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مجتمع

مجتمع
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
قراراتها ،أن «تبل» يدها
تحقيق كأنه طقس حكومي مقدس .ما ِمن وزير داخلية يحيد عنه .ال بد للوزارة ،في أول
ّ
بسائقي ّ
الدراجات ّ
النارية .هكذا يبدأ «العمل» .الوزيرة الجديدة كانت أمينة على ذاك «الطقس» ...إنما مع إضافات
المرة ،تجاه ّ
جديدة هذه ّ
التجار تحديدًا ،والتي ال يبدو أنها ستقطع بهدوء

تقرير

اإلفراج عن معتقلي المستشفى واعتقال مديرته

ّ
الداخلية تبدأ «العمل» بـ «زعران» الموتوسيـكالت!
محمد نزال
أبــت وزي ــرة الــداخـلـ ّـيــة الـجــديــدةّ ،
ريــا
ال ـح ـس ــن ،ك ـمــا أبـ ــى س ـل ـف ـهــا ،وسـلــف
سلفها ،وسائر أسالفها ،إال أن يكون
ّأول قــرارات عهدها هو :قمع سائقي
ّ
النارية .هؤالء «العفاريت»
الدراجات
ّ
الذين ّ
خربوا البلد ،دمروا االقتصاد،
ّ
نهبوا الثروات ،وهم الذين ،على ذمة
الــراويّ ،
تسببوا في «ثقب األوزون».
ّ
َ
لـ ـع ــل أفـ ـ ـ ــراد الـ ـش ــرط ــة هـ ــم أكـ ـث ــر م ــن
ّ
ُي ـحــبــون تـشـكـيــل ح ـكــومــات جــديــدة.
ّ
مــع ك ــل وزي ــر داخ ـلـ ّـيــة جــديــد ،يمكن
ّ
تخيلهم يفركون أيديهم فرحًا« :إجت
الرزقة» .هذه «الرزقة» ال تنتهي عند
ح ــدود امل ــال ،بــل تــأتــي ،أحـيــانــا ،على
ش ـك ــل ف ــرص ــة ل ـل ـب ـطــش وال ـت ـن ـف ـيــس
عــن «س ـ ّ
ـادي ــة» مـكـبــوتــة .قـبــل يــومــن،
ّ
ّ
في منطقة املشرفية ،قــرر شرطي أن
دراج ــة نـ ّ
«يــدفــش» سائق ّ
ـاريــة ،أثناء
سيرهّ ،
السائق
اصطدم
توقيفه.
بغية
ُ
بسيارة وارتمى أرضًا .أصيب ون ِقل
إلــى املستشفى .هــذا مــا نقله شهود
ّ
عيان ُ صـ ّـوروا ما جرى .سابقًا هناك
ُ
من «قـ ِـتــل» بتلك الطريقة .هكذا ،مت
ّأيـ ـه ــا الـ ـص ــرص ــار ،ي ــا حـ ـش ــرةّ ،أي ـه ــا
املتحرك .ما ِمن سائق ّ
ّ
دراجة
الشيء
نـ ّ
ـاري ــة ف ــي ب ــادن ــا إال واخ ـت ـبــر هــذه
ُ
امل ـش ــاع ــر .ي ـم ـكــن ألوراق ـ ـ ــك أن تـكــون
ّ
منتهى
قانونية تمامًا ،وأنــت تلتزم
ّ
أدب القيادة ،ومــع ذلــك ستشعر أنك
«ح ــرام ــي» ب ـم ـجـ ّـرد رؤي ـت ــك لـشــرطــي
ّ
ّ
دراج .أنت ُمتهم إلى أن يثبت العكس،
و«عـلـيــك خـيــر» ليثبت الـعـكــس ،وإن
ثبت فبعد إهانة وشتيمة ،وأحيانًا
صفعةّ ،
وربما لكمة فرفسة.
حبيب ،عامل «الدليفري» على ّ
دراجة،
ُي ـعــانــي ه ــذه ّ
األي ـ ـ ــام .ح ـس ــن ،ســائــق
ّ
ال ـ ّ
ـدراج ــة ل ـع ـجــزه ع ــن شـ ــراء س ــي ــارة،
ُ
كذلك .خليل ،الذي يملك سيارة
ي ّ
عاني ُ ّ
ول ـك ــن ــه ي ـف ــض ــل اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ــدراج ــة
ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ،ت ـح ــاش ـ ّـي ــا ل ـلــزح ـمــة،
ُيـعــانــي بـ ــدورهُ .يـمـكـنــك أن تـســأل ّ
أي
دراجة ّ
صاحب ّ
نارية وسيفتح أمامك
ّ
أرشـيــف حـكــايــاتــه .ه ــؤالء يحدثونك
عــن ش ــيء ،مـعــروف ضمن أدبياتهم،
اسـ ـم ــه «ن ـف ـس ـ ّـي ــة ّ
دراج» .ل ــدي ـه ــم مــا
ّ
ُيشبه األمثال الشعبية الخاصة بهم،
ومنها ،في حالة اإلشارة إلى أسوأ ما
ِ
ّ
نفسية ّ
دراج».
يكون ،يقولون« :عنده
األخير يمكن أحيانًا «تبليعه» بعض
امل ــال لـعــدم حـجــز ال ـ ّ
ـدراج ــة ،وأحـيــانــا
ُي ـبــادر ّه ــوِ ،م ــن نـفـســه ،إل ــى تــركــك إن
ّ
عرف أنك ِمن بلدة تذكره بمضاجعة
ّ
لـطـيـفــة .ح ـكــايــات ســائـقــي ال ــدراج ــن
م ــع «ن ـف ـسـ ّـيــة ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـدراج» هـ ــذه تـحـتــاج
موسوعة.
ق ـبــل ن ـحــو أس ـب ــوع ــن ،وفـ ــي مــؤتـمــر
صحافي لرئيس ّ
بلدية بيروت ،جمال
عيتاني ،وفي سياق كالمه عن إيجاد
حـلــول لزحمة السير فــي العاصمة،
ت ـط ـ ّـرق إل ــى ض ـ ــرورة «الـ ـتـ ـش ـ ّـدد» في
حـجــز ال ــدراج ــات ال ـن ـ ّ
ـاري ــة .ف ــات هــذا
ّ
«ال ـف ـه ـلــوي» أن ب ـعــض دول ال ـعــالــم،
ً ُ
ّ
في أوروبا مثال ،تشجع الناس على
ق ـي ــادة ه ــذه الـ ــدراجـ ــات تـخـفـيـفــا ِمــن
زحـمــة الـسـيــر .عيتاني يـجـمــع ،وفــي
الجملة نفسها ،بني معالجة الزحمة
وقـمــع ال ــدراج ــات .باملناسبة ،رئيس
البلدية املذكور كــان ظهر ،قبل نحو
ع ــام ــن ،يـ ـق ــود دراج ـ ـ ــة ُه ــوائ ـ ّـي ــة فــي
طريقه إلــى عمله ،وقــد ضـ ِـبــط آنــذاك
ّ
يصوره.
ينظر بطرف عينه إلــى َمــن
فـشــل فــي لعبة «ص ـ ّـورن ــي وأن ــا مش
منتبه».
ه ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ّـرة ،مـ ــع وزيـ ـ ـ ــرة ال ــداخ ـل ـ ّـي ــة
الـ ـج ــدي ــدة ،أض ـي ـفــت إلـ ــى ق ـ ــرار قـمــع
الـ ـ ّ
ـدراجـ ــات تـفــاصـيــل إض ــاف ـ ّـي ــة غير

