
 

 
 
 

 Don’t Mixحقوق المواطنة واقتصاد السوق 
طائفية عـلـى الـتـعـيـيـن فـي / اعتراضات سياسية

 فرعي الشمال والبقاع 
طـرابـلـس   -اعتصام طالبي فـي إدارة األعـمـال 
 احتجاجًا على فراغ منصب المدير

الجامعة اللبنانية األميركية الثانـيـة فـي الشـرق 

 األوسط واألميركية الخامسة

 

 
 

ابو فاعور يخشى على النظام الصحي من 
 االنهيار ويأسف لغيابه في المناطق

تبتعد عن دورها والنظام ”  الصحة“:  سكرية
 الطائفي غير قابل لالصالح

مشروط ”  الجينيرك”بـ”  براند“استبدال دواء 
 ة/ة وبموافقة المريض/بسماح الطبيب

تحقق بوفاة اميرة األكومي على ”  الصحة“
 ابواب المستشفيات

مستشفى الحريري الحكومي ينهار بسبب 
 االسراف في االنفاق 
 لألجانب والفقراء فقط.. مستشفى الكرنتينا

استمرار الكباش بين المستشفيات الخاصة 
 ووزارة الصحة والضمان االجتماعي 

ن على صعوبة /ات الكهرباء يعترضون/مياومو
 امتحانات المباراة المحصورة

ألجـل  ” معـّطـلـة“ هيئة التنسيق النقابية الجديدة 
 غير محدد

مشروع حيوي بال أعباء : ات/تقاعد المتعاقدين
 مالية وافتراضي برسم التنفيذ

ضمان الشيخوخة بعيد المنال بسبب التجاذبات 
 السياسية

الدولة تنتقد :  فرص العمل لألشخاص المعوقين
 !تقصير الدولة

 ة/حاالت رفض استشفاء برسم بطاقة المعوق
ات في لبنان /إحصاء رسمي للفلسطينيين

 لتحديد االحتياجات
اعتصام في نهر البارد رفضًا لتقليص خدمات 

 "األونروا"

 في ھذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 : في حق النساء بمنح الجنسية السرهن
 ات في ظل النظام الطائفي/ال مساواة او حقوق للمواطنين

 راصد الحقوق االجتماعية
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي

رفضًا مرة اخرى عيد االم ويوم المرأة العالمي في لبنان، فرصة لنساء لبنان الطالق صرخاتهن  اتحولت مناسبت
للتمييز الممارس ضدهن، خصوصًا وانهن ال يزلن محرومات من ابسط حقوق المواطنة ومن المساواة مع 

آذار  22، يوم االحد الموافق في "جنسيتي حق لي والسرتي"مع اطاللة عيد االم، نظمت حملة .  الرجل
الماضي، اعتصامًا حاشدًا في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، للتذكير بمطلبها والستنكار اداء الطبقة 

والجدير ذكره ان تحقيق ذلك المطلب، اصطدم .  ات/السياسية الذي يعطل الحصول على حقوق المواطنين
برفض مجلس الوزراء قبل سنتين اقتراحًا في هذا االتجاه، بحجة المحافظة على التوازن الديمغرافي ورفض 
التوطين، بينما نرى في المقابل ان عددًا من القرارات الرسمية اتخذت، متغاضية عن هذين االعتبارين، في داللة 

ذلك ان حجتي التوازن والتوطين تثاران فقط عندما يناسب ذلك مصالح المسؤولين والطوائف، وان على ، واضحة
 .  ة/حساب حقوق المواطن

باتت الطائفية والمصالح الضيقة تنخر في كافة قضايا البالد والعباد، حيث اصبح التقاسم الطائفي سمة كل 
االتفاقات والقرارات الحكومية والتشريعية وصوال الى ادارة ملف النفايات، ومرورًا بملفات اجتماعية واقتصادية 

 ....ات الخ/مهمة مثل تطوير المرافق العامة، الجامعة اللبنانية، التوظيف، تثبيت المتقاعدين
ومن ابرز االمثلة على هذا المنحى السياسي غير الجديد، اقدام رئيس الجمهورية السابق، ميشال سليمان، في 

شخصًا عربيًا واجنبيًا،  112، قضى بتجنيس 10214، على اصدار مرسوم تجنيس حمل الرقم 2013ايلول 
شمل أشخاص من الجنسيات األميركية واإليطالية والفرنسية واأللمانية والكندية والمكسيكية وامراء وشخصيات 
من الجنسية األردنية، من دون توضيح المعايير التي اعتمدت في انتقاء هؤالء االفراد، والذي استشف منه سعيًا 

