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تقرير

كلمة معلمتها» ،وإال فستنال العقاب
ُ
ذات ��ه ك��ل م � ّ�رة .ت ��رى ،أي روح بقيت في
ُ
تلك العاملة؟ إن فعلت ،غدًا ،ما يخالف
ال �ق��ان��ون ،ف�ه��ل م��ن س�ي�ل��وم�ه��ا؟ تحديدًا
إن ل��م ي�ن�ص�ف�ه��ا ال �ق��ان��ون ،ف��ي معاقبة
الفاعلني ،فهل هناك من يمكنه أن يضع
عينه في عينها إن فعلت ما ال ُيرضي
القانون؟
ك ��ان الف �ت��ًا أن ال�ع��ام�ل��ة ه��ي ال �ت��ي ّادع ��ت
الح �ق��ًا ب �م��ا ح �ص��ل م �ع �ه��ا ،أم� ��ام م �ف��رزة
طرابلس القضائية في وح��دة الشرطة
القضائية ،بمعرفة السيدة التي تعمل
ل��دي �ه��ا .ه� ��ذا ي �ط��رح س� � ��ؤال :ك ��م ع��ام�ل��ة
حصل معها األمر نفسه ،وربما بما هو
أفظع ،ول��م يعلم بأمرها أح��د؛ ألنها لم
ت� ّ�دع أم��ام ال�ق��وى األم�ن�ي��ة؟ ه��ل ُيتصور
أن ه � � ��ؤالء ال � �ع� ��ام �ل�ات ي� �ع ��رف ��ن ط��ري��ق
امل �خ��اف��ر؟ م��ن ُح �س��ن ال �ح��ظ أن القضية

حصلت بالتزامن مع مناوبة القاضي
غ� �س ��ان ب ��اس �ي ��ل ف� ��ي ال �ن �ي ��اب ��ة ال �ع ��ام ��ة.
ب ��اس� �ي ��ل ،ال� � ��ذي ك � ��ان أوق� � ��ف ق �ب��ل ن�ح��و
ً
سنة رجال وام��رأة ،بتهمة ضرب عاملة
أج �ن �ب �ي��ة ،وج ��د أن ض ��رب ال �ع��ام �ل��ة في
ً
كوسبا بالطريقة امل��ذك��ورة ،ف�ض�لا عن
اغتصابها ،يستدعي بكل راحة ضمير
أن ي��وق��ف امل��وظ��ف ف��ي املكتب (ال�ج�لاد)
وال�س�ك��رت�ي��رة أي�ض��ًا .ه��ذا م��ا نقلته إلى
«األخ � �ب� ��ار» م �ص ��ادر ح �ق��وق �ي��ة م�ت��اب�ع��ة
ل�ل�ق�ض�ي��ة .ف��ي إف��ادت �ه��ا أم ��ام امل�ح�ق�ق�ين،
ذك��رت العاملة عالمات فارقة في جسد
ال� ��ذي اع �ت��دى ع�ل�ي�ه��ا ،ل�ت��أك�ي��د أن ��ه ن��زع
ث �ي��اب��ه ف ��ي ت �ل��ك األث � �ن ��اء ،ق �ب��ل أن ي��أت��ي
ت �ق��ري��ر ال�ط�ب�ي��ب ال �ش��رع��ي وي �ش �ي��ر إل��ى
ُ
وسيحال
األم��ر .التحقيق مفتوح اآلن،
على قاضي التحقيق ،بما يعنيه ذلك
م��ن احتمال اس�ت��دع��اء صاحبة املكتب،
ملعرفة إن ك��ان م��ا حصل «ع��ادة ثابتة»
أو ح��ادث��ة .رب�م��ا شكلت ال�ح��ادث��ة التي
ً
حصلت ،ف�ض�لا ع� ّ�م��ا سبق م��ن ح��وادث
م �ش��اب �ه��ة ،م �ن��اس �ب��ة إلع � ��ادة ُال �ن �ظ��ر في
ط�ب�ي�ع��ة ع �م��ل ت �ل��ك امل �ك��ات��ب امل�س�ت�ث�م��رة
ف��ي «اس �ت �ق��دام ال �ع��ام�لات األج�ن�ب�ي��ات».
ال�خ�ب��راء ف��ي ه��ذا امل�ج��ال ي��ؤك��دون أن ال
رق��اب��ة مستمرة ع�ل��ى ت�ل��ك امل�ك��ات��ب ،وال
ع�ل��ى آل �ي��ات ع�م�ل�ه��ا ب�ن�ح��و م �ب��اش��ر ،ما
ي�س�ت��دع��ي وض ��ع خ �ط��ة م��ن ق �ب��ل وزارة
العمل للتفتيش باستمرار؛ إذ ال يمكن
انتظار كل عاملة مغتصبة ،أو معتدى
عليها ،حتى ّتدعي بنفسها أمام القوى
األمنية .ومن املفيد السؤال هنا عن دور
نقابة ه��ذه املكاتب امل��ذك��ورة ،وأي دور
لها في حماية العامالت ،في ظل ثقافة
«اس�ت�ع�ب��اد» ال ي�ب��دو أن�ه��ا ف��ي طريقها
إلى االندثار في هذه البالد البائسة.
ربما بات لزامًا ،هذه األيام ،أن ُيردد على
مسامع من يعنيهم األمر مبادئ اإلعالن
العاملي لحقوق اإلن�س��ان ،تحديدًا نص
امل��ادة األول��ى منه« :يولد جميع الناس
أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق،
ً
وق��د وهبوا عقال وضميرًا ،وعليهم أن
يعامل بعضهم بعضًا ب��روح اإلخ ��اء».
كذلك سيكون من املفيد التذكير بالفقرة
األول � ��ى م ��ن دي �ب��اج��ة اإلع �ل��ان امل ��ذك ��ور:
«االعتراف بالكرامة املتأصلة في جميع
أع �ض��اء األس� ��رة ال�ب�ش��ري��ة ،وبحقوقهم
املتساوية الثابتة ،ه��و أس��اس الحرية
والعدل والسالم في العالم».

