ــب السـ ـتـ ـق ــدام
الـعــامــات فــي بـلــدة كوسبا بداعي
«ت ـ ــأديـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــا» .ف ـ ــي نـ ـيـ ـس ــان أي ـض ــا
ّ
اكتشفنا أن هناك طفلة بنغالدشية

تبلغ من العمر  17عامًا تعمل لدى
كفيلها منذ كان عمرها  12عامًا من
دون أجــر .لكن لوزير العمل تبرير
لهذه «االسـتـثـنــاءات» ،فهي ناجمة
عــن «ح ــاالت كــآبــة»« ،تـمــامــا مثلما
ي ـح ـصــل ف ــي الـ ـس ــوي ــد» .ق ـ ــال ق ــزي
ٌ
«صحيح أننا نسمع أحيانًا
أمــس:
أخـ ـ ـب ـ ــار انـ ـتـ ـح ــار ع ـ ــام ـ ــات ،ول ـك ــن
ّ ّ
يتبي أن االنتحار
حسب التحقيق
ينجم أحـيــانــا عــن كــآبــة قــد تصيب
ّ
ّ
أي شخص فــي العالم ،والدليل أن
ُ
السويد التي تعتبر من أرقى الدول
ترتفع فيها نسبة االنـتـحــار .وفي
ّ ّ
يتبي أن السبب هو
حــاالت أخــرى
ّ
مـشـكــات عــائـلـيــة فــي ب ــاده ــن ،أمــا
السبب األخير فيكون أحيانًا سوء
ّ
ّ
املـعــامـلــة ،لكنه يـشــكــل أق ــل نسبة».
إحصاءات املنظمات املعنية بامللف
تتحدث عن موت  10إلى  12عاملة
سنويًا في لبنان ،ما يعني جريمة
كل شهر.
ج ــريـ ـم ــة ع ـ ــن نـ ـج ــم ه ـ ــي ج ــري ـم ــة،
وال ـ ـق ـ ـضـ ــاء مـ ـ ـس ـ ــؤول ع ـ ــن تـحـقـيــق
العدالة واالقـتـصــاص مــن املجرمة،
إال أن ما أدلــى به قزي تعليقًا على
هذه الجريمة غير مقبول وال يتسم
باملسؤولية ،بل يمكن أن ُيــدرج في
إطـ ـ ــار ال ـت ـح ــري ــض ض ــد ال ـع ــام ــات
األجنبيات في الخدمة املنزلية.
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أخبار
النيابة العامة المالية تتسلم
نتائج التحقيقات في ملف «سوكلين»

ّ
تـســلــم الـنــائــب ال ـعــام املــالــي الـقــاضــي علي
ابــراهـيــم (ال ـص ــورة) ،أم ــس ،تـقــريــر اللجنة
ّ
الفنية املكلفة إجــراء التحقيقات في ملف
شركة «ســوكـلــن» .مــن املتوقع أن ُيصدر
ُ
القاضي إبراهيم قــراره يوم االثنني املقبل
وفق ما قال في اتصال مع «األخبار».
وكان القاضي إبراهيم قد أصدر في 28
تموز املاضي ،قرارًا يقضي بتعيني لجنة
فـنـيــة م ــن خ ـب ــراء لـلـتــدقـيــق ف ــي حـســابــات
شركة «سوكلني» ولـ «التحقيق في ما إذا
كــان هناك هــدر للمال
العام أو ال ،أو إذا كان
هـنــاك تـهــرب ضريبي
وغيرها من األمور،»...
وفق ما ّ
صرح حينها،
ل ـ ـ ـ «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» .ق ـ ــرار
ً
التعيني أتى استكماال
ملـ ـ ـس ـ ــار ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات
األولـ ـي ــة ال ـ ــذي بـ ــدأ فــي
ع ــام  ،2014حــن وضـعــت الـنـيــابــة العامة
يــدهــا على ملف شــركــات جمع النفايات.
هذه التحقيقات «نامت» في أدراج النيابة
الـ ـع ــام ــة «بـ ـسـ ـب ــب بـ ـع ــض ال ـ ـعـ ــوائـ ــق ال ـت ــي
عــرق ـلــت م ـس ــار ال ـت ـح ـق ـي ـقــات» ،ع ـلــى حــد
تعبير الـقــاضــي إبــراهـيــم (http://www.
 )238769/al-akhbar.com/nodeإلــى
ُ
أن «أيـ ـقـ ـظ ــت» ع ـبــر ق ـ ــرار ت ـع ـيــن الـلـجـنــة،
فهل تصل نتائج تحقيقات األخـيــرة إلى
خواتيمها يوم االثنني؟
ّ
أهالي جل الديب يحذرون من عدم
المباشرة بمشروع الجسرين