، مرسومًا اخر، قضى 2014في ايار   كذلك اصدر الرئيس السابق، قبل نهاية واليته.  لخدمة مصالح شخصية
جنسية مختلفة اضافة  31ات، وافراد من /شخص عربي وأجنبي، شملت فلسطينيين 700بتجنيس قائمة بنحو 
ات /وفيما تضمن المرسوم السماء فلسطينيين.  ات القيد واصحاب الجنسيات قيد الدرس/الى عدد من مكتومي

 . والكثرية من طوائف معينة، لم يعد ذلك خرقًا لبند الدستور الخاص بالتوطين، او التوازن الطائفي في لبنان
ومثل اخر عن االستعداد لتجاوز التوازن الطائفي، تشابك المصالح بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، 

ات من اصل /الذي عكسه اتفاق الطرفين في االسبوع الماضي، على اقتراح قانون استعادة الجنسية للمتحدرين
لبناني، والذي بالطبع في صيغته الحالية يستثني النساء اللبنانيات من هذا الحق، موجهًا بذلك طعنة جديدة 

 .  لحقوق النساء اللبنانيات بالمساواة والمواطنة الكاملة
ة في لبنان في حلقة مفرغة، في ظل استمرار النظام الطائفي الحالي، الذي ال يقيم /وهكذا تدور حقوق المواطن

وزنًا لحقوق االفراد بحجة المصالح الوطنية، والذي يستبدل المساواة بين كافة افراد المجتمع بالتوازن بين 
 . الطوائف ويستميت بالدفاع عن حقوقها
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 طائفية على التعيين في فرعي الشمال والبقاع /اعتراضات سياسية
بعد اقدام رئيس الجامعة اللبنانية، على اصدار قرارات قضـت بـتـعـيـيـن 

ات / واقالة مديرين في فرعي الشمال والبقاع، سـجـل عـدد مـن الـطـالب
وبعض القوى سياسية اعتراضات أخذت بعدًا سياسيًا وطائفيًا، رافـقـتـهـا 
اتصــاالت عــلــى أعــلــى مســتــوى، بــدءا بــرئــيــس الــحــكــومــة وصــوال الــى 

وتجدر االشارة الـى ان . مرجعيات دينية لمنع تفاقم المشكلة في الفروع
جــزءًا كــبــيــرًا مــن قــرارات الــتــعــيــيــن جــاء بــرضــى قــوى ســيــاســيــة عــدة، 
وبتدخالت رجحت أسماء على حساب أخرى من اللـوائـح الـتـي رفـعـتـهـا 

 ......مجالس الوحدات
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 تعليم عالي رسمي

 ”Don’t Mix“حقوق المواطنة واقتصاد السوق 
اشــارت الــدراســة الــتــي اعــدهــا رئــيــس رابــطــة األســاتــذة فــي الــجــامــعــة 
األميركية في بيروت، جاد شعبان، حول تراجع دور الـتـعـلـيـم الـرسـمـي 
الجامعي وحجمه، واستمرار نهج االقتصاد السياسي الذي اّتبع لتسليـع 
الـتــعـلــيـم فــي الــجـامــعـات الــخـاصــة، إلــى ان انــخـفــاض حصــة الـتــعـلــيــم 
الرسمي مؤشر خطير، الفتة الى ان النساء تحولن من الـتـعـلـيـم الـعـام 
الى الخاص، أما الـرجـال، فـبـقـيـت حصـتـهـم فـي الـتـعـلـيـم الـعـام ثـابـتـة 

 ......تقريبا
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 التعليم للجميع     

طـرابـلـس احـتـجـاجـًا عـلـى فـراغ   -اعتصام طالبي في إدارة األعمـال 
 منصب المدير

الفرع الثـالـث   -ات كلية إدارة األعمال في الجامعة اللبنانية / نفذ طالب
في طرابلس، اعتصامًا أمام مبنى الـكـلـيـة، وذلـك احـتـجـاجـا عـلـى عـدم 
تعيين مدير جديد للفرع بدال من المديـر السـابـق، أنـطـوان أنـطـونـيـوس، 

ات، بسبب تعييـنـه / الذي تم االعتراض عليه من قبل األساتذة والطالب
تـيـار " و"  تـيـار الـمـسـتـقـبـل" خالفًا لرأي القوى السياسية الشمالية ال سيمـا 

