
 

 
 
 

 التعليم في عهدة الطوائف تربية على الفتنة 
قرار تربوي :  تعطيل مدارس الجنوب لعاشوراء

 بظل امني
وزير :  المدرسة الرسمية في مهب السياسة

 "الواسطات"التربية يعترف بتنازله امام 
المؤسسات التربوية الخاصة تطالب بإعادة 

 72النظر بالقرار 
 AUB "قاضي األمور المستعجلة يأمر بإزالة

 "ليكس
تسويات سياسية في انتخابات رئاسة رابطة 

 اللبنانية ترسو على راشيل حبيقة 
 

 
 
 

 
خلل خطير في :  المؤتمر المقاصدي الطبيفي 

 االمنين الصحي االجتماعي
السياسة الصحية عدوة ":  حماية المستهلك"

 النخبة الحاكمة
مستشفًا وفق التصنيف  41تخفيض اعتماد 

 الجديد 
مليون دوالر من الوكالة االميركية  1.3

 لمستشفى الجامعة االميركية اللبنانية
 

إلدراج السلسلة في أول جلسة :  نقابة المعلمين
 الشارع... تشريعية وٕاال

السلسلة ليست :  ومصادر وزير المال......
 على طاولة البحث

يوم على اعتصام المياومين وال  100أكثر من 
 حلول

إشعال اإلطارات يقطع المناطق ما عدا بيروت 
 والمياومون يعّولون على مبادرة جنبالط 

أوضاع  للمستقبلتعرض "  اللجان الشعبية"
 المخيمات

ة /للطالب"  محمود عباس"استقبال طلبات منح 
 ة/الفلسطيني

 في ھذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 !في لبنان المحاصصة الطائفية حتى في رفع القمامة

 راصد الحقوق االجتماعية

ــعـــــو ن  ــا مـــــن   و ا أل ر بـــ ــثـــ ــد د   ا لـــ ــعـــ و ن   ا ال و ل  ا لـــ ا ن 2ك 0 1 4 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي

حتى مشكلة رفع القمامة تصبح في لبنان، مسألة مستعصية يتقاذفها السياسيون وتنخر فيها المحاصصات الطائفية، 
، )كانون الثاني المقبل 17في (عين درافيل -وفيما يقترب الموعد االخير القفال مطمر الناعمة.  ويظللها قصر النظر

إلدارة النفايات المنزلية الصلبة في بيروت وجبل )  سوكلين وسوكومي(والنهاء العقد الموقع مع شركة مجموعة افيراد 
لبنان، تبدو البالد مقبلة على ازمة بيئية، وذلك مع استمرار الخالف حول الخطة الوطنية للمعالجة، وفي ظل طفحان 
مطمر الناعمة الذي بات على وشك االنفجار، االمر الذي قد يدفع الحكومة كالعادة صوب ركل القضية باعتماد 

  .حلول ترقيعية قصيرة االجل
، ولبنان يعتمد على خطة طوارئ لحل مشكلة النفايات الصلبة، علمًا انه ينتج 1998وتجدر االشارة الى انه منذ العام 

من %    40وبلغة االرقام، ترمى .  االف طن من النفايات، اي بمقدار يزيد على المستوى العالمي 4سنويًا نحو 
وفي حين تم .  منها%    10في مطامر، بينما ال يتم تدوير اكثر من %    50النفايات الصلبة في مكبات عشوائية و

اعطاء االولوية لرفع النفايات في مدينة بيروت وضواحيها من جبل لبنان، ال تزال نفايات البلديات االخرى تنقل الى 
   .المكبات المكشوفة

، طلب 46تشرين الثاني الماضي، قرارا حمل الرقم  30وفي تفاصيل االزمة المستجدة، اتخذ مجلس الوزراء بتاريخ 
فيه من مجلس االنماء واالعمار، تحضير دفتر شروط بهدف اطالق المناقصات، وعليه تم تقسيم بيروت وجبل لبنان 
الى اربع مناطق، االولى قضاء الشوف وقضاء عاليه وقسم من قضاء بعبدا اي المتن االعلى، الثانية ضاحية بيروت 