مسبوقة .ففي «بــرقـ ّـيــة» صــادرة عن
قوى األمن
قائدة شرطة بيروت في َ
ال ــداخ ـل ــيُ ،يـطـلــب ُمــراق ـبــة امل ـع ــارض
(ال ـج ـه ــة ال ـب ــائ ـع ــة) الـ ـت ــي ال تـتـقـ ّـيــد
بمضمون قرار وزارة الداخلية (في
السابق) ،لجهة عدم تسليم الدراجة
(ل ـ ـل ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــري) إال ب ـ ـعـ ــد امل ـ ـبـ ــاشـ ــرة
بـمـعــامـلــة تـسـجـيـلـهــا ل ــدى مصلحة
تسجيل الـسـ ّـيــارات واآلل ـ ّـي ــات .وزيــر
الــداخـلـيــة ال ـســابــق ،ن ـهــاد املـشـنــوق،
كـ ــان أسـ ــس ل ـه ــذه «امل ـع ــال ـج ــة» قـبــل
نـحــو عــامــن ،ولـكـنــه ،آنـ ــذاك ،اكتفى
بأن فرض على أصحاب املعارض أن
يطلبوا ِمن الشاري تسجيل الدراجة
خ ــال يــومــن .لــم ي ـفــرض عليهم أال
يسلموه الدراجة إال بعد تسجيلها.
بيان قوى األمــن ،قبل نحو أسبوع،
ّ
يتحدث عن إلزام املعارض بذلك ،بل
ّ
يذهب أبعد إلــى حــد طلب «الكشف
ف ـ ـ ـ ــورًا وت ـ ـبـ ــاعـ ــا (ب ـ ـم ـ ـعـ ــدل م ـ ـ ــرة فــي
األس ـب ــوع عـلــى األقـ ــل) عـلــى مـحــات
تصليح ال ــدراج ــات اآلل ـي ــة ،وات ـخــاذ
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ـ ّـيـ ــة الـ ــازمـ ــة
ب ــال ــدراج ــات امل ـخــال ـفــة» .ال ُيـمـكــن أن
ُ
ّ
تفهم كــل هــذه االج ــراء ات ،العجيبة،