 ".......حزب التحرر العربي"و" العزم
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 بو صعب أسف للقرارات المرتجلة وامانة سر الجامعة تبرر
ردًا على تصريح وزير التربية، الياس ابو صعب، الذي اعرب خـاللـه 
عن أسفه للقرارات التي اتخـذهـا رئـيـس الـجـامـعـة الـلـبـنـانـيـة والـمـتـعـلـقـة 
بتعيين مديرين لكليات في الجامعة، والتي وصـفـهـا بـغـيـر الـمـدروسـة، 
أصدرت أمانة سر مجلس الجامعة اللبنانية، بـيـانـًا تـوضـيـحـيـًا، اكـدت 
فيه ان الجامعة تتمتع باستقالل إداري ومـالـي وأكـاديـمـي، وهـي تـديـر 
شــؤونـــهـــا بـــنــفـــســـهـــا وتصـــدر قـــراراتـــهـــا بــعـــيـــدًا عـــن أيــة تـــأثـــيـــرات أو 

 .... إيحاءات
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 متى ينجز المبنى الجامعي الموحد في طرابلس؟: طفح الكيل
، عـقـدت لـجـنـة الـمـتـابـعـة لـلـبـنـاء الـجـامـعـي ” طـفـح الـكـيـل“ تحت شعـار 

الموحد للجامعة اللبنانية في الشمال، إجتماعا، للمطالـبـة بـاالسـراع فـي 
/وقـد اصـر الـمـشـاركـون.  إنجاز البناء الذي شيد قبل اربعة عشـر سـنـة

ات فــي االجــتــمــاع عــلــى االنــتــقــال الــى الــبــنــاء الــجــامــعــي خــالل الســنــة 
ات باالتـفـاق مـع / مهما كلف االمر، مرحبين  2017-2016الدراسية 

الشركة التركية، لمتابعة العمل المتوقف منذ فترة طويلة، شـرط أن يـتـم 
 ......2016التسليم في أيار
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تحرك الشمال ليس طائفيًا لكن التعيينات أخّلت بالتـوازن :  المستقبل
 !بين السّنة والشيعة؟

، " تـيـار الـمـسـتـقـبـل" اعتبر المكتب المركزي لقطاع التربية والتعليم فـي 
أن تحرك المكاتب التربوية في الـجـامـعـة الـلـبـنـانـيـة فـي الشـمـال، جـاء 
نتيجة فقدان المعايير العلمية التي رافقت عملية تعـيـيـن الـمـديـريـن فـي 
كليات الجامعة، االمر الـذي أدى الـى اخـتـالل الـتـوازن الـمـعـمـول بـه 
بين السّنة والشيعة، الذي سبق وأرسى قواعده كل من الرئيس الشـهـيـد 

 .....رفيق الحريري والرئيس نبيه بري
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 رابطة المتفرغين في الجامعة لتعزيز االستقاللية والشفافية والحقوق
ات في الجامعة اللبنانية برنامج عملها للسنتين المقبلتين، والذي تضمـن عـددًا مـن الـمـطـالـب / اطلقت الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين

إعداد مشروع قانون جديد للجامعة يحقق نهضة فعلية، يجسد مبدأ التفرغ الكلي لـألـسـاتـذة، ويـتـضـمـن إمـكـان الـتـفـرغ الـجـزئـي، ودخـول :  ابرزها
 .....ات الشروط الى المالك/ات المستوفين/األساتذة المتفرغين

12713/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص
 الجامعة اللبنانية األميركية الثانية في الشرق األوسط واألميركية الخامسة

جامعات في منطقة الشرق األوسط وشـمـال افـريـقـيـا، وفـق تصـنـيـف مـؤسـسـة  5حّلت الجامعة اللبنانية األميركية في المركز الثاني بين أفضل 
التايمز العالمية للتعليم العالي في مجال البحث العلمي، والجامعـة األمـيـركـيـة فـي الـمـركـز الـخـامـس، فـيـمـا حـلـت فـي الـمـرتـبـة األولـى جـامـعـة 

 ......في قطر، التابعة للمدينة التعليمية في الدوحة" تكساس إي أند أم"
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 اعتصام في ثانوية حارة صيدا احتجاجًا على تجميد تعيين مديرة
 جـاً نفذ عدد من االهالي والتالمذة في بلدة حارة صيدا، اعتصامًا رمزيًا، امام مدخل الثانوية في تلة مار اليـاس فـي حـارة صـيـدا، وذلـك احـتـجـا

 اريخ بت على تجميد قرار وزارة التربية والتعليم العالي، بتكليف استاذة التعليم الثانوي، فريحة علي الزين، بادارة ثانوية حارة صيدا الرسمية
من جهتها، عزت الزين السبب في  تجميد القرار، لـوجـود جـهـة سـيـاسـيـة نـافـذة فـي الـجـنـوب تسـعـى .  ، من دون معرفة السبب30-8-2014