سلسلة رواتب ُتنصف المعلمين أو الشارع
فاتن الحاج
ً
ه � ��ل ب� ��ات� ��ت ال � �ط� ��ري� ��ق س ��ال � �ك ��ة ف �ع�ل�ا
إلق � ��رار س�ل�س�ل��ة ال ��رت ��ب وال� ��روات� ��ب في
املجلس النيابي؟ وأي سلسلة ستقر
ب��ال �ت �ح��دي��د؟ ورد ه� ��ذان ال� �س ��ؤاالن في
أذه��ان املعلمني حني ق��رأوا أمس دعوة
رئ � �ي ��س م �ج �ل��س ال� � �ن � ��واب ن �ب �ي��ه ب ��ري
اللجان النيابية املشتركة إلى اجتماع
ق �ب��ل ظ �ه��ر ب �ع��د غ ��د ال �خ �م �ي��س ل ��درس
م �ش ��روع ��ي ال �ق ��ان ��ون�ي�ن ال � ��واردي � ��ن ف��ي
املرسومني  10415و 10416واملتعلقني
بالسلسلة وتمويلها.
ال ��دع ��وة ت��راف �ق��ت م ��ع اس �ت ��دع ��اء وزي ��ر
التربية الياس بو صعب ملمثلي روابط
ال �ت �ع �ل �ي��م ال ��رس �م ��ي ون �ق ��اب ��ة امل�ع�ل�م�ين
ف��ي امل� ��دارس ال�خ��اص��ة ب�ه��دف «ت��دوي��ن
ال �ت �ع ��دي�ل�ات امل �ق �ت��رح��ة ع �ل��ى م �ش��روع
ق��ان��ون ال�س�ل�س�ل��ة امل��رف��وع م��ن اللجنة
ال�ن�ي��اب�ي��ة ال�ف��رع�ي��ة وال ��دف ��اع ع�ن�ه��ا في
الجلسة».
ال �ت �ص �ع �ي��د وال � � �خ� � ��روج إل� � ��ى ال � �ش ��ارع
مجددًا لم يكونا خيارين مستبعدين
ع��ن ط��اول��ة البحث ،وإن ك��ان املعلمون
يحرصون ،كما قالوا ،على إنهاء العام
الدراسي بهدوء ،لكن شرط أن يتحقق
املطلب األساسي ،وهو «إعطاء جميع
ال�ق�ط��اع��ات زي� ��ادة واح� ��دة  %121على
روات � ��ب  ،2008/5/1أس� ��وة ب��ال�ق�ض��اة
وأس��ات��ذة الجامعة اللبنانية والفئات
الوظيفية األخرى».
تحقيق املطلب يقتضي ،بحسب روابط
املعلمني ،اعتماد الخيار األول املقترح
ل �ل��زي��ادة ف��ي ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة
واس �ت �ب �ع��اد ال �خ �ي��ار ال �ث��ان��ي ،وت��رج�م��ة
اعتراف اللجنة بالحقوق املكتسبة إلى
ّ
ّ
أرق��ام ،بما أن التقرير أق��ر ب��أن الخيار
األول هو األكثر قابلية للتنفيذ .برأي
ال� ��رواب� ��ط« ،ي ��راع ��ي ه ��ذا ال �خ �ي��ار م�ب��دأ
ال �ح �ق��وق امل �ك �ت �س �ب��ة ب �ت��وح �ي��د أس ��اس
ال��رات��ب ف��ي ك��ل ف�ئ��ة ب��اس�ت�ث�ن��اء الهيئة
التعليمية في التعليم غير الجامعي.
أم ��ا ال�خ�ي��ار ال �ث��ان��ي ،ف�ي�خ��رق ال�ح�ق��وق
املكتسبة بتوحيد أس��اس ال��رات��ب في
ج�م�ي��ع ال �ف �ئ��ات ال��وظ �ي �ف �ي��ة ،ب �م��ا فيها
ال�ه �ي �ئ��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف ��ي ال�ت�ع�ل�ي��م غير