وه ــي غ ـيــر مـطـ ّـبـقــة ع ـلــى ال ـس ـ ّـي ــارات
ً
م ـ ـ ـثـ ـ ــا ،إال كـ ــاح ـ ـت ـ ـقـ ــار ل ـ ـلـ ــدراجـ ــات
وســائ ـق ـي ـهــا .شـ ــاري ال ــدراج ــة يــدفــع
ال ـج ـم ــرك ،ي ــدف ــع رس ـ ــوم الـتـسـجـيــل،
ّ
السنوي ّة،
يــدفــع رســوم «امليكانيك»
تـمــامــا مـثــل ش ــاري ال ـس ـيــارة ،ولكنه
ُيعامل كمن يشتري سالحًا أو ُي ّ
هرب
مـ ـخّ ــدرات .بـعــض مـحــاضــر الـضـبــط
بحق الدراجات تزيد غراماتها على
سعر ّ
الدراجة نفسها.
عمومًا ،القرار األخير ،تجاه املعارض،
يمر بهدوء .ففي بيان ّ
لم ّ
موجه إلى
ّ
ّ
وزيــرة الداخلية ،طالبت لجنة تجار
وم ـحــال تصليح ال ــدراج ــات الـنـ ّ
ـاريــة
أن ُ
«ي ـعــاد الـنـظــر فــي ال ـقــرار نـظـرًا ملا
سـيـنـتــج ع ـنــه م ــن م ـع ــان ــاة وأض ـ ــرار
ستطال كل العاملني في هذا القطاع،
نـتـيـجــة ل ـل ـتــداب ـيــر األم ـن ـي ــة امل ـش ــددة
وغ ـي ــر ال ـع ــادل ــة ال ـت ــي ت ـن ـفــذهــا قــوى
األمن الداخلي على سائقي الدراجات
ال ـن ــاري ــة ،وع ـلــى ال ـت ـجــار والـعــامـلــن
فــي الـصـيــانــة» .اللجنة تـحـ ّـدثــت عن
«الـ ـتـ ـع ــدي الـ ـح ــاص ــل ع ـل ــى ح ــرم ــات
املـ ـ ـح ـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة واملـ ــؤسـ ـسـ ــات
وم ـحــات الـصـيــانــة (م ــن قـبــل الـقــوى