 ......لتعيين شخص آخر
12715/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      مدارس رسمية

 !الليسيه عبد القادر باقية باقية باقية: نازك الحريري
ردًا على الشائعات حول مصير مدرسة الليسيه عبد القادر، اوضحت رئيسة مؤسسة رفيق الحريري، السيدة نازك رفيق الحـريـري، أن الـمـدرسـة 

 .....سيةستبقى ُمشّرعة األبواب، بإدارة مؤسسة رفيق الحريري، وبشراكة ثابتة مع وكالة التعليم الفرنسي في الخارج ومع البعثة العلمانية الفرن
12716/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      مدارس خاصة

 الصحة للجميع قضايا صحية
ابو فاعور يخشى على النظام الصحي من االنهيار ويأسف لغيابه 

 في المناطق
غياب أي حل لدى الدولة "اسف وزير الصحة، وائل أبو فاعور، لـ

لرفع مستوى الخدمات الطبية في المناطق النائية من خالل 
تصريح ابو فاعور جاء خالل رعايته توقيع ".  المستشفيات الحكومية

في بلدة شوكين »  مجمع مدرار الطبي«مذكرة تعاون وشراكة بين 
وتجدر .  الجنوبية، والمركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت

هو مشروع خيري يقدم »  مجمع مدرار الطبي«االشارة الى ان 
تسهيالت طبية واجتماعية ويضم مستشفى ودارا للمسنين ومركزا 
للتأهيل، ويشمل أقساما ألمراض القلب لألطفال والكبار، العظام، 
سرطان األطفال والكبار، األنف واألذن والحنجرة، جراحة اليوم 
الواحد، والشيخوخة، فضال عن مركز للتأهيل من المخدرات 

 ......واإلدمان
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تبتعد عن دورها والنظام الطائفي غير قابل ”  الصحة“:  سكرية
 لالصالح

رأى النائب السابق، اسماعيل سكرية، خالل الندوة الحوارية التي 
سوق الدواء في "، ان "الدواء واالصالح المفّخخ"عقدها تحت عنوان 

لبنان، مفتوح على الكثير من أبواب التحايل من قبل أشخاص 
واعتبر ".  ينظرون الى مادة الدواء كسلعة تجارية تحقق أرباحا هائلة

النظام "، وان "اللوبي األقوى في البلد"سكرية ان شركات الدواء تشكل 
، يستحيل أن يطّبق االصالح "فاسد بالتكوين"الطائفي   –السياسي 

بمفهومه الحقيقي في أي قطاع، لتعارض ذلك مع تركيبته 
 ".........ومصالحه
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الوصفة الطبّية دخلت مرحلة التنفيذ واألمر سّيان للجهات 
 ! المستوردة

شباط الماضي،  26وافق مجلس ادارة الضمان االجتماعي، في 
من النظام الطبي المعمول به في الصندوق  42على تعديل المادة 

على نحو يجيز للصيدلي اعطاء دواء جنريك بناء على وصفة 
وحول الموضوع، اشار نقيب .  الطبيب المتعاقد مع الصندوق

مستوردي االدوية، أرمان فارس، ان مستوردي االدوية وموّزعيها 
وأدوية جنريك  (originators) غالبًا ما يتعاطون بأدوية مرجعية

على السواء، وتاليًا فان تطبيق الوصفة الطبية الموّحدة، لن يكون له 
 .....اثر مباشر على حجم اعمالهم أو ارباحهم
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ة /مشروط بسماح الطبيب”  الجينيرك”بـ”  براند“استبدال دواء 
 ة/وبموافقة المريض

اوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، محمد 
كركي، ان الوصفة الطبية الموحدة التي تتيح للصيدلي استبدال دواء 

ة، /بدواء جينيريك، تشترط سماح الطبيب بذلك وقبول المريض»  براند«
كاشفا عن ضمانات من وزير الصحة للحفاظ على نوعية تلك األدوية 

وقد لفت كركي الى ان ذلك االجراء الذي سيساهم في .  وفعاليتها
ة، /، سيستفيد منه كل من المواطن%30تخفيض فاتورة الدواء بمقدار 

 ....الجهات الحكومية الضامنة، والدولة
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 تحقق بوفاة اميرة األكومي على ابواب المستشفيات” الصحة“
) عاماً  36(تابعت وزارة الصحة قضية وفاة المواطنة أميرة األكومي 