  .الجنوبية، الثالثة بيروت وقسم من قضاء بعبدا، والرابعة قضائي المتن وكسروان ومحافظة لبنان الشمالي
، وفق التقسيمات المناطقية، وبالرغم من ان "النفايات"وبحسب مصادر متابعة، بدأت كل طائفة تطالب بحصتها في 

شركة "دفتر الشروط المقترح، بحسب ما سرب، ال يسمح لشركة ان تستلم اكثر من منطقتين، كما كان واقع الحال مع 
وتقول تلك المصادر، ان الشركات المرتبطة طائفيًا بالقوى السياسية المهيمنة محليًا، باتت جاهزة ومؤهلة ".  سوكلين

للمباشرة باعمال الكنس والجمع ونقل النفايات، اي انه سيصبح لكل من طوائف الشيعة والسنة والدروز والمسيحية، 
  .شركاتها الخاصة لتدبير امر النفايات

تأجل البحث في الموضوع عدة مرات بسبب الخالفات السياسية، وابرزها االعتراضات التي سجلها البعض لناحية 
التمديد لمطمر الناعمة من جهة، او لجهة ترك الخيار للشركات المتعهدة التي ستشارك في المناقصات، في تحديد 

 .المواقع والتقنيات المقترحة للمعالجة والطمر
من جهة ثانية، اعلن رؤساء البلديات رفضها لخطة النفايات المقترحة على مجلس الوزراء، معللين ذلك بان إدارة 

ات من الجمعيات البيئية، التي نبهت من انه /كذلك علت اصوات المنتقدين.  النفايات هي من صالحيات البلديات
". شركات تأسست بحّجة أنها تقّدم خدمات للشعب اللبناني"ككل مرة تترك المعالجات آلخر لحظة لفرض وجهة نظر 

ات الضوء على النتائج السلبية التي تحملها الخطة المقترحة، والتي تكّرس، من /وفي هذا السياق، يسلط الناشطون
 .جهة، مبدأ اإلحتكار، ومن جهة ثانية، تعتمد على تقنيات معالجة غير بيئّية كالحرق والطمر

 )7.تتمة ص( 



2ا لـصـفـحـة  2آـا نـو ن   ا ال و ل   0 1 4 

 قرار تربوي بظل امني: تعطيل مدارس الجنوب لعاشوراء
وصفت بعض األوساط التربوية، قرار محافظ النبطية، القاضي 
محمود المولى، بتعطيل المدارس والجامعات والمهنيات الرسمية 

 7و 6والخاصة في أقضية بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا، يومي 
تشرين الثاني الماضي، لمناسبة المسيرات العاشورائية، بغير 

قد ركن للقوى السياسية التي "المسؤول، متسائلة ما إذا كان المولى 
بعيد كل "، ومعتبرة ان ما حصل "تسعى إلى تحقيق حشد جماهيري

 ".......البعد عن التربية واألمن معاً 
12338/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قضايا تربوية

 التعليم في عهدة الطوائف تربية على الفتنة 
تشرين الثاني  3كشفت صحيفة االخبار في عددها الصادر في 

الماضي، عن االشكاالت المتكررة التي تقع بين اولياء التالميذ 
وادارات المدارس الخاصة والرسمية، بحجة منع ممارسة الشعائر 

وسلطت الصحيفة الضوء، على ابرز االشكاالت، .  الدينية او فرضها
ومنها تلك التي تحدث في المدارس الخاصة بسبب ارتداء الحجاب، 
لجهة اعتباره زي مدرسي أم معتقد، مؤكدة ان غالبًا ما تتلطى إدارات 
المدارس لتفرض ارتداءه أو لتمنعه، وراء الضغوط التي تتعرض لها 