األمـ ـنـ ـي ــة) ،ل ــذل ــك ن ـطــالــب (الـ ــوزيـ ــرة)
بتحديد مــوعــد لـقــاء فــي أق ــرب وقــت
ممكن ،حرصًا منا على عدم تضخيم
األمور وخوفًا من التصادم مع القوى
ّ
األم ـن ـي ــة» .وكـ ــان ُي ـف ـتــرض أن تـنــظــم
اللجنة اعـتـصــامــا الجمعة املــاضــي،
الداخلية ،لكن ّ
ّ
أمام ّ
تأجل
مقر وزارة
األمر بعدما جاءهم وعد من أحدهم
بإمكانية جمعهم بــالــوزيــرة .مضت
أيام ولم يحصل االجتماع.
رامـ ــي ح ـي ــدر ،أح ــد أع ـض ــاء الـلـجـنــة،
وهــو صاحب معرض بيع ّ
دراج ــات،
ق ـ ــال لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار»« :أع ـط ـي ـن ــا مـهـلــة
للحل ،ولكن إن لم يحصل التواصل
مـعـنــا سننظم تـظــاهــرة كـبـيــرة أمــام
ّ
الـ ــداخ ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة .ل ـس ـن ــا قـ ــلـ ــة ،ن ـح ــن 185
تاجرًا وأكثر ِمن  8500محل تصليح
ف ــي ب ـي ــروت وح ــده ــا .لــديـنــا مطالب
بسيطة وواضـ ـح ــة» .يـلـخــص حيدر

ّبدأت حملة القمع بإصابة سائق
دراجة ونقله إلى المستشفى
بعدما «دفشه» شرطي أثناء سيره

ً
مطالب اللجنة بثالثة :أوال ،التأكيد
عـ ـل ــى أن املـ ـ ـع ـ ــارض غـ ـي ــر م ـس ــؤول ــة
عــن تسجيل ال ــدراج ــة ل ــدى مصلحة
التسجيل ،بل على الشاري أن يفعل
ذلك ،بعدما التزمت املعارض سابقًا
وم ــا زال ــت بجعله يــوقــع عـلــى ّ
تعهد
بــالـتـسـجـيــل .وي ــوض ــح« :ن ـح ــن مش
ً
نافعة ،ما بتزبط أصال ،الزم الدراجة
تــروح على املصلحة عشان يطبعوا
رقم الهيكل .هيدا مش شغلنا .نحن
بكفاية عم نلتزم بأخذ الهوية وكل
املـعـلــومــات عــن ال ـش ــاري ،وإذا بدهم
ن ـح ــول ـه ــا لـ ـلـ ـق ــوى األمـ ـنـ ـي ــة مـ ــا عـنــا
مانع» .املطلب الثاني« ،عــدم ترتيب
أي مـ ـس ــؤولـ ـي ــة الح ـ ـقـ ــة ،فـ ــي مـطـلــق
األح ـ ــوال ،عـلــى املـ ـع ــارض» .واملـطـلــب
ا ّلـثــالــث ،وه ــو عـلــى شـكــل استفسار،
أن ـ ـ ـ ــه ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــزمـ ــت امل ـ ـعـ ــارض
بـ ـم ــا ه ـ ــو تـ ـعـ ـجـ ـي ــزي ،عـ ـن ــده ــا «ه ــل
تـعـلــم ال ـ ـ ــوزارة والـ ـق ــوى األم ـن ـيــة من
ّ
التجار
املستفيد؟ املستفيد سيكون
غ ـي ــر ال ـش ــرع ـي ــن ،وأص ـ ـحـ ــاب م ـحــال
الـتـصـلـيــح داخ ـ ــل ب ـعــض امل ـخـ ّـي ـمــات
ً
مـ ـث ــا ،وفـ ــي امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي يـصـعــب
الوصول إليها .هل هذا ما يريدونه؟
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آمال خليل