عكار، من ذوي االحتياجات الخاصة، وذلك بعد -من بلدة الحويش
في "  السالم"ادعاء، شقيق اميرة على عدد من المستشفيات وهي 

في عكار، "  عبداهللا الراسي الحكومي"و"  رحال"و"  اليوسف"القبيات، و
بجرم التقصير واإلهمال في معالجة شقيقته، على الرغم من وضعها 
الصحي غير المستقر، األمر الذي تسبب بوفاتها، بحسب إفادة 

وقد طلبت الوزارة من أصحاب المستشفيات األربعة رفع .  شقيقها
 .....تقرير بكيفية تعاطيها مع حالة األكومي
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 رحال واليوسف تبّرران ما حصل مع اميرة .....
ردًا على ما جرى تدواله حول رفض عدد من مستشفيات منطقة عكار 
من استقبال المواطنة اميرة األكومي، اوضحت ادارة مسـتـشـفـى رحـال، 

المريضة لم تـدخـل الـى طـوارئ الـمـسـتـشـفـى، وذلـك بـنـاء “ في بيان ان 
، وذلـك عـلـى الـرغـم مـن ”على قرار ذويها الذين اتجهوا الى مكان آخر

الحاح الـمـمـرضـة الـمـسـؤولـة عـلـى ضـرورة مـعـايـنـتـهـا مـن قـبـل طـبـيـب 
ان المريضـة " من جهته، اوضح مركز اليوسف االستشفائي، .  الطوارئ

اتت الى المركز وتلقت العالج واالسـعـافـات االولـيـة الـالزمـة مـن قـبـل 
الطـاقـم الـتـمـريضـي وطـبـيـب الـطـوارئ وغـادرت بـحـالـة مسـتـقـرة، وذلـك 
لــحــاجــتــهــا لــالنــتــقــال الــى غــرفــة الــعــنــايــة الــمــشــددة، وبســبــب عــدم تــوفــر 

 ".....االماكن الشاغرة داخل العناية
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 مستشفى الحريري الحكومي ينهار بسبب االسراف في االنفاق 
شباط  21اشارت صحيفة النهار في عددها الصادر بتاريخ 

، "رفيق الحريري الجامعي"الماضي، الى ان االدارة الجديدة لمستشفى 
التي يرأسها الدكتور المستقيل فيصل شاتيال، ساهمت كسابقاتها في 
ايصاله الى حد االنهيار، وذلك عبر موافقتها على عدد من المطالب 

ات المستشفى، متغاضية عن سبل /التي رفعت إليها من موظفي
واضافت الصحيفة قائلة، ان تلك المطالب وان كانت محقة، .  تمويلها

بلغت تكلفتها نحو الملياري ليرة سنويًا وهو ما يعادل ايرادات 
 ......المستشفى الشهرية
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القوى السياسّية وراء ما يجري :  حول انهيار مستشفى الحريري
 لمصلحة المستشفيات الخاصة

شباط  25اشارت صحيفة الديار، في عددها الصادر بتاريخ 
الماضي، نقال عن بعض األطباء في مستشفى رفيق الحريري 
الحكومي، الى ان القوى السياسية مجتمعة تقف وراء عملية افشال 

واضافت .  المستشفى، بهدف اقفاله لمصلحة المستشفيات الخاصة
مجلس االدارة في المستشفى الخاضع للمحاصصة “الصحيفة قائلة ان 

الطائفية والسياسية، كان يتحكم بالمدير المستقيل، فيصل شاتيال، 
على عكس ما كان يحصل مع المدير السابق، وسيم الوزان، الذي 

 .......”كان الحاكم المطلق في المستشفى
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 الصحة للجميع قضايا صحية

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية
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 لألجانب والفقراء فقط.. مستشفى الكرنتينا
شباط الماضي،  3اشارت صحيفة النهار في عددها الصادر بتاريخ 

الى ان مستشفى الكرنتينا الحكومية، التي تتميز بموقعها، بحيث 
يمكن أن يستفيد منها سكان الساحل الشمالي والعاصمة، ال تزال 

ات /ات من الالجئين/مهملة ال يدخلها إال الفقراء والمعدمون
ات، فيما جرى /ات وبعض اللبنانيين/ات والفلسطينيين/السوريين

شطر مساحتها البالغة سبعة وعشرين ألف متر مربع إلى جزءين، 
بعد اقتطاع مساحة ثالثة آالف متر مربع لمصلحة توسيع مساحة 

 .....مسجد موجود بقربها
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نصف سكان كسروان وجبيل يحتاج الى عناية الدولة الطبّية 
 ومستشفى فتوح كسروان المالذ الوحيد