ال�ج��ام�ع��ي واع �ت �ب��ار ك��ل م��ا ي��زي��د على
أساس الراتب بمثابة متمم للراتب وال
يدخل في أساسه».
اللقاء مع ّالروابط بدأ بتجديد الوزير
وع� ��ده ب��أن��ه س �ي �ك��ون ص ��وت امل�ع�ل�م�ين
ورأس ح��رب��ة ف��ي ال ��دف ��اع ع��ن سلسلة
ع ��ادل ��ة ت�ن�ص�ف�ه��م وس �ي �ت �ب �ن��ى ال �خ �ي��ار
املقبول لديهم ،متمنيًا عدم االضطرار
ل � �ل� ��وص� ��ول إل � � ��ى ال� �ت� �ص� �ع� �ي ��د ل �ت��أم�ي�ن
ن �ه��اي��ة ه��ادئ��ة ل �ل �ع��ام ال ��دراس ��ي .وق��ال
ّ
إن ه��ذا الكالم يحكيه ّفي اإلع�لام وفي
لاّ
الجلسات املغلقة ،إ أنه بدا مستغربًا
أن يطلب ال�ف��ري��ق االس�ت�ش��اري للوزير

الصورة
غامضة بشأن
مصير السلسلة في
المجلس النيابي

من مندوبي وسائل اإلعالم الخروج من
القاعة في منتصف االجتماع ،بعدما
سمح لهم ف��ي ال�ب��داي��ة بحضوره على
خلفية أن «الوزير يجاهر بدعم حقوق
املعلمني وليس لديه ما يخفيه» .لكن
هل ما حصل كان بإيعاز من الوزير أم
نتيجة خلل تنظيمي؟
ل� ��م ي� �خ ��ف ب� ��و ص� �ع ��ب أم � � ��ام ال� ��رواب� ��ط
هواجسه من أن «املشروع ليس سالكًا
ك �م��ا ت �ظ �ن ��ون ،وش � ��د ال �ح �ب ��ال ال ي ��زال
قائمًا؛ إذ ليس لدينا ص��ورة واضحة
ع� ّ�م��ا س�ي�ح�ص��ل ف ��ي ال �ل �ج��ان ،ل��وج��ود
آراء م�ت�ض��ارب��ة» .ل��ذا ل��م ي�ت��ردد ال��وزي��ر
م��ن تجديد دع��وت��ه للمعلمني بانتزاع
م ��واق ��ف واض� �ح ��ة وع �ل �ن �ي��ة م ��ن ال�ك�ت��ل
النيابية واملرجعيات السياسية خالل
األي� ��ام ال�ق�ل�ي�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة .وب��ال�ف�ع��ل ،فقد
توزع ممثلو املعلمني على مرجعياتهم
فور انتهاء اللقاء.

