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عدل
تحرك طالبي
ّ
ت� �ع� �ق ��د ل� �ج� �ن ��ة ط� �ل ��اب ال � �ش � �ه� ��ادات
ال��رس�م�ي��ة ،ال �ي��وم ،م��ؤت�م�رًا صحافيًا
في مقر اتحاد الشباب الديموقراطي
اللبناني  -م��ار ال�ي��اس ،عند الساعة
ال �ث��ال �ث��ة ب �ع��د ال �ظ �ه��ر ،وذل � ��ك ل �ش��رح
املوقف من قرار إعطاء اإلفادات.
ووزع طالب في مدينة صيدا ،أمس،
ب �ي��ان��ًا ن ��اش ��دوا ف �ي��ه وزي � ��ر ال�ت��رب�ي��ة
والتعليم العالي الياس بو صعب عدم
إعطائهم االف ��ادات ،والعمل الحثيث
إلع� �ط ��اء امل �ع �ل �م�ين ح �ق��وق �ه��م ح�ت��ى
ي �ق��وم��وا ب��واج �ب��ات �ه��م ف��ي تصحيح
االم� �ت� �ح ��ان ��ات ال ��رس �م �ي ��ة واص � � ��دار
ال�ن�ت��ائ��ج .وتمنى ال�ط�لاب على هيئة
التنسيق النقابية أن تقدر الظروف
التي يمر بها لبنان ،وطالبوها بأن
تبادر الى مباشرة أعمال التصحيح
ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ش �ه��ادة
الرسمية .وق��ال ال�ب�ي��ان« :إن�ن��ا ندعم
اس��ات��ذت�ن��ا ومعلمينا ف��ي مطالبهم،
ف � �ه ��م ق � ��دوت� � �ن � ��ا ،وت� �ع� �ل� �م� �ن ��ا م �ن �ه��م
التضحية في سبيل اآلخرين».

ينتقلوا ال��ى ص��ف «ال�ث��ان��وي» .يضحك
سليم س��اخ�رًا «ب��دي ف��رق��ع بالجكارة»،
يقول اب��ن الرابعة عشرة لزميله بلكنة
«ش ��ام � �ت ��ة» ،ذل � ��ك أن � ��ه راه� � ��ن ع �ل��ى ع��دم
التصحيح وإعطاء اإلف��ادات ،لذلك «ما
ف�ت��ح ك �ت��اب» .ينفخ سليم ص ��دره وه��و
ي�ت�ح� ّ�دث ع��ن «ت�ح�ل�ي�لات��ه» وي �ق��ول« :إذا
ّ
ال�س�ن��ة ب��ل�ش��ت ب��إض��راب��ات وس��اع��ة في
إمتحانات س��اع��ة ال ،كيف ب��ده��ا تكون
نهايتها» .ال ينكر فرحه ب��اإلف��ادة ،ذلك
أنه تساوى وزميلته أميرة التي يصفها
ب� �ـ«امل� �ج� �ت� �ه ��دة امل ��زع � �ج ��ة» ال� �ت ��ي ك��ان��ت
«ت�س�ت�غ�ب�ي��ه» ،وي �س �ت �ط��رد« :ط�ل�ع��ت أن��ا
أذكى منها»!
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال�ك�ث�ي��ر م��ن األه��ال��ي
وال�ط�لاب مقتنعون ب��أن إع�ط��اء اإلف��ادة
ك� ��ان ال �خ �ي ��ار ش �ب��ه «ال ��وح� �ي ��د» ل��وزي��ر
التربية ،وخصوصًا أنهم غير مؤمنني