شباط الماضي، تحقيقًا حول المستشفى  1نشرت صحيفة الديار في 
، مشيرة الى انها 2010الحكومية في كسروان التي افتتحت في العام 

المستشفى الوحيدة الواقعة في المنطقة، والتي يعمل القيمون على 
استمرار عملها، نظرًا الى الحاجة الماسة اليها، خصوصًا وانها باتت 

/ات السوريين/ات والنازحين/ات والفقراء من اللبنانيين/ملجأ للمعوزين
نحو  2012وتجدر االشارة الى ان المستشفى استقبلت في العام .  ات

 ...... ة/خمسة آالف مريض
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 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 انذار لمستشفى إهدن الحكومي بتصحيح اوضاعه
أنذرت وزارة الصحة، مستشفى إهدن الحكومي، بوجوب تكليف 
صيدلي مجاز ومتفرغ إلدارة صيدلية المستشفى وتقديم المستندات 
الالزمة لنقل موقع الصيدلية من الطابق العلوي االول في مهلة ال 

وكان تبين لوزارة الصحة العامة ان .  تتعدى الخمسة عشر يوماً 
الصيدلي روبير نبيل فرنجية، توفي منذ اكثر من سنة ولم تعهد إدارة 

 .....مستشفى إهدن الحكومي بمهمته الى صيدلي آخر
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 مستشفى سبلين الحكومي ثابت وجنبالط حققه بناء لرغبة والده
شباط الماضي،  26نشرت صحيفة الديار في عددها الصادر بتاريخ 

تحقيقًا حول مستشفى سبلين الحكومي، سلطت خالله الضوء على 
الذي أثبت أهميته على الخارطة الصحية "ذلك المرفق الرسمي 

واإلستشفائية، من خالل الدور الذي لعبه منذ إفتتاحه في العام 
وبحسب الصحيفة، فقد اثبت المستشفى جدارته على صعيد ".  2006

تقديم الخدمات الطبية، نتيجة للجهود التي بذلها وال يزال يبذلها الجسم 
الطبي من جهة، ومن خالل دعم فاعليات منطقة الشوف، من جهة 
اخرى، وخصوصًا النائب وليد جنبالط، الذي اولى اهتمامًا خاصًا 

 ....بالمستشفى من اجل تحقيق حلم والده الشهيد كمال جنبالط
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 الصحة للجميع مستشفيات خاصة
استمرار الكباش بين المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة والضمان 

 االجتماعي 
املت نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان، من وزير الصحة، وائل 
ابو فاعور، العمل على صون الحقوق من دون تمييز وتحقيق 

ن، واعادة النظر بمشروع العقد /ات وصحتهم/مصالح المواطنين
المعروض حاليا على المستشفيات الخاصة للتوقيع عليه، والذي 
اعتبرته النقابة غير متوازن وغير عادل وال يحفظ حقوقها المشروعة 
وان تطبيقه بصيغته الحالية سوف يتسبب بمشاكل اكيدة بين الوزارة 

 .....والمستشفيات الخاصة
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 الهمالها مسؤوليتها وزارة الصّحة تلغي عقد مستشفى أوتيل ديو
شباط الماضي،  20اوقف وزير الصحة، وائل ابو فاعور، بتاريخ 

عقد االستشفاء مع مستشفى أوتيل ديو، أحدى اكبر المستشفيات 
الخاصة في لبنان، لمخالفتها بنود العقد الموقع مع الوزارة، لناحية 

وحول الموضوع، صرح .  رفض استقبال مريضة تحمل بطاقة اعاقة
انها ليست بدولة تلك التي ال تستطيع ان تقنع مستشفى ابو فاعور 

 .....ة فقير على نفقتـها تحت أي ذريعة/بمعالجة مواطن
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 أوتيل ديو ترد وهارون يتوسط.......
ردًا على إيقاف العقد المبرم بين وزارة الصحة ومستشفى أوتيل ديو، 
بسبب رفض االخيرة استقبال مريضة تحمل بطاقة إعاقة، اصدرت 
ادارة المستشفى بيانًا استغربت فيه ما أثير من ربط بين إيقاف العقد 
ورفض المستشفى استقبال المريضة، معتبرة ان في ذلك تجنيا وافتراء 
على المستشفى، وموضحة ان العملية الجراحية للمريضة كانت 

وقد كشف نقيب أصحاب  .تحتمل التأجيل، ألن حالتها ليست طارئة
لحل اإلشكال المستشفيات، سليمان هارون، عن وساطة يقوم بها 

