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التفويض من عائلة ،فهذا يعني التزامًا ال
ت��راج��ع ع�ن��ه» .يجزم هاتشر ب��أن املبادرة
ال �ت��ي ط��رح�ت�ه��ا ال �ش��رك��ة اإلث �ي��وب �ي��ة لدفع
مبلغ  25أل��ف دوالر أم�ي��رك��ي ل�ك��ل عائلة،
هي ليست مساعدة ولن تكون كذلك ،هي
سلفة م��ن املبلغ النهائي ال��ذي م��ن املقرر
أن تدفعه الشركة« .ك��ل تفسير عكس ذلك
هو من قبيل الوهم» ،يقول .ويضيف« :أما
املساعدة التي قدمتها الحكومة اللبنانية
( 40مليون ليرة لكل عائلة ضحية) فهي
في الحقيقة خطوة غير مسبوقة ،لم أسمع
طيلة حياتي عن تقديم حكومة مساعدة
إل��ى ع��ائ�لات ضحايا تحطم ط��ائ��رة ،إنها
خطوة كريمة جدًا».
يرفض هاتشر الحديث عن املعاهدة التي
ُ َّ
ستحدد على أساسها ّ التعويضات ،سواء
أكانت وارس��و التي وقعت عليها إثيوبيا

المساعدة التي
دفعتها الحكومة لألهالي هي
سابقة وخطوة كريمة جدًا
ّ
أم مونتريال التي وقع عليها لبنان« .نعمل
م��ن أج��ل ال��وص��ول إل��ى س�ق��ف غ�ي��ر محدد
للتعويضات ،وعندما يثبت وق��وع خطأ
جسيم أدى إلى الحادثة تخرج عن نطاق
ال �ق��واع��د ال �ت��ي ت �ح��دده��ا م�ن�ظ�م��ة سالمة
ال�ط�ي��ران امل��دن��ي وي�ص�ب��ح للقاضي الحق
ف��ي ت�ق��دي��ر ال�ت�ع��وي�ض��ات ال�ت��ي تستحقها
كل عائلة .نتحدث عن عشرات املاليني من
الدوالرات» ،يقول هاتشر.
للوصول إلى هذه الوضع ،يشرح هاتشر
التقنية ال�ت��ي يستخدمها ،ف��وج��ود ثالثة
م �ك��ات��ب م �ح��ام�ي�ن ال ي �ع �ن��ي أن جميعهم
سيترافعون أم��ام املحكمة ،لكل واح��د من
هؤالء مهمة .مكتب مصري وفيتيتو سوف
يتولى تقدير حجم الخسارة االقتصادية
واملعنوية التي سببتها الحادثة لكل من
يمت للضحية بصلة ،وخصوصًا عائلته

الصغيرة وأق��رب��اءه .إضافة إلى الخسائر
امل �ع �ن��وي��ة م �ث��ل األل� � ��م وال� � �ع � ��ذاب ،التمتع
بالحياة ،وخسارة الزوجة أو الزوج .وعلى
مكتب املحاماة أن يقدم األدل��ة والبراهني
ّ
الخسائر.
الحسية على هذه
ً
ي �ع �ط��ي ه ��ات �ش ��ر م � �ث� ��اال ع �ل ��ى ذل� � ��ك ،رجل
وزوجته وجدا متفحمني في أنقاض طائرة
األميركية،
محطمة ف��ي ال��والي��ات املتحدة ً
كانت صورتهما متعانقني دل�ي�لا قطعيًا
ل�ل�ق��اض��ي ع �ل��ى م ��دى ال��وع��ي ال� ��ذي ّ
تكون