م ــا مـعـقــول ك ــل ي ــوم ع ــم يـجــو ال ــدرك
عـلــى كــل مـعــرض وك ــل محالتنا كــذا
مـ ّـرة .الناس عندها كراماتها كمان،
ما بصير هيك».
بــالـتــأكـيــد ،وزراء الــداخ ـلـ ّـيــة ،وســائــر
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـ ــل س ـ ــائ ـ ــر امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن
الحكوميني ،ومعهم ّ
ضباط الشرطة،
يملكون سيارات فارهة وال يقودون
ّ
ّ
النارية (بعيدًا عن حاالت
الدراجات
ّ
االس ـت ـعــراض ال ـغ ـبــيــة) .هــم يعلمون
أن بعض سائقي ال ــدراج ــات ،وربما
أكـ ـث ــره ــم ،ي ـ ـقـ ــودون ت ـل ــك الـ ــدراجـ ــات
اضـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــرارًا .هـ ـ ـ ـ ــذا م ـ ـ ــا ب ــوسـ ـعـ ـه ــم.
ه ـن ــاك ح ـ ّـج ــة ت ّــرم ــى دائ ـم ــا ف ــي وجــه
ّ
امل ـع ـتــرضــن :إن ـه ــم «زع ـ ـ ــران» ،و ك ــأن
ّ
كــل سائقي السيارات ِمــن «األوادم».
أو ك ــأن ال ج ــرائ ــم تـحـصــل بــواسـطــة
ُ
ال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــارات .ه ــل ت ـق ـ َـم ــع الـ ـسـ ـي ــارات؟
هـ ــل س ـم ـع ـنــا عـ ــن دراجـ ـ ـ ــة م ـف ـخ ـخــة،
إال مـ ــا ن ـ ـ ــدر؟ م ـ ـ ــاذا عـ ــن ال ـش ــاح ـن ــات
«امل ـه ـض ــوم ــة»؟ ال ـح ـكــومــة ال ـجــديــدة،
ك ـك ــل ح ـك ــوم ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،ت ـب ـح ــث عــن
ال ـ ـح ـ ـل ـ ـقـ ــة األضـ ـ ـ ـع ـ ـ ــف السـ ـ ـت ـ ـع ـ ــراض
ً
العضالت عليها .للقول ،مثال ،نحن
حكومة ها ...وها قد بدأنا «العمل».

يـطـبــق ال ـص ـمــت م ـســاء ال ـي ــوم ع ـلــى ت ـلــة ال ـص ـنــوبــر في
املصيلح ،بعد إخ ــراج آخــر دفعة مــن نــزالء مستشفى
الفنار لألمراض النفسية والعصبية تنفيذًا لقرار وزير
الـصـحــة جميل جـبــق .يـنـصــرف أص ـحــاب املستشفى
واملوظفون واألطـبــاء النتظار اإلستماع لهم في النيابة
العامة املالية التي تحقق في أسباب إقامة املرضى في
ظروف صعبة .املدعي العام املالي القاضي علي إبراهيم
دشــن التحقيقات ،أم ــس ،بتوقيف مــديــرة املستشفى
سمر الـلـبــان ومــديــر العناية الطبية فــي وزارة الصحة
جوزيف الحلو .مع ذلــك ،وبصرف النظر عن األسباب
واملتسببني ،يلف الغموض مصير املستشفى.
ّ
عم فرح تحرير الفنار الجميع باستثناء «معتقليه» .بكى
بعض املرضى بحرقة لــدى تبلغهم بأنهم سيغادرون
إلى «مكان أفضل» .احتضنوا بشدة املوظفني املتهمني
بــإذاللـهــم ونــاشــدوهــم بــأن يــواظـبــوا على اإلتـصــال بهم
وال ـس ــؤال عـنـهــم .ومـنـهــم مــن طـلــب امل ـغ ــادرة إل ــى منزل
األهـ ــل .عــائــات ح ـضــرت لـتــواكــب انـتـقــال أبـنــائـهــا إلــى
ثالثة مستشفيات في حاالت وجويا وصــور .وكما لم
تملك سابقًا إنقاذ أبنائها من جحيم الفنار ،لم تملك
أمس سوى أن تتفرج عليهم ينتقلون إلى مكان جديد
أخــاف البعض بعدما اعتاد على التلة الهادئة لسنوات
طــويـلــة .جــل مــا فعله بعض األه ــل التهجم على بعض
املوظفني واإلسـتـقــواء عليهم بكاميرات البث املباشر.
ناشطة اجتماعية كــانــت تــواظــب على زي ــارة املــرضــى،
انتقدت «املزايدات التي يقوم بها بعض األهل والناشطني
والـهـيـئــات .لــو اهـتـمــوا مــن قـبــل ملــا وصـلـنــا إل ــى هـنــا؟».
موكب ضخم من سيارات الهيئة ًالصحية كان ينتظر
جهوزية املــرضــى لنقلهم 40 :رجــا إلــى مركز سانت
ماريا في حــاالت (جبيل) و 30سيدة و 10رجــال إلى
الكاظم الرعائي التابع لجمعية اإلمداد في صور،
مركز ً
و 45رجال إلى مركز جويا الرعائي التابع للهيئة .وفيما
كان الحلو والهيئة وموظفو املستشفى ينظمون جداول
املنتقلني ،وقــع املرضى فريسة املتفرجني والكاميرات
والبث املباشر الذي أباح أمراضهم وأوجاعهم ونوباتهم