ب�ح�ت�م�ي��ة إق� � ��رار س �ل�س �ل��ة ال� ��روات� ��ب ف��ي
ّ
ظ��ل ال �ظ��روف ال�ح��ال�ي��ة .ف��إل��ى ج��ان��ب أن
ب�ع�ض�ه��م ال ي��رغ��ب ف ��ي إق ��راره ��ا (م�م��ن
ط��اول �ه��م ال�ت�ه��وي��ل ب��ارت �ف��اع األس �ع��ار)،
ث �م��ة ش��ري �ح��ة ك �ب �ي��رة ت� ��رى أن ال�ط�ب�ق��ة
ال �س �ي ��اس �ي ��ة ال� �ح ��اك� �م ��ة غ� �ي ��ر م��ؤت �م �ن��ة
على مصالح ال�ش�ع��ب« ،ف�ل�م��اذا تكترث
بالقطاع التربوي؟».
إال أنه ليس خافيًا على كثيرين أيضًا،
أن م�س��اواة ال�ط�لاب ه��ذه ليست ع��ادل��ة،
واألم � � ��ر ه �ن��ا ي �ت �ع � ّ�دى م �س��أل��ة ان ��زع ��اج
«ال �ش��اط��ري��ن» و«ش �م��ات��ة» امل�ت�ق��اع�س�ين
ً
ليشمل أنه يمثل عمال غير تربوي ُيفقد
«الشهادة الرسمية» ما بقي من قيمتها!
ي�ح� ّ�م��ل ف��ري�ح��ة األه��ال��ي ه�ن��ا مسؤولية
ع � ��دم ض �غ �ط �ه��م ع �ل��ى امل �ع �ن �ي�ي�ن ل�ج�ع��ل
السلطة تتراجع عن قرار ضرب الحركة
النقابية عبر ضرب القطاع التربوي.

أهالي المفقودين :نريد بنك DNA
إيفا الشوفي
جميع من يرتاد حديقة جبران خليل
ج �ب��ران ال��واق �ع��ة أم� ��ام م�ب�ن��ى اإلس �ك��وا
يعرف أمينة ،م��اري ،جانيت ،محمود
وغ �ي��ره��م .ي ��رى ال �ح ��زن ف ��ي وج��وه�ه��م
مع بارقة أم��ل صغيرة تكسر قلق هذا
االنتظار الذي بلغ عشرات السنني .قد
ي�ك��ون امل�ف�ق��ود أخ��ًا ،أب��ًا ،زوج��ًا أو ابنًا،
اختطف م��ن منزله أو م��ن ال�ش��ارع ولم
يعد .قضية واحدة يتشاركها الجميع،
وي�ن��اض�ل��ون م��ن أج�ل�ه��ا .ق�ض�ي��ة حرية
م �س �ل��وب��ة ق �س �رًا م ��ن أش �خ ��اص وق �ع��وا
ضحية ال�ح��رب وم��ا زال ��وا وعائالتهم
ي�ع��ان��ون ت�ب�ع��ات�ه��ا ،بينما زع �م��اء ه��ذه
ال �ح��رب ع �ف��وا ع��ن أن�ف�س�ه��م وح��اف �ظ��وا
ع �ل��ى م��واق �ع �ه��م ك �ح �ك��ام ل� �ه ��ذا ال �ب �ل��د.
ب �ع��د ان �ت �ظ��ار ط ��وي ��ل أص �ب ��ح األه ��ال ��ي
يتعاملون مع القضية بواقعية قاسية
«ن �ع �ل��م أن ال �ب �ع��ض م�ن�ه��م م� ��ات ،ن��ري��د
رف��ات�ه��مّ .أم ��ا ال��ذي��ن م��ا زال ��وا ع�ل��ى قيد
الحياة ،فنريدهم بيننا».
تبقى مطالب لجنة أهالي املخطوفني
وامل �ف �ق��ودي��ن ف��ي ل �ب �ن��ان ول �ج �ن��ة «دع��م
امل �ع �ت �ق �ل�ي�ن وامل� �ن� �ف � ّ�ي�ي�ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ـ�ـ�ـ�ـ
سوليد» ،نفسها منذ عام  .1996مطلب
بسيط يدعو إلى إنشاء بنك معلومات
للحمض ال �ن��ووي أله��ال��ي امل�ف�ق��ودي��ن،
للحفاظ على املعلومات بهدف التعرف
ّ
إلى الضحايا فيما بعد ،إال أن الدولة
ت �م��اط��ل وت �ت �ه��رب دائ� �م ��ًا ت �ح��ت ح�ج��ة
«حماية السلم األهلي» .طوى مجرمو
ال � �ح� ��رب ه � ��ذه ال �ص �ف �ح ��ة ،وع � �ف� ��وا ع��ن
أنفسهم وعن جرائمهم وقرروا متابعة
الحياة كأن شيئًا لم يكنّ ،أما الـ17000
مفقود ،فليسوا مهمني في حساباتهم.
امل�ب��اش��رة ف��ي إج ��راء ف�ح��وص الحمض
ال� �ن ��ووي إلق ��ام ��ة ب �ن��ك م �ع �ل��وم��ات أم � ٌ�ر
ّ
سهل من جميع النواحي .يؤكد النائب
ّ
غسان مخيبر أن تكلفة املشروع زهيدة،
وأن الدولة قادرة على تغطية النفقات
وت �م �ل��ك ج �م �ي��ع ال �ت �ق �ن �ي��ات ،ك �م��ا ان �ه��ا
ُ
تجري هذه الفحوص ألهالي ضحايا
حوادث الطائرات التي حصلت أخيرًا.
كذلك ف��إن ه��ذا امل�ش��روع ال يحتاج إلى
تنظيم تشريعي ،ألن الخطف واإلخفاء