معدل
ّ

َمن يستحق الدرجات الست في السلسلة؟
ّ
ل� ��م ت� �ت�ب�ن راب � �ط� ��ة ال �ت �ع �ل �ي��م األس ��اس ��ي
ال � ��رس � �م � ��ي م� �ط� �ل ��ب ل� �ج� �ن ��ة امل � ��درس �ي��ن
امل�ع�ي�ن�ين ب�ع��د  2010/1/1ب��إع �ط��اء كل
م ��ن ت�م�ث�ل�ه��م ال�ل�ج�ن��ة ال ��درج ��ات ال�س��ت
املقترحة في سلسلة الرتب وال��روات��ب.
ّ
وت � �ش� ��رح ال� ��راب � �ط� ��ة أن امل � � � ��ادة  12م��ن
م �ش��روع ال �ق��ان��ون ،ال �ت��ي ت�س�ت�ث�ن��ي كل
املعينني ،تظلم بعض ه��ؤالء املدرسني
ال ج �م �ي �ع �ه��م .وت � ��رى أن امل �ع �ل �م�ين م��ن
ح �م �ل��ة اإلج� � � � ��ازة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وح �م �ل��ة
االمتياز الفني في اختصاص التربية
ال �ح �ض��ان �ي��ة ت� �ح ��دي� �دًا ،أخ � � ��ذوا ح�ق�ه��م
ّ
بصورة مقبولة ،وخصوصًا أن معلمي
ال�ش�ه��ادة األول ��ى ي��دخ�ل��ون التعليم في
الدرجة  ،15كذلك بالنسبة إلى معلمي
ال �ش �ه��ادة ال�ث��ان�ي��ة ،ال��ذي��ن ي�ع�ي�ن��ون في
الدرجة  .11أما الظلم ،فيلحق ،بحسب
ال ��راب �ط ��ة ،ب�ح�م�ل��ة اإلج� � ��ازة ال�ج��ام�ع�ي��ة
غير التعليمية ،املعينني في الدرجة ،6
وحملة البكالوريا اللبنانية واالمتياز
ال� �ف� �ن ��ي ف� ��ي االخ� �ت� �ص ��اص ��ات األخ � ��رى
ّ
امل�ع�ي�ن�ين ف��ي ال��درج��ة األول� ��ى .ل ��ذا ،ف��إن
ال ��راب � �ط ��ة ت �ط ��ال ��ب ب� ��ال� ��درج� ��ات ال �س��ت
للمعلمني املظلومني فقط.
وك��ان��ت ال�ل�ج�ن��ة ق��د ب� ��دأت ح�م�ل��ة ل�ع��دم
اس�ت�ث�ن��اء أح ��د م��ن امل ��درس�ي�ن وع��دده��م
نحو  3500مدرس .وقالت إنها حاولت
االجتماع بالرابطة ،باعتبارها الجهة

تعديل املادة  12من قانون السلسلة إلنصاف الفئات املظلومة فقط (هيثم املوسوي)
النقابية ال�ت��ي تمثل جميع امل��درس�ين،
لكن «كل املحاوالت باءت بالفشل لعدم
تبني الرابطة ملطلبنا».
وم ��ا ق��ال �ت��ه ال�ل�ج�ن��ة ل�ج�ه��ة أن ال��راب �ط��ة
رف �ض��ت ال �ح� ّ�وار م�ع�ه��ا ،ن�ف�ت��ه ال��راب �ط��ة،
مشيرة إلى أنها عقدت أكثر من اجتماع
مع ممثلي اللجنة ،وشرحت لهم وجهة