لديهما بأنهما سيموتان ،وبالتالي مقدار
األلم والعذاب الذي شعرا به قبل لحظات
املوت .هل لنا أن نتخيل ذلك؟ يسأل هاتشر
ب�ث�ق��ة .ف��ي ح��ال��ة أخ ��رى ل��م ي�ت�م�ك��ن أقرباء
ضحايا من التابعية القمرية تأمني حتى
صورة واحدة تجمعهم مع أقربائهم وذلك
بسبب الفقر املدقع الذي يعيشون فيه.
أما مكتب جيراردي وكييس ،فيلفت هاتشر
إل��ى أن��ه سيتولى التحقيق ف��ي الحادثة،
وهذا يعني أنه على اتصال بمئات الخبراء
وامل�ح�ق�ق�ين ال �خ��اص�ين ال��ذي��ن ع�م�ل��وا على
مئات الحوادث املماثلة وفي ظروف معقدة
وصعبة .فيما يتخصص مكتب أنغستروم
في املرافعة أم��ام املحكمة ،وه��ذا األم��ر هو
الخطوة األخيرة في مسار القضية.
ي��رى هاتشر أن االئ�ت�لاف ال��ذي يديره هو
القيمة املضافة التي يقدمها ملوكليه ،وهو
ّ
على كسب ثقتهم« .لهذا أقدم نفسي
يعول ً
ش �خ �ص��ًا ي�س�ع��ى إل ��ى ك �س��ب ال �ث �ق��ة وبناء
ال �ص��داق��ات .ح� ��وادث ال �ط �ي��ران ه��ي عاملي
منذ ما يزيد عن  35عامًا ،ودائ�م��ًا أشجع
ال �ع��ائ�لات ع�ل��ى ت��وك�ي��ل م�ح��ام ّ�ين محليني
أي�ض��ًا ،ففي النهاية ه��ؤالء يمثلون عامل
ثقة مهمًا ،ولديهم دور يلعبونه إذا ُرفعت
الدعاوى أمام املحاكم املحلية».
ي�ع��رف هاتشر أن منافسيه ه��م أي�ض��ًا في
ب� �ي ��روت .ي�ت�ح�ف��ظ ال��رج��ل ع �ل��ى إط�ل��اق أي
ات�ه��ام أو تعليق غير الئ��ق ،لكنه يؤكد أن
املزاحمة في ه��ذه املهنة ال تعني أن تقدم
أس �ع��ارًا م�خ�ف�ض��ة ف�ح�س��ب ،ب��ل أن تكسب
الثقة وأن تكون جديرًا بها.

ّ
هل تسقط «فزاعة» الدرجات السبع في مجلس الوزراء؟
فاتن الحاج
التعليم الثانوي
أسقطت رابطتا أساتذة ّ
ّ
التذرع
وامل � �ه � �ن� ��ي ال� ��رس � �م� ��ي «ف � � ��زاع � � ��ة»
بانعكاسات إق ��رار ال��درج��ات السبع على
ال �ق �ط��اع��ات األخ � � ��رى ،ب��أس �ل �ح��ة القانون.
ّأم� � ��ا اس� �ت� �خ ��دام س �ل��اح «م �ق��اط �ع��ة أسس
االمتحانات
التصحيح والتصحيح ف��ي
ً
ال��رس �م �ي��ة» ،ف �ب��ات أم� � �رًا م �ح �س� ّ�وم��ًا ليس
ك��وس�ي�ل��ة ض�غ��ط ف �ق��ط ،ك�م��ا ي�ت�م��ن��ى وزير
مشروعًا
ال �ت��رب �ي��ة ،ب ��ل «ب ��اع �ت �ب ��اره ح �ق��ًا
لاّ
تراجع عنه إ
وديموقراطيًا ،وبالتالي ّ ال
ً
بإقرار الدرجات املستحقة كاملة من دون
نقصان ،وتخصيص اعتمادات مالية لها
في مشروع املوازنة».
هكذا ،استبقت الرابطتان جلسات نقاش
ال�ح�ك��وم��ة مل �ش��روع امل��وازن��ة ال �ع��ام��ة ،لنقل
أصوات آالف األساتذة الثانويني واملهنيني
ال ��ذي ��ن اع �ت �ص �م��وا وت �ظ ��اه ��روا ّ إل ��ى داخل
مجلس ال ��وزراء ،على ّق��اع��دة أن الدرجات
ح��ق ال م�ط�ل��ب .وم ��ع أن وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة د.
ح �س��ن م�ن�ي�م�ن��ة ي��واص��ل ف��ي ه ��ذه األثناء
زي��ارة عمل إلى إقليم كردستان ـــــ العراق،
ل��م يرجئ األس��ات��ذة مؤتمرهم الصحافي
�ت ب ��ال ��ذات لشهر
امل� �ق ��رر ف ��ي ه� ��ذا ال �ت��وق �ي� ّ
أسلحتهم ،على خلفية «أن مالئكة الوزير
حاضرة ،واملوجودين هون بيوصلولوا»،
كما يقول ل�ـ«األخ�ب��ار» حنا غريب ،رئيس
رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي.
وفي مؤتمر صحافي مشترك للرابطتني،
ّ
التحول في موقف
أم��س ،استغرب غريب