ال�ق�س��ري ج��ري�م��ة ت�ع��اق��ب عليها امل��ادة
بنك
 569م��ن ق��ان�
�ون ال�ع�ق��وب��ات .إق��ام��ة ّ
ّ
املعلومات ي�ع��زز عمل ال�ق�ض��اء ،إذ إن��ه
من وجهة نظر التحقيق الجنائي فإن
أخ ��ذ ه ��ذه ال�ع�ي�ن��ات ُي �ع� ّ�د ح�ف��اظ��ًا على
أدل ��ة ع��ن ج��رائ��م وق�ع��ت ع�ل��ى األراض ��ي
اللبنانية أو خارجها .وبالتالي يلفت
مخيبر إل��ى أن «امل �ط �ل��وب م��ن النيابة
ال� �ع ��ام ��ة ال �ت �م �ي �ي ��زي ��ة ،وب ��ال� �ن� �ظ ��ر إل ��ى
الخشية م��ن ف�ق��دان األدل��ة بسبب وف��اة
األه � ��ل ،أن ت �ص��در ق � ��رارًا ل�ت�ن�ظ�ي��م أخ��ذ
ع �ي �ن��ات ال �ح �م��ض ال� �ن ��ووي م ��ن جميع
أه ��ال ��ي امل� �ف� �ق ��ودي ��ن» ،ل �ك��ن م ��ا ي�ح�ت��اج