ّ
نظرها التي تقول إن «املطالب النقابية
ً
ال ت��رف ��ع ج ��زاف ��ًا ،إن �م ��ا ب� �ن ��اء ع �ل��ى ح��ق
ومخرج قانوني» .وشرحت الرابطة هنا
ّ
َ
للمنصفني
أن إعطاء  6درجات إضافية
ً
ُيحدث خلال في التراتبية الوظيفية.
ّ
أكثر من ذلك ،قالت الرابطة إن الخلل لن
يكون محصورًا ب�ين املعلمني فقط ،بل

أي�ض��ًا م��ع املوظفني اإلداري�ي�ن ف��ي الفئة
نفسها .فاملعلم ال��ذي يعينّ في الدرجة
ً
 15مثال يكون راتبه مليونا و 543ألف
ليرة ،أي بفارق  %31عن رات��ب املوظف
اإلداري ف��ي ال�ف�ئ��ة ال��راب �ع��ة ،ال ��ذي يبدأ
بمليون و 175أل��ف ل �ي��رة ،م��ع مالحظة
أن رات� ��ب األول ب �ع��د ال�ت�ث�ب�ي��ت يصبح
مليونني و 300أل��ف ليرة .وم��ع مطالبة
ح�م�ل��ة اإلج � ��ازة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ب��ال��درج��ات
الست تصبح رواتبهم أعلى من رؤساء
الدوائر املنتمني إلى الفئة الثالثة ،وهذا
ال يقبله منطق أو عقل ،على حد تعبير
ال��راب�ط��ة .وت�س��أل األخ �ي��رة م��ا إذا كانت
هناك نوايا مبيتة من هذه الحركة التي
تقطع ،كما تقول ،الطريق على اآلخرين
املظلومني.
أم��ا اللجنة ،فقد ح��ددت الئحة مطالب،
من ضمنها إقرار مشروع قانون مساواة
االج� � � ��ازة ال �ج��ام �ع �ي��ة غ �ي��ر ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
بما فيها الفنية وال�ت��رب�ي��ة الحضانية
باالجازة التعليمية ،ما يجعل الدرجة
 15هي درجة تعيني املدرسني املجازين.
وق��د طالبت بإعطاء املدرسني املعينني
ب�ع��د  2010/1/1م��ن حملة البكالوريا
اللبنانية  10درجات ضمنها الدرجات
ال �س��ت امل �ل �ح��وظ��ة ف ��ي ال�س�ل�س�ل��ة أس ��وة
باملوظفني االداريني في الفئة الرابعة.
ف .ح.