استباحت الكاميرات والبث المباشر حرمة المرضى أثناء نقلهم (علي حشيشو)

وأغــراضـهــم البالية للجمهور .املشهد نفسه سيتكرر
ال ـيــوم باستكمال نـقــل  45مــريـضــا إل ــى املستشفيات
الثالثة .لكن مــاذا عن مبنى الفنار وموظفيه ،ال سيما
بعد توقيف اللبان؟.
خالل زيارته األحد الفائت ،تعهد جبق بتأهيل املستشفى
وإعادة تشغيله وجعله من صالحيات الوزارة في حال
سمحت اإلمكانات .لكن هل الوزارة مجبرة على تأهيل
املـبـنــى ذي املـلـكـيــة ال ـخــاصــة م ــن املـ ــال ال ـع ــام؟ مـصــدر
فــي املستشفى لفت إلــى أن ال ــوزارة «ستمنح أصحاب
املستشفى سلفة للقيام بالتأهيل والتجهيز ،في وقت
ستحول وزارة املــالـيــة السقف املــالــي الـخــاص بالفنار
لعام  2018واملبلغ املتبقي من حصته لعام  .»2017أما
بالنسبة لإلدارة ،فإن «عائلة اللبان كانت تنوي قبل نحو
شهر نقل اإلدارة من سمر إلى ابنتها ساندرا ،على أن

تقطع أي عالقة لسمر باملستشفى .في حني أن عددًا من
املستثمرين عرضوا الدخول كشركاء في إدارة الفنار
وتسديد ديونه املتراكمة لتجار األدويــة واملــواد الغذائية
ومحطات الوقود» .أما املوظفون الذين مضى على عدم
قبضهم لرواتبهم أكثر من عامني ،فيؤكد املصدر بأن
من واجــب أصحاب املستشفى تسديد مستحقاتهم،
الفتًا إلى أن معظمهم فلسطينيون.
وكان إبراهيم اوقف اللبان والحلو بتهمة اإلهمال وهدر
املال العام .مصدر متابع للتحقيقات ربط توقيف الحلو
بـ«مسؤوليته عن عدم التحرك ملعالجة الوضع الكارثي
في الفنار من خالل التفقد الدوري ألحواله وهذا ضمن
م ـهــامــه» .ولـفــت إل ــى أن مصلحة الـصـحــة فــي الجنوب
الـتــابـعــة ل ـل ــوزارة قــدمــت قـبــل أســابـيــع تـقــريـرًا عــن حــال
املستشفى ،من دون اتخاذ الخطوات الالزمة.

تقرير

توظيفات «التربية» :أرقام كنعان (غير) دقيقة؟
يرفض أصحاب
معارض
ّ
اجات بيع ّ
النارية
الدر
أن ُيصبحوا
«نافعة» كما
تطلب القوى
ّ
األمنية
(هيثم
الموسوي)