غسان مخيبر:
كلفة اخذ العينات
زهيدة والدولة تملك
جميع التقنيات

إل��ى قانون ص��ادر عن مجلس النواب،
ويجري العمل عليه باقتراحني حاليًا،
ه��و ن �ظ��ام ل�ح�م��اي��ة س��ري��ة امل�ع�ل��وم��ات
الناتجة عن بنك املعلومات ،ومسائل
م ��رت� �ب� �ط ��ة ب �ك �ي �ف �ي ��ة اس� �ت� �ع� �م ��ال ��ه ف��ي
امل �ح��اك �م��ات وال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال�ج�ن��ائ�ي��ة.
ب�ه��ذا ال �ص��دد ي�ق��ول مخيبر إن «ه�ن��اك
اق �ت��راح�ين م�ق��دم�ين ف��ي ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة:
اق �ت��راح ال�ق��ان��ون األول ق��دم��ه (مخيبر)
وال� �ن ��ائ ��ب زي � ��اد ال� � �ق � ��ادري ،واالق � �ت ��راح
ال �ث ��ان ��ي ق ��دم ��ه ال �ن ��ائ ��ب ح �ك �م��ت دي ��ب،
ويجري العمل على دمجهما في نص
واحد من أجل التسريع به في اللجان،
ك �م��ا أن م� �ش ��روع ق ��ان ��ون إن� �ش ��اء ب�ن��ك
للمعلومات أصبح امام الهيئة العامة،
ب�ع��دم��ا درس �ت��ه ل�ج�ن��ة اإلدارة وال �ع��دل
ول �ج �ن��ة ال �ص �ح��ة» .االق� �ت ��راح ��ان امل �ق��رر
دم�ج�ه�م��ا ي �ن� ّ�ص��ان ع �ل��ى إن �ش ��اء هيئة
وطنية مستقلة لحل قضية املفقودين،
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ـانون
قرار اإلفادات« .في الجو العام ملجلس
ال � � � ��وزراء ،ال �ج �م �ي��ع ك� ��ان م��واف �ق��ًا ول��م
أس�م��ع أح� �دًا اع �ت��رض ،ن�ح��ن امتنعنا
بمعنى التحفظ ،يعني ال مع وال ضد،
أي إننا لسنا موافقني على اإلف��ادات،
وليس لدينا تصور لحل املشكلة».
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ت �ع �ق��د ه �ي �ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق
النقابية اجتماعا عند ال��واح��دة من
بعد ظهر اليوم للرد على قرار الوزير
بو صعب ،وتفويض مجلس ال��وزراء
ل��ه ب��ات �خ��اذ االج � � ��راءات ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك
االف ��ادات .ولفتت مصادر الهيئة إلى
ان ب��و ص�ع��ب ل��م يطلب ع�ق��د ل�ق��اء مع
ال �ه �ي �ئ��ة ح �ت��ى وق� ��ت م �ت��أخ��ر م ��ن ليل
ام ��س ،وان �م��ا دع ��ا امل �ك��ات��ب ال�ت��رب��وي��ة
ل �ل��اح � ��زاب ل� �ت ��أم�ي�ن ال� �غ� �ط ��اء ال �ك��ام��ل
لتنفيذ قراره ،ومحاصرة الهيئة عبر
ت��وح �ي��د م��وق��ف االح� � ��زاب ال�س�ي��اس��ي
وال�ن�ق��اب��ي .وق��ال��ت م�ص��ادر الهيئة ان
وحدتها على املحك ،فهي لن ترضخ
ل �ل �ض �غ��وط ،ول � ��ن ت� �ت ��راج ��ع ع ��ن ق ��رار
مقاطعة التصحيح ولن تقبل اصدار
االفادات بدال من الشهادات الرسمية،
ل ��ذل ��ك س �ي �ك��ون ام��ام �ه��ا ت� �ح � ّ�دي ع��دم
السماح بتقويض ق��راره��ا ،وبالتالي
ت �ه��دي��د وح��دت �ه��ا ،ف �م��واق��ف ال�ج�م�ي��ع
باتت معروفة وواضحة.
وتعقد املكاتب التربوية في األحزاب