مقترحًا بان تبادر إدارة المستشفى إلى اإلسراع في بين الطرفين، 
تحديد موعد إلجراء العملية حتى لو كان متأخرًا، بما أن الحالة ال 

 .....تستدعي أي عملية طارئة
12733/node/ar/org.lkdg.www://http 

الخالفات بين المفتي قباني والمستقبل عرقلت تشغيل ُمستشفى 
 في حرار ــ عكار ”الحبتور الخيري“

اشارت صحيفة الديار نقال عن مصادر متابعة، الى ان تأخر العمل 
عكار يرتبط بالخالفات   -بمستشفى الحبتور الخيري في بلدة حرار

التي نشبت بين مفتي الجمهورية السابق، الدكتور محمد رشيد قباني، 
وبحسب الصحيفة، فقد حاول المستقبل حينها وضع .  وتيار المستقبل

اليد على المستشفى، االمر الذي ادى الى انسحاب الممول وصاحب 
المشروع، خلف الحبتور، مختارًا بذلك سياسة النأي بالنفس عن 

 ....الخالفات السياسية 
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ن على صعوبة امتحانات المباراة /ات الكهرباء يعترضون/مياومو
 المحصورة

ات وجباة االكراء في مؤسسة كهرباء /لفتت لجنة عمال المياومين
ات الكهرباء /لبنان، بعد اجراء امتحانات المباراة المحصورة لمياومي

، التي نّظمها مجلس )اختصاص مدقق وكهرباء سيارات(  4/1لفئة 
الخدمة المدنية، الى ارتكاب مخالفة جديدة لالتفاق الخاص 

تقنيات (ن، اذ ان االمتحانات وخصوصا في مادة /بقضيتهم
جاءت اصعب من االمتحانات السابقة التي كانت طرحت )  المحاسبة

واضافت اللجنة ان ما طرح ضمن . للمادة نفسها في مباريات مفتوحة
ن من /ات للمباراة هم/مواد االمتحانات لم يراع ان معظم المتقدمين

 .....ات قبل اكثر من عشرة اعوام/المتخرجين
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 ات حذرت من استخدام اليد العاملة االجنبية/نقابة الممرضين
حذرت نقابة الممرضين والممرضات، بعض المؤسسات الصحية الـتـي 
تقوم باستخدام يد عاملة سـوريـة او اجـنـبـيـة أخـرى، عـلـى حسـاب الـيـد 

 1655/78العاملة اللبنانية، وذلك خـالفـا لـقـانـون تـنـظـيـم الـمـهـنـة رقـم 
واكـدت الـنـقـابـة فـي .  197/1وتعديالته، وخالفًا لقرار وزير العمل رقم 

بيان صدر عنها، علـى مـوقـفـهـا الـرافـض لـلـعـمـالـة األجـنـبـيـة بـاسـتـثـنـاء 
 ......هن القانون حق العمل/ات الذين أعطاهم/الفلسطينيين
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6ا لـصـفـحـة   

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية مطلبية

 ألجل غير محدد ”معّطلة“هيئة التنسيق النقابية الجديدة 
شباط الماضي، ان أسباب تأجيل المؤتمر الصحافي لهيئة التنسيق الـنـقـابـيـة، الـذي كـان  27لفتت صحيفة االخبار في عددها الصادر بتاريخ 

شباط ليست تقنية، بل السبب الرئيسي، الخالف حول النهج الذي يفترض بقيادة الـهـيـئـة الـجـديـدة أن تـتـبـعـه فـي  26من المفترض تنظيمه في 
 .....عالقاتها مع السلطة السياسية
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 الصحة للجميع مستشفيات خاصة
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مشروع حيوي بال أعباء مالية وافتراضي : ات/تقاعد المتعاقدين
 برسم التنفيذ

شباط  24التي عقدت في “  اللجان المشتركة“تبين خالل جلسة 
الماضي، القرار قانون النظام التقاعدي للمتعاقدين مع اإلدارات 
الرسمية، وجود فارق كبير في األرقام بين مجلس الخدمة المدنية 

وفيما لفت ممثل مجلس الخدمة المدنية، انطوان .  ووزارة المالية
ة، /متعاقداً  2989ات هو /جبران، إلى أن اجمالي عدد المتعاقدين

أشار المدير العام للمالية العامة في وزارة المالية، أالن بيفاني، الى 
وعليه، ُكّلف .  ة/متعاقداً  4089ان ذلك المجموع اكثر بكثير ويبلغ 

كل من بيفاني وجبران، اعادة احتساب عدد االشخاص الذين 
ن من النظام التقاعدي المقترح، فيما لفت /واللواتي يمكن ان يستفيدوا