تصوير الحق
باعتباره مطلبًا
ال يتجاوز التهويل
بهدف إلغائه

منيمنة من «ال نقاش في أحقية ما تطلبون،
إنما املشكلة مالية» ،إلى «تصوير الحق في
االجتماع األخير ملجلس الوزراء باعتباره
َ
مطلب زيادة رواتب وأجور وغالء معيشة
وفق القانون  ،98/ 717للتهويل بتضخيم
األرق��ام والتخويف من انعكاساته املالية،
بهدف إلغاء الحق املشروع».
هذه «الحجة البدعة» ،كما وصفها غريب،
س ��اق �ط ��ة ب �ح �ك��م ال � �ق ��ان ��ون ن �ف �س��ه «الذي
أع �ط��ى زي� ��ادة غ�ل�اء م�ع�ي�ش��ة للمتعاقدين
وامل� �ت� �ق ��اع ��دي ��ن ،ول � ��م ي �ع �ط �ه��ا للموظفني

تبنيًا علنيًا
نريد ّ
ينتظر أساتذة التعليم الثانوي واملهني
حسن
ال��رس �م��ي أن ي�ع�ل��ن وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة ّ
م�ن�ي�م�ن��ة ،غ� �دًا ال �خ �م �ي��س ،ج �ه��ارًا «تبن َي
ح �ق �ن��ا ال �ك��ام��ل ،وإع� � ��داد م� �ش ��روع قانون
إلق ��راره ف��ي مجلس ال ��وزراء ،وإذا ك��ان له
م��وق��ف آ ّخ ��ر فليعلنه أم ��ام ال� ��رأي العام،
باعتبار أن��ه ل��م ي�ق��دم حتى اآلن مطالعة
واحدة تدحض حقنا».
ّ
وذك��ر األس��ات��ذة باالستعداد ال��ذي أبدوه
ل �ت �ق��دي��م ت� �ن ��ازالت ع �ل��ى ص �ع �ي��د املفعول
الرجعي البالغة تكاليفه  300مليار ل.ل.
بمعدل خسارة  90مليون ل.ل .لكل أستاذ
استعدادهم
ث��ان��وي ،كما أب�ل�غ��وا ال��وزي��ر
ُ
لجدولة ال��درج��ات السبع التي ال تجاوز
ُ
كلفتها  45مليار ليرة على ثالث سنوات:
(درج� �ت ��ان ،درج� �ت ��ان ،ث��م ث�ل�اث درجات).
وم � ��ا ب �ح ��ث ال� ��وزي� ��ر ف� ��ي ال� �ج ��دول ��ة على
خمس سنوات (درجتان ،درجتان ،درجة،
ف��درج��ة ،ف��درج��ة) ،س��وى اع�ت��راف واضح،
برأيهم ،بأحقية الدرجات.