 ......من المجموعات الدينية أو الحزبية التي تقع المدرسة في فلكها
12337/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع     

 آالف فرصة عمل في القطاع الصناعي 10تلّبي حاجة السوق لـ" بكالوريا الكتروتكنيك"
ات الى الدراسة /ذوات كفاية بسبب توّجه الطالب/ات ذوي/أكد الخبير التقني، دافيد الشباب، أن سوق العمل في لبنان تفتقر الى تقنيين

آالف فرصة عمل في القطاع الصناعي، األمر الذي يثبت بحسب رأيه وجود ضعف في العالقة  10األكاديمية، مشيرًا الى وجود أكثر من 
 . .....ات والمعاهد الفنية، بسبب غياب التوعية على أهمّية الخيار المهني/ات اللبنانيين/بين الطالب

12336/node/ar/org.lkdg.www://http 

 انهيار المدرسة الرسمية سابق لألزمة السورية
تشرين الثاني  10كشفت صحيفة االخبار، في عددها الصادر بتاريخ 

ان ليس لألزمة السورية الطارئة، وتدفق أعداد التالمذة "الماضي، 
، "ات إلى المدرسة الرسمية، عالقة بازمة التعليم الرسمي/النازحين

وقد عزت الصحيفة السبب في .  سوى أّنهما سبب إضافي لتفاقمها
غياب التخطيط في :  انهيار المدرسة الرسمية، الى عدة امور ابرزها

توزيع المدارس، دمج الصفوف المتعثرة العتبارات غير تربوية 
 ....ات/وعشوائية، االعتماد المتزايد على أعداد المتعاقدين

12328/node/ar/org.lkdg.www://http 
 

وزير التربية يعترف بتنازله :  المدرسة الرسمية في مهب السياسة
 "الواسطات"امام 

كشف وزير التربية، الياس بو صعب، انه يتعرض شخصيًا 
" حاجة"ات من مراكز /لضغوطات سياسية، من أجل نقل المعلمين

في كثير من األحيان، وخصوصًا في االرياف، " ال حاجة"إلى مراكز 
كالم ابو صعب .  معترفًا بأّنه أسهم في هذه المناقالت غير المبررة

رابطة التعليم "جاء خالل حلقة نقاش نظمتها الهيئة اإلدارية لـ
المدرسة الرسمية في السياسة "، تحت عنوان "األساسي الرسمي

الواقع "ات الى قناعة مفادها ان /، خلص خاللها المشاركون"الرسمية
المأزوم للمدرسة الرسمية اليوم ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج 

 "....تسلسل تاريخي لتآمر السلطة السياسية عليها
12324/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      مدارس رسمية

 مدرسة رسمية 400إلغاء التعاقد يهدد حسن سير 
ات /ات في جميع المراحل التعليمية، مخاوف لدى مديري/اثار القرار األخير الصادر عن وزارة التربية، بوقف التعاقد مع األساتذة والمعلمين

 250ثانوية، و 160ن ان التعميم سيؤدي إلى تعطيل الدراسة جزئيًا في أكثر من /اللواتي اعتبروا/المدارس والثانويات الرسمية، الذين
 .....مدرسة

12327/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      مدارس رسمية

 دليل توجيهي للمرشدين والتربويين حول العنف على أساس الجندر
تشرين  30نّظم االتحاد الوطني للجمعية المسيحية للشابات، في 

ات /الدليل التوجيهي للمرشدين"االول الماضي، حفل اطالق 
، الذي "ات والمدارس، حول العنف على أساس الجندر/التربويين

اعدته وقدمته االستاذة ريتا مرهج، المتخصصة في علم النفس 
 ......العيادي واستاذة محاضرة في علمي النفس والتربية