ّ
امل �ع �ل �م��ون ق��ال��وا ل �ل��وزي��ر إن �ه��م مل�ل�م��وا
أوراق تقرير اللجنة النيابية الفرعية
ول� ��م ي �ت �س �ل �م��وا ن �س �خ��ة رس �م �ي��ة ع �ن��ه،
وم ��ع ذل ��ك ف�ه��م ي�ق�ت��رح��ون إل ��ى املطلب
األس��اس��ي ت�ع��دي�لات على بعض م��واد
القانون ،ومنها املادة  ،10بحيث يعطى
املعلمون الدرجات الست االستثنائية
اع� �ت� �ب ��ارًا م ��ن  2012/7/1ول� �ي ��س م��ن
ت ��اري ��خ ص� ��دور ال �ق ��ان ��ون ،إذ ال ي�ج��وز
إعطاء الزيادات للقطاعات في تواريخ
محددة .كذلك طالبوا بتعديل املادة 12
باستثناء املعينني في الدرجة  11و15
ب�ع��د  2010/1/1ول �ي��س ك��ل امل�ع�ي�ن�ين.
أم��ا امل ��ادة  17امل�ق�ت��رح��ة ف�ه��ي املطالبة
ب��اس �ت �ف��ادة امل �ت �ع��اق��د ب��ال �س��اع��ة ،ليس
فقط بغالء املعيشة ،ب��ل أيضًا بنسبة
م �ئ��وي��ة م �ح �س��وب��ة ع �ل��ى أس � ��اس ع��دد
حصص عمله األسبوعية من الزيادة
التي لحقت برواتب الداخلني في مالك
ال�ت�ع�ل�ي��م ال��رس �م��ي م ��ا ق �ب��ل ال�ج��ام�ع��ي
وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي وال�ت�ع�ل�ي��م ال��زراع��ي،
على أن ت�ك� ّ�رس قيمة األج��رة الجديدة
ل �ل �س��اع��ة ب � �ق� ��رار م �ش �ت ��رك ي� �ص ��در ع��ن
وزير املال ووزير التربية .وفي تعديل
امل��ادة  ،18يطالب املعلمون باستفادة
ال � ��داخ� � �ل �ي��ن ف � ��ي امل � �ل� ��اك ف � ��ي امل � � � ��دارس
الخاصة أس��وة بزمالئهم في امل��دارس
الرسمية .ويطلبون أن تضاف عبارة
على امل ��ادة  23ع�ب��ارة «ت �ح� ّ�ول اعتبارًا
م��ن  2012/7/1امل �ع��اش��ات ال�ت�ق��اع��دي��ة
للمتقاعدين قبل .»2012/7/1
وي � ��ري � ��د امل� �ع� �ل� �م ��ون إض � ��اف � ��ة ج ��دي ��دة
ي �ع �ت �ق��دون أن �ه��ا س�ق�ط��ت س �ه �وًا «ألن ��ه
ال ي � �ج ��وز م �ن �ط �ق �ي��ًا وق ��ان ��ون� �ي ��ًا أن ال
ت �ع �ط��ى ال � ��درج � ��ات ال� �س ��ت مل� ��ن ت �ق��اع��د
ب �ع��د  2012/7/1وت �ع �ط��ى مل ��ن ت�ق��اع��د
قبل  ،2012/7/1فيصبح رات�ب��ه أعلى
ّ
م��ن رات ��ب م��ن ت�ق��اع��د ب �ع��ده ،ع�ل�م��ًا ب��أن
ك�ل�ف��ة ال��درج��ات ال�س��ت مل��ن ت�ق��اع��د بعد
 2012/7/1ق��د احتسبت ضمن الكلفة
اإلجمالية .وتدعو مذكرة الروابط إلى
تعديل امل��واد  15و16و19و 20و 21من
هذا القانون ،بحيث يستفيد املعنيون
ب �ه��ذه امل � ��واد اع �ت �ب��ارًا م ��ن 2012/7/1
ب�ن�س�ب��ة ال ��زي ��ادة ال�ن��ات�ج��ة م��ن تحويل
الرواتب للموظفني في املالك».

%92
مضمونون

اشار «تقرير الكوارث الطبيعية في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا» ،الذي
اصدره البنك الدولي اخيرا ،الى ان
املنطقة تواجه مخاطر طبيعية ،مثل شح
املياه وزيادة التقلبات املناخية والنمو
السريع في عدد السكان وتركزهم بقوة
في املناطق الحضرية ،وال سيما في
تجمعات سكنية غير آمنة وعشوائية،
اذ يمثل سكان الحضر  %62من
مجموع عدد السكان مع توقع تضاعف
هذا العدد بحلول عام  ،2040إضافة
إلى ذلك ،فإن  %3من مساحة املنطقة
يقطنها  %92من مجموع السكان.
ويواجه املواطنون في املناطق الحضرية
فيضانات على نحو دوري في ظل
بنية حماية محدودة ،وأنظمة غير
مالئمة لصرف املياه على مستوى
املدن ،وإجراءات ضعيفة لتخفيف وطأة
الفيضانات على الناس.
وقال التقرير ان منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا هي أكثر مناطق العالم
شحًا باملياه ،ويرجح أن الطلب على املاء
سيتفاقم فيها في املستقبل.