يكون لديها كافة الصالحيات ملتابعة
وإج � � � � ��راء ال �ت �ح �ق �ي �ق ��ات ووض� � � ��ع آل �ي��ة
م �ت �ك��ام �ل��ة ،وي� ��ؤك� ��دان ع �ل��ى م�ج�م��وع��ة
ح�ق��وق اس��اس�ي��ة ،أب��رزه��ا ح��ق األه��ال��ي
ّ
في معرفة مصير املفقودين ،إال أن عدم
إقرار هذا القانون أو التأخر في إقراره،
ال يمنع إط�لاق��ًا إن�ش��اء بنك معلومات
ألن «ح � ��ق األه � ��ال � ��ي ب �م �ع��رف��ة م�ص�ي��ر
املفقودين هو حق ّ
كرسه ق��رار مجلس
شورى الدولة الصادر في  4آذار ،2014
ويعطي الحق لألهالي باالطالع على
ن �ت��ائ��ج ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال��رس �م �ي��ة ال �ت��ي
أجرتها الحكومة اللبنانية عام .»2000
رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة «س ��ول� �ي ��د» غ� � ��ازي ع��اد
أع � �ل ��ن ف� ��ي م ��ؤت� �م ��ر ص� �ح ��اف ��ي ع �ق��دت��ه
ل �ج �ن��ة أه ��ال ��ي ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين امل�ع�ت�ق�ل�ين
ف��ي ال �س �ج��ون ال �س��وري��ة أن «م��وض��وع
إج ��راء ف �ح��وص ال�ح�م��ض ال �ن��ووي هو
اإلج� ��راء األب �س��ط واألس �ه��ل ف��ي عملية
البحث عن مصير املفقودين وضحايا
اإلخفاء القسري ،وهو خطوة اساسية
ف��ي ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ع��رف ع�ل��ى ال�ض�ح��اي��ا».
الخطوة العملية الوحيدة التي قامت
ب� �ه ��ا ال � ��دول � ��ة ك ��ان ��ت ب ��ال� �ت� �ف ��اوض م��ع
اللجنة ال��دول�ي��ة للصليب األح �م��ر من
أج ��ل ت��وق �ي��ع م ��ذك ��رة ت �ف��اه��م ل�ل�ت�ع��اون
ع�ل��ى ج�م��ع ع�ي�ن��ات ال�ح�م��ض ال �ن��ووي،
�ين ع�ل��ى صياغة
ل�ك��ن ب�ع��د م ��رور س�ن�ت ّ
تفاصيل التفاهم ،لم توقع الدولة هذه
املذكرة .تطالب سوليد «وزير الداخلية
ب��امل �ب��ادرة إل ��ى االت �ص ��ال ب �ق��وى األم��ن
ال��داخ�ل��ي وإص ��دار األم��ر ب��ال�ب��دء بأخذ
العينات» .وتشرح رئيسة لجنة أهالي
ّ
امل�خ�ط��وف�ين وداد ح �ل��وان��ي أن «هيئة
ّ
ال �ق �ض��اي��ا ف ��ي وزارة ال � �ع ��دل ت �ق��دم��ت
ب �ت��اري��خ  6أي� ��ار  ،2014ب�ط�ل��ب إلع ��ادة
امل�ح��اك�م��ة ووق ��ف ت�ن�ف�ي��ذ ق ��رار مجلس
ش� ��ورى ال ��دول ��ة ب�ح�ج��ة ت �ه��دي��د ال�س�ل��م
األه � �ل� ��ي ،إال أن م �ج �ل��س ال � �ش� ��ورى رد
ّ
طلبها ،وأكد على موقفه تجاه األهالي
ّ
ب �ت �س ��ل ��م ن �س �خ��ة ع� ��ن ت� �ق ��ري ��ر ال �ل �ج �ن��ة
ب��ال�ك��ام��ل دون أي ت�ق�ي�ي��د او اس�ت�ث�ن��اء
او ّش ��رط ،ل�ك��ن ال��دول��ة ح�ت��ى ال �ي��وم لم
تنفذ القرار لذلك يجري اإلعداد لحملة
ضغط واسعة في الشهر املقبل من أجل
تسليم التقرير».

وظيفة

تعقد «الهيئة» اجتماعا عند الواحدة بعد ظهر اليوم للرد على قرار بو صعب (مروان بوحيدر)
اج� �ت� �م ��اع ��ًا ،ال � �ي� ��وم ،ف ��ي م �ق��ر ال �ح��زب
التقدمي االش �ت��راك��ي ،بعد االجتماع
م��ع ال��وزي��ر ب��و صعب ،الع�لان املوقف
الى جانب الهيئة او خالفا الرادتها.
وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ال � ��ذي ل ��م ي� ��دع ه�ي�ئ��ة