12330/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات في لبنان/مليونًا من بريطانيا لدعم كافة الطالب 50و......
أطلق وزير التربية، الياس بو صعب، وسفير بريطانيا في لبنان، توم 
فليتشر، العمل بالهبة البريطانية لدعم التربية في لبنان والتي تبلغ 

ات في لبنان /مليون دوالر، والتي تطال كافة الطالب 50قيمتها نحو 
ات، والتي توفر طبع الكتب المدرسية /ات ونازحين/من لبنانيين

/وتأمين المياه النظيفة لبعض المدارس الرسمية وتدريب معلمين
 ....ات

12326/node/ar/org.lkdg.www://http 

 مليون دوالر من الواليات المتحدة لتطوير المدارس الرسمية 41
أطلق وزير التربية، الياس بو صعب، والسفير األميركي، ديفيد هيل، 

برنامج تحسين خدمات التعليم "تشرين الثاني الماضي،  5في 
الذي يهدف الى تعزيز االنماء التربوي المتوازن في لبنان، "  األساسي

والذي ينفذ بتمويل من الوكالة األميركية للتنمية الدولية، بقيمة نحو 
 ....مليون دوالر أميركي، ستنفق خالل أربع سنوات 41

12329/node/ar/org.lkdg.www://http 

 إقفال مدرسة شوكين بسبب خالفات سياسية على التعيين 
اقدم بعض أهالي بلدة شوكين على اقفال مدرسة شوكين الرسمية في 

ات بتغيير القرار /قضاء النبطية، على مدى يومين متتاليين، مطالبين
المسرب اليهم والقاضي بتعيين معلمة الرياضيات، نسرين شعيب، 

وبحسب صحيفة النهار، فان .  المدعومة من حزب اهللا، مديرة للمدرسة
أفضت الى حل "  حزب اهللا"و"  حركة أمل"مشاورات حصلت بين 

االشكال على اساس مبدأ المداورة، وعليه فالمرشح الذي سيتم اخياره، 
لمناصب كان يشغلها "  حركة امل"لن يكون من المحسوبين على 

مديرون محسوبون عليها في منطقة النبطية، على ان يتولوا  مناصب 
 .....إدارية في مناطق أخرى لم يشغلوها مسبقاً 

12325/node/ar/org.lkdg.www://http 

 من هنا تبدأ معركة األقساط: انتخابات لجان األهل
تشرين الثاني  29كشفت صحيفة االخبار في عددها الصادر بتاريخ 

الماضي، ان وزير التربية، الياس ابو صعب، لم يفلح في اقناع 
االهالي بالمشاركة في انتخابات لجان األهل في المدارس الخاصة، 

ن ان النظام الداخلي للمدرسة هو المرجع القانوني /اذ يظن معظمهم
وتجدر االشارة الى ان اللجان معنية، بحسب القانون .  الوحيد

الخاص، بتنظيم الموازنة المدرسية، ومراقبة الموازنة  515/1996
 ....السنوية للمدرسة، مناقشتها والتدقيق فيها

12331/node/ar/org.lkdg.www://http 

 72المؤسسات التربوية الخاصة تطالب بإعادة النظر بالقرار 
قرر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، بعد اجتماع طارئ 
عقده في مركز جمعية المقاصد الخيرية االسالمية، توجيه كتاب الى 
رئيس مجلس الوزراء، تمام سالم، لمطالبة الحكومة باعادة النظر 
بالقرار الذي اتخذته بشهر اب الماضي، والمتعلق باعطاء المساهمة 

ات في المدارس الخاصة /ات المسجلين/المالية فقط للتالمذة اللبنانيين
المجانية وحجبها عن التالمذة اآلخرين، وذلك خالفًا للقوانين والمراسيم 

 .....المرعية االجراء
12332/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      مدارس خاصة
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 "ليكس AUB "قاضي األمور المستعجلة يأمر بإزالة
أصدر قاضي األمور المستعجلة في بيروت، نديم زوين، قرارًا  