فاتن الحاج
 3305أشـ ـخ ــاص م ــن أصـ ــل 5000
جــرى توظيفهم أو التعاقد معهم
بـعــد آب  2017فــي وزارة التربية
وح ـ ــده ـ ــا .هـ ـ ــذا مـ ــا أع ـل ـن ــه رئ ـيــس
ل ـج ـنــة املـ ـ ــال وامل ـ ــوازن ـ ــة ال ـن ـيــاب ـيــة
الـنــائــب ابــراهـيــم كـنـعــان ،اسـتـنــادًا
إلـ ــى دراس ـ ـ ــة لـلـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي،
ّ
فيما أك ــدت ال ـ ــوزارة عـبــر مكتبها
اإلع ـ ــام ـ ــي ب ـ ــأن ه ـ ــذه امل ـع ـل ــوم ــات
«مـجــافـيــة للحقيقة وتــربــك ال ــرأي
العام».
وك ــان كـنـعــان طـلــب مــن التفتيش
املركزي إيداع اللجنة األعداد بعد
وردود م ـع ـل ــوم ــات عـ ــن تــوظ ـيــف
وت ـع ــاق ــد رس ـم ــي وم ـق ـنــع ي ـتــم في
اإلدارات م ـ ـنـ ــذ صـ ـ ـ ـ ــدور قـ ــانـ ــون
سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب ف ــي 21
آب  ،2017وال ــذي يمنع فــي امل ــادة
 21مـنــه الـتــوظـيــف والـتـعــاقــد بكل
أشكاله.
األرقـ ـ ــام ال ـت ــي ن ـش ــرت ف ــي وســائــل
اإلع ــام أم ــس عــن أع ــداد املوظفني
وامل ـت ـعــاقــديــن ف ــي وزارة الـتــربـيــة
تـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا ان ـ ـ ـطـ ـ ــوت ع ـ ـلـ ــى ب ـعــض
األخـطــاء ،فمالك التعليم الثانوي
الـ ــرس ـ ـمـ ــي يـ ـض ــم  7744أس ـ ـتـ ــاذًا
ومــاك التعليم األســاســي  15ألف
معلم وليس العكس ،كما ورد في
األرق ـ ــام امل ـسـ ّـربــة ال ـتــي ل ــم تـعــرض
على هيئة التفتيش املركزي .كما
أن الرقم الــذي تحدث عنه كنعان،

أي  3305أش ـخ ــاص ،هــو مجموع
ال ــذي ــن دخ ـل ــوا ال ـثــانــويــات (2441
موظفًا) وامل ــدارس الرسمية (864
موظفًا) ،بحسب الدراسة نفسها،
لكن مـصــادر ال ــوزارة ال تعرف من
أين أخذت هذه األرقام ومن تشمل
بالضبط.
املـ ـفـ ـت ــش الـ ـ ـع ـ ــام اإلداري ،ف ـ ــادي
ه ـيــدمــوس ،أشـ ــار ف ــي ات ـص ــال مع
ّ
«األخـبــار» إلــى أن األرقــام مستقاة
م ــن امل ـنــاطــق ال ـتــربــويــة ،ول ــم يجر
ال ـت ـح ـقــق مـنـهــا بـ ـص ــورة نـهــائـيــة،
تمامًا كما اإلدارات األخــرى .وأكد
«أننا سنعكف في املرحلة املقبلة
عـلــى الـتــدقـيــق ف ــي ك ــل املـعـلــومــات
التي استقيناها من اإلدارات (علمًا
أن بعض اإلدارات لم ترسل الداتا
الخاصة بها) ،والتي ال تزال عبارة
عــن مـســودة (،)draft information
أرس ـل ـنــاهــا ســريـعــا ل ـل ـنــواب خــال
جلسات الثقة ليستندوا اليها».
ولفت إلى أن كل املفتشيات العامة
شـ ــاركـ ــت فـ ــي ال ـ ــدراس ـ ــة ُ
وج ـم ـع ــت
املعلومات في مكتب رئيس هيئة
التفتيش الـقــاضــي ج ــورج عطية،
وإن كان «هذا العمل هو من مهمة
مجلس الخدمة املدنية وليس من
مهمة التفتيش».
ّ ّ
إال أن مصادر في املفتشية العامة
التربوية نفت أن يكون لديها علم
ب ـم ـثــل هـ ــذا ال ـت ـقــريــر أو أن يـكــون
قــد أخ ــذ بــرأيـهــا بـهــذه األرقـ ــام ،بل
ف ــوج ـئ ــت ب ـه ــا ف ــي اإلعـ ـ ـ ــام ،عـلـمــا