واألس��ات��ذة الدائمني ،وما أق� ّ�ره لهؤالء هو
تعويضاتهم في صلب الراتب».
دمج
ّ
النقابي ذكر كيف ألغى هذا القانون نسبة
ال �ـ %60التي أعطيت لألساتذة الثانويني
واملهنيني لقاء الزيادة في ساعات العمل،
ثم ًعادت الدولة واعترفت بالخطأ والظلم
َ
الجزء األول منه6( %25 ،
مرة حني أعادت
ومرة
،99/148
القانون
بموجب
درج��ات)
َ
َ
الجزء الثاني ،تعويض
ثانية حني أعادت
املديرين  %15بموجب القانونني 99/320
و .2009/73وبذلك تكون الدولة قد ّ
أقرت،
ب ��رأي ��ه ،ب��ال �ج��زء األخ �ي ��ر ال �ب��اق��ي 7( %35
درج � ��ات) .ه�ن��ا س ��أل غ��ري��ب« :ك �ي��ف يمكن
ال��دول��ة أن تتخذ م��وق�ف�ين متناقضني من
القضية عينها؟».
ّ
التذرع بفتح شهية القطاعات
ّأما في شأن
األخرى ،فسأل« :هل أصبح من املمنوعات
ٌ
أن يطالب قطاع ما بحقه الخاص؟ من أين
أت��ت وتأتي إذًا عشرات القوانني الخاصة
ُب�ه��ذا ال َ�ق�ط��اع أو ذاك؟ أم أن االنعكاسات
تستحضر فقط على حقنا؟».
وق � ��ال« :ل �ي��س ل ��دى األس ��ات ��ذة الثانويني
واملهنيني سوى هذا القانون  ،66/53ومن
َ
وحدهم
ُ
حقهم الطبيعي املطالبة به ،فهم ٌ
م ��ن ف ��رض ��ت ع�ل�ي�ه��م ب �م��وج �ب��ه زي � � ��ادة في
ساعات عملهم ،إال إذا كان املطلوب إلغاءَ
ُ
ه��وي��ة التعليم ال �ث��ان��وي وم��وق�ع��ه ودوره
ّ
املعترف به من الجميع .أما محاوالت ضرب

ندوة عن مستقبل األونروا
قاسم س .قاسم
«األونروا إلى أين»؟ سؤال طرحه أمس اتحاد لجان حق العودة في
ّ
خصص اللقاء لإلضاءة على األزمات
نقابة الصحافة اللبنانية.
التي تعيشها الوكالة ،التي دخلت عامها الـ ،62والتي تنعكس على
أوضاع الالجئني في املخيمات .هكذا ،تحدث املشاركون عن األزمة
املالية التي تمر بها ،وعن خطر توقف خدماتها .ويأتي هذا اللقاء
إثر إعالن املدير العام للوكالة فيليبو غراندي (الصورة) منذ أيام
ّ
في غزة أن «العجز يتجاوز  170مليون دوالر ،وثمة حاجة إلى
 90مليون بصورة عاجلة ،لتشغيل الوكالة لثالثة أشهر» .هكذا،
اجتمعوا للبحث في تبعات ذلك عليهم .فقال عضو اتحاد حق
العودة أبو سامح «اجتماعنا ال ينطلق من
خلفية العداء لألونروا ،بل انسجامًا مع
املوقف املبدئي املتمسك بالوكالة باعتبارها
منظمة معنية بتقديم الخدمات لالجئني».
عدد أبو سامح القطاعات التي تعاني
«التدابير التقشفية التي أدت إلى تراجع ّ في
خدماتها» ،مثل القطاع التعليمي ،الذي أثر
قرار «دمج الصفوف واملدارس» فيهّ .أما
القطاع الصحي ،فإن سياسة االستشفاء فيه ال ّ
تلبي الحد األدنى
من احتياجات الالجئني ،وخصوصًا مع نقص األدويةّ .أما بالنسبة
إلى مخيم نهر البارد ،فدعا املجتمعون إلى التعامل مع مخيمات
الشمال على أنها مناطق منكوبة .ثم ّ
تحدث عبد الله ديب عن األزمة
ّ
املالية ،معتبرًا أن األونروا «بدل العمل على معالجة الخلل في أدائها
اليومي ،لجأت إلى الحل األسهل وهو إشراك الدول ُ العربية في
تمويل مشاريع الوكالة» .حل ال ّ
يتقبله أحد ألنه ست َّ
حول بموجبه
«األونروا من وكالة دولية إلى منظمة عربية».