بإزالة "  األخبار"تشرين الثاني الماضي، الزم صحيفة  19بتاريخ  
) إلى القضاء األميركي؟ AUBملفات الـ" (ليكس AUB"تقرير بعنوان 

قرار زوين جاء بحسب الصحيفة، .  2014-11-14المنشور بتاريخ 
استجابة لطلب تقدمت به الجامعة االميركية في بيروت، بتاريخ 

وثائق "، التي اعتبرت ان الصحيفة قامت بنشر 17/11/2014
 "......ومستندات ومراسالت سرية تعتبر داخلية وخاصة بالجامعة

12334/node/ar/org.lkdg.www://http 

AUB  التشهير حق عندما يكون واجباً : ليكس 
اثار قرار قاضي االمور المستعجلة في بيروت، نديم زوين، الصادر 

، والذي طلب بموجبه  من صحيفة 2014-11-19بتاريخ 
ليكس، جملة AUBوالزميل حسين مهدي، بازالة تقرير  »  األخبار«

ات، /ات وخبراء/ات وناشطين/من االعتراضات من قبل قانونيين
ن ان نشر أي وثيقة تشير الى وجود فساد هو /الذين واللواتي اعتبروا

الجامعة واجب مهني ضروري صونا للمصلحة العامة، خصوصًا وان 
االميركية في بيروت ليست اي مؤسسة، بل هي مؤسسة تعليمية، 

 .......ة/طالب 8000ينتسب اليها نحو 

12333/node/ar/org.lkdg.www://http 

 »لبنان الكبير«وطّببت .. هندست.. شّرعت: »القديس يوسف«عامًا على تأسيس  140
اعوام، على  104اشار رئيس جامعة القديس يوسف، األب الدكتور سليم دكاش اليسوعي، الى ان الجامعة عملت منذ انطالقتها، اي منذ 

وضعت «تأهيل أجيال من اإلكليروس عملوا على إرساء وحدة وتالقي الطوائف في لبنان، مدرسة الطّب التي :  أربعة محاور رئيسية، وهي
، التي خلقت الوظيفة العامة في لبنان، واخيرًا كلية الهندسة، التي 1913، كلية الحقوق في العام »أسس النظام الصحي في لبنان والمنطقة

 . ....1952أنشئت في العام نفسه والتي كانت الوحيدة في لبنان حتى العام 
12335/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية
 تسويات سياسية في انتخابات رئاسة رابطة اللبنانية ترسو على راشيل حبيقة 

آذار، بما فيها المستقلون، اجمعت على انه من المستحسن عدم  14و 8كشفت صحيفة النهار، ان التكتالت السياسية واالحزاب في قوى 
د، لبلخوض المعركة االنتخابية للهيئة التنفيذية لرابطة االساتذة المتفرغين، في الجامعة اللبنانية، في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها ا

االتفاق على المرشحة الدكتورة راشيل حبيقة لتولي منصب وبحسب صحيفة النهار، فقد تم .  والسير بخيار التوافق والعودة الى منطق التسوية
 .....الرئيس لمدة سنتين
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 الصحة للجميع قضايا صحية
 خلل خطير في االمنين الصحي االجتماعي: المؤتمر المقاصدي الطبيفي 

ة /تشرين الثاني الماضي، عن ان المواطن 27كشف الدكتور بهيج عربيد، خالل المؤتمر المقاصدي الطبي الحادي عشر، الذي عقد بتاريخ 
وحذر عربيد .  فقط، منبهًا من التضخم السكاني%  23من اجمالي االنفاق على الصحة والدولة بـ%  59ة يساهم من جبينه مباشرة بـ /اللبناني

"ات وقلة حصة لبنان منها/من انه مع تقلص المساعدات الدولية للنازحين فاننا قادمون في المستقبل على وضع يزداد فيه الطلب على : 
الخدمات الصحية، وفي المقابل تتقلص إمكانات تغطية التكلفة، والنتيجة خلل جدي جدا وحتى خطير في ما نسميه األمن الصحي 