ال �ت �ن �س �ي��ق إل� ��ى اج �ت �م��اع ح �ت��ى اآلن،
اتصل بأحد أعضاء الهيئة وسأله ما
إذا كانوا يقبلون لقاء رئيس مجلس
النواب نبيه ب��ري ليتعهد أمامهم أن
السلسلة ستكون أول بند على جدول

أع �م��ال أول ج�ل�س��ة ت�ش��ري�ع�ي��ة ،ف�ك��ان
الرد ،بحسب مصدر مطلع ،أن املشكلة
ل �ي �س��ت م� ��ع ال ��رئ� �ي ��س ب � � ��ري .ف �ل �م��ا ال
يكون املخرج أن يحمل وزير التربية
م� �ش ��روع إع �ل��ان ه ��ذا ال ��وع ��د وي �ج��ول
ب��ه ع�ل��ى رؤس ��اء ال�ك�ت��ل النيابية بمن
فيهم رئيس كتلة املستقبل النيابية
ويحظى بتواقيعهم على هذا اإلقرار،
فتحمل عندها هيئة التنسيق الطرح
إلى الجمعيات العمومية.
وك � ��ان وف� ��د م ��ن ه �ي �ئ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق ق��د
زار ام��س رئ�ي��س ت�ي��ار امل ��ردة ال�ن��ائ��ب
سليمان فرنجية ،ال��ذي اتصل خالل
االج � �ت � �م� ��اع ب � ��وزي � ��ر ال� �ث� �ق ��اف ��ة رون � ��ي
ع ��ري� �ج ��ي ،وط� �ل ��ب م� �ن ��ه أن ي� �ع ��ارض
م� ��وض� ��وع اإلف � � � � ��ادات إذا ط � ��رح ع�ل��ى
ب�س��اط ال�ب�ح��ث (وه ��ذا ل��م يحصل في
ال �ج �ل �س��ة ب� ��ل ج � ��رى ن� �ق ��اش م�ت�ح�ف��ظ
فقط) ،علما أن فرنجية طلب من هيئة
ال�ت�ن�س�ي��ق إي �ج��اد ص�ي�غ��ة ح��ل ب��دي�ل��ة،
ّ
بما أن األج ��واء السياسية ال توحي
ب �ق��رب ال �ح��ل ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى س�ل�س�ل��ة
الرتب وال��روات��ب .وتمنت عليه هيئة
التنسيق أن يتواصل مع رئيس تكتل
التغيير واالصالح ميشال عون كي ال
يحمل وزي��ر التربية املشكلة وح��ده،
وم �م ��ارس ��ة ال �ض �غ��ط ع �ل��ى ك ��ل ال�ك�ت��ل
النيابية القرار السلسلة.

يبدو أن الوظائف التي تستطيع الدولة أن
تخلقها هي في «األمن» ،وتأتي في إطار
ردود الفعل ،ال في إطار االستراتيجيات
أو التخطيط .ففي جلسته األخيرةّ ،قرر
مجلس الوزراء تطويع نحو 11069
عسكريًا ورتيبًا وضابطًا في مختلف
األجهزة العسكرية واألمنية ،على النحو
اآلتي 5000 :جندي في الجيش اللبناني،
 200رتيب في الجيش اللبناني369 ،
تلميذًا ضابطًا في مختلف األجهزة4 ،
آالف عنصر في قوى األمن الداخلي،
 500عنصر في أمن الدولة 500 ،مأمور
في األمن العام 500 ،مفتش في األمن
العام .هذه الخطوة جاءت لترسم مشهدًا
اقتصاديًا أبعد من املشهد األمني املثقل
بأحداث عرسال والتطورات اإلقليمية.
فاالقتصاد اللبناني يعاني ضعفًا كبيرًا
في خلق الوظائفّ ،
والهوة بني الطلب
على العمل وعدد الوظائف املتاحة تكبر
كل يوم ،وهي زادت أخيرًا بسبب زيادة
الطلب الناتج من عمالة أجنبية رخيصة
أصبحت متوافرة بكثرة.