ف ــي  ،2014/5/9أصـ ــدر مـجـلــس ال ـ ــوزراء
قـ ــرارًا (رق ــم  )63يـقـضــي بــاملــواف ـقــة على
اقـ ـت ــراح ال ـل ـج ـنــة ال ـ ــوزاري ـ ــة امل ـك ـل ـفــة إعـ ــداد
االق ـ ـتـ ــراحـ ــات ال ـ ــازم ـ ــة ل ـت ـح ـســن شـبـكــة
ّ
الطرقات وتطويرها في منطقة جل الديب
ومحيطها .يقضي االقتراح بإقامة ممرين
ّ
علويني عند تقاطع جل الديب على شكل
 2Uمنفصلني «على أن يؤمن هذا املشروع
م ــداخ ــل املـنـطـقــة وم ـخــارج ـهــا م ــع تأهيل
ال ـط ــرق ــات الــداخ ـل ـيــة ملـنـطـقـتــي ج ــل الــديــب
وأنطلياس».
ً
يأتي هذا القرار بديال من الجسر الحديدي
الــذي كان يربط املنطقة الساحلية املمتدة
مــن الـضـبـيــة إل ــى ال ـج ــدي ــدة ،وك ــان يشكل
ً
ُمدخال لجل الديب واملنت األوسط.
أزيل الجسر الحديدي عام  ،2012ومنذ ذلك
الوقت ال يزال األهالي ينتظرون «البديل».
ه ـ ـ ــؤالء ،أب ـ ـ ــدوا اس ـت ـي ــاءه ــم وام ـت ـعــاض ـهــم
الـ ـش ــدي ــدي ــن ،أم ـ ـ ــس ،مـ ــن ع ـ ــدم امل ـب ــاش ــرة
بــامل ـشــروع «امل ــوع ــود»ُ ،مـعـلـنــن عـبــر بيان
ّ
أصدروه باسم أهالي جل الديب« ،رفضهم
القاطع لحرمانهم بناء جسر مدخل املنت
من جل الديب ناحية الزلقا ،ألنه ضرورة
ماسة ال غنى عنها» ،ومشيرين إلى أنهم
«ذاقوا األمرين من التأجيل والتسويف ()..
فما لم ُيباشر فورًا بإشادة الجسرين قد
يوصل الغضب باإلهالي والسكان إلى ما
ال تحمد عقباه».
وتساءل األهالي« :ملــاذا لم ُيباشر مجلس
اإلنماء واإلعمار بأعمال تنفيذ املشروع»،
ُمبدين ّ
تخوفهم من محاوالت إلغاء مدخل
ّ
امل ـ ــن م ــن ج ـ ــل ال ـ ــدي ـ ــب» ،والفـ ـت ــن إل ـ ــى أن
«مدخل بيروت الشمالي مهمل بالرغم من
ّ
أنه يخدم بلدات من حدود عكار وطرابلس
ً
وال ـب ـت ــرون وجـبـيــل وجــون ـيــه وصـ ــوال إلــى
املنت».