 ".....االجتماعي
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 السياسة الصحية عدوة النخبة الحاكمة": حماية المستهلك"
كشف رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو، ان محاوالت ضبط 

، خصوصًا وان مسودة »فشل ذريع«قطاع الغذاء في لبنان منيت بـ
مشروع قانون سالمة الغذاء الذي ُيفترض أن ينظم كل القطاعات 

تقف «، إذ 2005الغذائية ال تزال عالقة في مجلس النواب منذ عام 
مصالح مالية "، مراعاة لـ»معظم القوى السياسية ضد القانون

 ".....هائلة
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 مستشفًا وفق التصنيف الجديد  41تخفيض اعتماد 
أعلن وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور، عن الئحة جديدة 

مستشفيات خاصة  6لتصنيف المستشفيات، الفتًا الى تخفيف اعتماد 
مستشفيات من الفئة االولى الى  3من الفئة اولى الى الفئة الثانية، و

مستشفى من الفئة الثانية الى الفئة الثالثة، بينما  23الفئة الثالثة، و
اما بالنسبة .  مستشفيات من الفئة الثانية الى الفئة االولى 4تقدمت 

الى تخفيف اعتماد مستشفى للمستشفيات الحكومية، فلفت ابو فاعور 
مستشفيات من الفئة  8واحدة من الفئة االولى الى الفئة الثالثة، و 

الثانية إلى الفئة الثالثة، معلنًا عن تصنيف جديد ستضعه الوزارة بعد 
 .....ستة أشهر
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 مليون دوالر من الوكالة االميركية لمستشفى الجامعة االميركية اللبنانية 1.3
الف دوالر اميركي، للمركز الطبي للجامعة اللبنانية االميركية ـ المعروف  300قدمت الوكالة االميركية للتنمية الدولية، هبة بقيمة مليون و

 .......بمستشفى رزق، وذلك العادة تأهيل مركز العناية االولية الطارئة لحاالت الصدمات، باالضافة الى تدريب الطاقم الطبي
12291/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع مستشفيات خاصة

 الصحة للجميع قضايا صحية

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      سلسلة الرتب والرواتب
... إلدراج السلسلة في أول جلسة تشريعية وٕاال:  نقابة المعلمين

 الشارع
ناشد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان، مجلس النواب، 
إدراج مشروع سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال أول جلسة 
تشريعية ليصار الى اقراره سريعًا، مهددًا بالعودة الى الشارع مجددًا، 

 ......ات بالسلسلة/النتزاع حقوق المعلمين
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 السلسلة ليست على طاولة البحث: ومصادر وزير المال......
تشرين الثاني  29كشفت صحيفة الديار في عددها الصادر بتاريخ 

سلسلة موضوع الماضي، نقال عن وزير المال، علي حسن خليل، ان 
الرتب والرواتب غير مطروح حاليا على جدول اعمال الجلسات 

لكن الصحيفة قالت، ان الوزير خليل .  النيابية في المدى القريب
ان وزارته جاهزة لمناقشة االرقام مجددًا، الن خلفية التأجيل اوضح 

كانت العادة النظر في رواتب العسكريين وتصحيح الخلل في ادارات 
 ......اخرى
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 ال تصعيد في التحرك على المدى المنظور: هيئة التنسيق
تشرين الثاني الماضي، ان مكونات هيئة التنسيق النقابية، لم تتشاور في ما بينها بشأن  3كشفت صحيفة االخبار في عددها الصادر بتارخ 

تشرين الثاني، كما انها لم تدع حتى إلى  5الموقف من عدم إدراج سلسلة الرواتب على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد في 
وحول الموضوع، افاد رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، نعمه محفوض، ان الذهاب إلى .  اجتماع طارئ لتحديد تحرك تصعيدي