اعتصام وإضراب عن الطعام
في ذكرى البارد الثالثة
ملناسبة الذكرى الثالثة لحرب مخيم نهر البارد ،أطلقت لجنة املتابعة
الفلسطينية العليا إلعادة إعمار املخيم ً
نداء «من جرح مفتوح ملن
يسمع» .ودعت من خالله «أبناء البارد ،املقيمني والنازحني ،وهيئة
التجار وأصحاب األبنية املهدمة واملتضرره وأبناء املخيمات الباقية
إلى اعتصام مركزي وإضراب عن الطعام في خيمة االعتصام أمام
غد الخميس
مركز األونروا الرئيسي في بيروت ،التاسعة من صباح ٍ
وملدة ثالثة أيام» .ويكمل األهالي اليوم وغدًا اعتصاماتهم التي
غد
بدأوها أمس أمام مجمع األونروا في البداوي ،على أن تنتهي يوم ٍ
في قلب مخيم البارد قرب بناية جبر .وتهدف هذه االعتصامات إلى
تنفيذ سلسلة مطالب منها «توفير الدعم املالي إلعادة إعمار املخيم،
ومطالبة الحكومة اللبنانية بإنهاء الحالة العسكرية الطارئة هناك،
والتسريع في اإلعمار ،وتذليل كل العقبات القانونية والبيروقراطية
التي تحول دون ذلك» .كما تطالب من جهة أخرى «األونروا بتوفير
الدعم املالي لإلغاثة والتعويض والطوارئ وإعادة اإلعمار».

فرز نفايات بعلبك في زحلة مؤقتًا
بعد إقفال األهالي ّ
مكب الكيال للنفايات ،طرح رئيس بلدية بعلبك
ً
بسام رعد حال مؤقتًا ألزمة تراكم النفايات في شوارع بعلبك،
معامل الفرز والتسبيخ في منطقة
فأعلن نقل النفايات إلى أحد َ
زحلة ملدة ثالثة أشهر ،ريثما تعالج مشكلة إقفال مكب الكيال مع
األهالي .وكان رعد قد أعلن الحل في مؤتمر صحفي عقده في
مركز البلدية أمس ،دعا من خالله الحكومة إلى التدخل لوضع حل
نهائي للمشكلة في مدينة بعلبك .ولفت إلى أن الحل يكمن «في
اإلسراع بإقامة معمل خاص بفرز النفايات لبعلبك وقرى القضاء».
وبالعودة إلى مكب الكيال ،أشار رعد «إلى لاّأن البلدية حاولت إقامة
للفرز في الطيبة على أرض تملكها ،إ ًأن معارضة أهالي
معمل ّ
ّ
بريتال عطلت املشروع ،وقد وجدنا مكانًا بديال إلقامته ،لكن األمر
يحتاج إلى فترة زمنية قد تمتد سنة الستكمال امللف والدراسات
البيئية املتعلقة بهذا املشروع».

بعضها ببعض ،فلن
القطاعات التعليمية ِ
َ
تجدي نفعًا ،وهي باتت مكشوفة األهداف
ولم تعد تنطلي على أحد».

إعالن يوم تنظيف الشاطئ يومًا وطنيًا

محاوالت ضرب
القطاعات التعليمية
بعضها ببعض باتت
مكشوفة

يوم وطني آخر يضاف إلى سلسلة األيام الوطنية ،وهو «يوم تنظيف
الشاطئ اللبناني» .فقد أعلن ،أمس ،رئيس لجنة الشباب والرياضة
النيابية النائب سيمون أبي رميا قرار مجلس الوزراء باعتبار «ثاني
أحد من شهر أيار يومًا وطنيًا لتنظيف الشاطئ اللبناني» .وقد أعلن
أبي رميا هذا ّخالل جلسة اللجنة التي كانت تناقش حملة الشاطئ
األزرق ،التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة.