بــأن فــي حــوزتـهــا معطيات كاملة
ودقـ ـيـ ـق ــة عـ ــن أوضـ ـ ـ ــاع األسـ ــاتـ ــذة
فــي وزارة الـتــربـيــة ،وه ــي أنـجــزت
أخيرًا دراستني عن املستعان بهم
واإلرشاد التربوي.
وتــوض ـي ـحــا ل ــأرق ــام ،أك ــد املـكـتــب
ّ
اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي لـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة أن
أساتذة التعليم الثانوي املتمرنني
وعــددهــم  2173والــذيــن كــانــوا قد
نجحوا في مباراة ملجلس الخدمة
املــدنـيــة يـنـفــذون مــن ضـمــن منهج
اإلع ــداد لشهادة الكفاءة فــي كلية

المفتشية العامة
التربوية فوجئت
بالتقرير في اإلعالم
ال ـت ــرب ـي ــة ع ـش ــر س ــاع ــات ت ــدري ــس
أسبوعيًا في الثانويات الرسمية،
وهذا بمثابة مقرر تدريبي ضمن
ب ــرن ــام ــج إع ـ ــداده ـ ــم ،وي ـت ـقــاضــون
روات ـب ـهــم مــن الـجــامـعــة اللبنانية
ري ـث ـمــا ي ـص ــدر م ــرس ــوم تثبيتهم
بعد النجاح فتصبح مرجعيتهم
اإلدارية واملالية في وزارة التربية،
وبالتالي فإن الرقم الذي احتسبه
ك ـن ـعــان م ــن ض ـمــن ع ــدد ال ــذي ــن تم
الـتـعــاقــد معهم أو توظيفهم بعد
آب  2017ليس صحيحا ،ألنه جاء
تطبيقا ألحـكــام املــرســوم املتعلق
بإجراء املباراة في مجلس الخدمة

امل ــدنـ ـي ــة وإع ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـن ــاجـ ـح ــن لـنـيــل
شهادة الكفاءة في كلية التربية.
وأض ــاف املـكـتــب أن ال ـ ــوزارة تعاقدت
ب ـعــد آب  2017م ــع  30اخـتـصــاصـيــا
تـ ــربـ ــويـ ــا ف ـ ــي الـ ـت ــربـ ـي ــة ال ـت ـق ــوي ـم ـي ــة
املـخـتـصــة ل ــذوي ال ـحــاجــات الـخــاصــة
والـصـعــوبــات التعلمية فــي امل ــدارس
ال ــرس ـم ـي ــة ،بـ ـن ــاء ع ـل ــى قـ ـ ــرار مـجـلــس
الـ ــوزراء رق ــم  12بـتــاريــخ ،2018/3/7
وبــالـتــالــي ف ــإن ه ــذا الـتـعــاقــد قانوني
وغـيــر مخالف للقانون .كــذلــك رفعت
الــوزارة ساعات التعاقد للمتعاقدين
ال ـق ــدام ــى ف ــي ال ـث ــان ــوي ــات واملـ ـ ــدارس
واملهنيات الرسمية لتغطية الحاجات
الناتجة عــن تفريع بعض الصفوف
أو الحلول مكان املعلمني واألساتذة
الذين بلغوا سن التقاعد ،ووزعتهم
عـلــى امل ــدارس والـثــانــويــات الرسمية
ال ـتــي ش ـهــدت ش ـغ ــورًا ،وب ــذل ــك يـكــون
هــؤالء متعاقدين قدامى وليسوا من
الجدد ،باعتبار أن القانون ال يسمح
بــال ـت ـعــاقــد ال ـج ــدي ــد ول ـك ـن ــه ال يـمـنــع
زيادة ساعات املتعاقدين املوجودين
أساسا لتغطية الحاجة.
ال ـن ــائ ــب ك ـن ـعــان اس ـت ـغ ــرب رد وزارة
ً
التربية محيال إيــاهــا إلــى التفتيش
املـ ــركـ ــزي ال ـ ــذي وض ـ ــع تـ ـق ــري ــره بـعــد
م ـ ـخـ ــاط ـ ـبـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات واإلدارات
واستحصاله على املعلومات منها،
ّ
الف ـتــا إل ــى أن الـتـقــريــر سـيـكــون م ــدار
ن ـ ـقـ ــاش ف ـ ــي جـ ـلـ ـس ــة تـ ـعـ ـق ــده ــا امل ـ ــال
واملوازنة ،األسبوع املقبل ،لالستماع
إلى آراء كل املعنيني.