 .....التصعيد يصطدم بالوضع األمني الذي ال يساعد في النزول إلى الشارع
12309/node/ar/org.lkdg.www://http 



6ا لـصـفـحـة    2آـا نـو ن   ا ال و ل   0 1 4 

 يوم على اعتصام المياومين وال حلول 100أكثر من 
تشرين الثاني  19ذكرت صحيفة السفير في عددها الصادر بتاريخ 

الماضي، ان جميع محاوالت الضغط والتصعيد التي مارسها 
، من إشعال إطارات وقطع "مؤسسة كهرباء لبنان"ات في /المياومون

طرق، لم تفض بعد إلى النتيجة المرجوة، خصوصًا وان مؤسسة 
الكهرباء ال تزال على موقفها لناحية تحديد عدد الشواغر في مالكها 

على هذا "  مجلس الخدمة المدنية"مركزًا واجراء مباراة  897بـ
 .....األساس
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إشعال اإلطارات يقطع المناطق ما عدا بيروت والمياومون يعّولون 
 على مبادرة جنبالط 

تشرين الثاني الماضي، الى  10عمدت لجنة العمال المياومين، في 
قطع الطرقات واحراق الدواليب في عدد من المناطق اللبنانية، منها 
صيدا، بعلبك، النبطية، صور، مرجعيون وحاصبيا، احتجاجًا على ما 
وصفه رئيسها، لبنان مخول، بال مباالة القيادات السياسية باقفال 

م يحرك اشهر، فيما ل 3مرفق عام حيوي كالكهرباء لما يقارب 
ان وقد علم .  ات في المبنى المركزي للمؤسسة ساكناً /المياومون
ن كثيرًا على المبادرة التي طرحها رئيس الحزب /ات يعولون/المياومين

 .....التقدمي االشتراكي، النائب وليد جنبالط
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 المياومون السابقون يؤكدون مواصلة التحّرك
تشرين الثاني  25ات في كهرباء لبنان، في /جدد المياومون

ن الطريق الرئيسية /ن في منطقة صور، وقطعوا/الماضي، تحركاتهم
وبالمناسبة، اكد عضو .  المؤدية الى المدينة باإلطارات المشتعلة

التحركات لن "ات مسؤول الجنوب، علي سعد، ان /لجنة المياومين
، سائال النواب الذين وقعوا "ن/ن على حقوقهم/تهدأ حتى يحصلوا
هل هم مسؤولون عن ذلك التوقيع أم ان "ن /على قانون تثبيتهم

 ".....ات؟/األمر كان فقط المتصاص حالة الغضب عند المياومين
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 لتحرير المؤسسة من محتليها: “كهرباء لبنان”
أكدت مؤسسة كهرباء لبنان، على انه على الرغم من النداءات العديدة 
التي أطلقتها لمراجع سياسية وأمنية وقضائية معنية، لتحرير المبنى 
المركزي للمؤسسة وعدد من دوائرها في المناطق من قبل بعض 

ات، فان الوضع ال /ات غب الطلب وجباة اإلكراء السابقين/عمال
يزال على حاله، دون أن يحرك احٌد من المسؤولين ساكنا إليجاد 

 ....المخرج المالئم لتلك المعضلة
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية مطلبية

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين
 أوضاع المخيمات للمستقبلتعرض " اللجان الشعبية"

استعرض وفدا مشتركا من تحالف الفصائل الفلسطينية واللجان 
الشعبية الفلسطينية، خالل زيارته لمستشار الرئيس الحريري لشؤون 

وقد .  ات في الشمال/الشمال، عبد الغني كبارة، أوضاع الفلسطينيين
دعا الوفد الفلسطيني كبارة الى زيارة مخيمات الشمال، حيث ال يزال 

منه، وذلك على  %30مخيم نهر البارد مدمرا، ولم يتم إعمار سوى 
سنوات على تدميره، كما اشار الوفد الى واقع  8الرغم من مرور 

الذي يعاني من اإلكتظاظ السكاني وسط  المزري مخيم البداوي
 .....ظروف إجتماعية وٕاقتصادية ومعيشية صعبة
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 ات/تنّوه باهتمام سالم ومنيمنة بالالجئين" األونروا"
ثّمنت اللجنة االستشارية لألونروا، الدور الذي يقوم به رئيس لجنة 
الحوار اللبناني الفلسطيني، حسن منيمنة، في ابقاء الملف الفلسطيني 
على جدول اهتمامات الحكومة، مشيدة ايضًا بالدور الذي يلعبه رئيس 
الحكومة، تمام سالم، لناحية سعيه الدؤوب لتأمين التمويل الالزم 

 .....الستكمال اعمار مخيم نهر البارد
12293/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 واحتجاجات فلسطينية ضد سياسة االونروا......
تتوالى االحتجاجات الفلسطينية ضد سياسة االونروا، اذ نفذت اللجان 
الشعبية واالهلية في مخيمات صور، اعتصامات طالبية في 
المدارس بناء على قرارات اللجان الشعبية واالهلية المستنكرة لسياسة 
. االونروا االدارية والتربوية، ورفضا لالكتظاظ في مدارس المخيمات

اما في مخيم عين الحلوة، واحتجاجا على تقليص االونروا لخدماتها 
االجتماعية والصحية، نفذت المنظمات والهيئات التابعة للجبهة 

 .....الديمقراطية لتحرير فلسطين، اعتصامات امام مكتب االونروا
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 ة/ة الفلسطيني/للطالب" محمود عباس"استقبال طلبات منح 
-مؤسسة محمود عباس«أعلن المكتب االعالمي لسفارة فلسطين، أن 

ة، بدأت باستقبال الطلبات الجديدة لعام /ة الفلسطيني/برنامج الطالب
ات القدامى، /، وفتح باب تجديد الطلبات للطالب2014-2015

. »25/11/2014ولغاية  6/11/2014وذلك اعتبارًا من تاريخ 
ة ان يكون فلسطيني /واضاف بيان المكتب انه يشترط على الطالب
على ان يقّدم إثباتًا على   الجنسية ويقطن في أحد المخيمات في لبنان،

ذلك، وان يكون حاصًال على قبول من إحدى الجامعات أو المعاهد 
 ......اللبنانية المعترف بها

12306/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين

Museum Square 

Karim Salameh building  

Behind Volvo Showroom  

2nd floor  

Phone: +961‐1‐611079 

www.crtda.org.lb 
www.lkdg.org.lb  

http://www.facebook.com/home.php?#!/
pages/Active‐Citizenship‐in‐
Lebanonalmwatnt‐alfalt‐fy‐
lbnan/135387066491202            

"المواطنة الفاعلة، النوع االجتماعي والمستحقات االجتماعية"مشروع    

 http://twitter.com/#!/ACGENCRTDA  

http://acgen.wordpress.com  

في المقابل، يقترح النشطاء استراتيجية تزاوج بين تخفيف إنتاج النفايات، عبر ترشيد االستهالك، وتدويرها في اطار سياسة تتوخى 
 .تشجيع صناعات تدوير الورق والزجاج  والبالستيك

على رغم الكثير من التسريبات، ال يزال الغموض يكتنف عمومًا الموضوع، خصوصًا تلك البنود التي تتعلق بدفتر الشروط، فيما 
يتساءل الحريصون على البيئة حول مغذى التلهي بدفتر الشروط، في حين ان المعالجات المقترحة ال تستند الى استراتيجية ورؤية 

وفيما تشير االجواء الى استحالة التوصل حول حل ايجابي في الوقت القريب، يبقى السؤال حول المخارج التي سيجدها  .واضحتين
  .السياسيون للخروج من المأزق الحالي

 تتمة االفتتاحية    