جبران، الى ان المشروع لن يرتب اعباء مالية على الدولة 
 .......بتاتا
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 ضمان الشيخوخة بعيد المنال بسبب التجاذبات السياسية
كشف النائب عاطف مجدالني، رئيس اللجنة الفرعية المولجة دراسة 
مشروع التقاعد والحماية االجتماعية، والمعروف بضمان الشيخوخة، 
خالل حوار اجراه مع صحيفة الديار، ان هناك خالفًا سياسيًا داخل 
اللجنة بين تيار المستقبل، التيار الوطني الحر، وباقي الكتل في 
المجلس من جهة، وبين حركة امل وحزب اهللا من جهة اخرى، حول 
مبدأ استقاللية نظام التقاعد والحماية االجتماعية عن الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي، الذي اعترض عليه حزب اهللا وحركة 

 .....امل
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الضمان االجتماعي

 !ة وخزينة الدولة/تمويل التغطية الصحية يتطلب التكافل بين جيب المواطن
نظام التغطية  -البطاقة الصحية “اشار رئيس اللجنة النيابية، عاطف مجدالني، خالل ورشة عمل نظمتها لجنة الصحة النيابية، تحت عنوان 

بقرار وزاري، وذلك بغية اعادة احتساب التكلفة  2009، الى انه يجري اعادة تحديث الدراسة االكتوارية، التي وضعت عام ”الصحية الشاملة
 "!.......ة والدولة/التكافل بين المواطن"ة والدولة، عمال بمبدأ /ة اللبناني/االجمالية على المواطن
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة
 !الدولة تنتقد تقصير الدولة: فرص العمل لألشخاص المعوقين

الجمعية الوطنية لحقوق “وصفت صحيفة السفير، الندوة التي نّظمتها 
الندوة الوطنية حول فرص العمل “، تحت عنوان ”المعاق في لبنان

ات /، بصرخة اطلقها الحاضرون”الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة
ن من المؤسسات الرسمية، النتقاد الدولة، اذ اشار ممثل /ومن بينهم

» اللجنة«في وزارة العمل، عادل ذبيان، الى ان »  لجنة المعوقين«
عملت على إعداد جميع التقارير الالزمة حول تنفيذ بنود القانون 

وأرسلتها إلى مجلس الوزراء، الذي عمل دائمًا على ترداد  220
. ، من دون اي تطبيق جدي على أرض الواقع”أخذنا العلم“مقولة 

من جهته، انتقد مستشار وزير الشؤون االجتماعية، نواف كبارة، عدم 
 .... 220امتثال مؤسسات الدولة لما ينص عليه القانون 
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 ة/حاالت رفض استشفاء برسم بطاقة المعوق
شباط الماضي، الضوء على  9سلطت صحيفة السفير بتاريخ 

المعانات التي تواجه االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في لبنان، 
مشيرة الى حالة المسّن المعوق، كمال حالوي، الذي يواجه الموت في 
منزله في حارة صور، بسبب رفض مستشفيات المدينة استقباله، 

من بلدة تل  ذات السنوات الثالث،وكذلك الى حالة الطفلة أسيل أسعد 
التي تعاني من شلل رباعي، والتي رفضت ايضًا  إندي العكارية،

المنطقة استقبالها تحت حجة عدم توفر المعدات الالزمة مستشفيات 
واضافت الصحيفة قائلة ان والدها لم يجد سوى مستشفى .  السعافها

همه، وقائًال ان "  السفير"اليوسف الطبي السعافها، شاكيا لصحيفة 
 ..... بطاقة الشؤون ال قيمة لها
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 بشر مع وقف التنفيذ... معاقو البقاع 
ن باي نوع من /الى ان ذوي االحتياجات الخاصة في البقاع ال يتمتعون شباط الماضي 9اشارت صحيفة الديار في عددها الصادر بتاريخ 

فيما المؤسسات "ن، /انواع االهتمام الرسمي والرعاية الصحية واالجتماعية، مؤكدة ان عبء العناية تقع بالكامل على عاتق االهل انفسهم
ات لزيادة مداخيلها، اذ كل ما يريدونه من /االستشفائية الخاصة، التي يزداد عددها في المناطق، باتت تعول على االشخاص المعوقين

ة التسجيل في تلك المؤسسات لتزداد لوائحها االسمية، ومعها العائدات المالية التي تحصل عليها من وزارة الشؤون االجتماعية ومن /المعوق
 ".......بعض الدول االوروبية، لكن دون تقديم اي رعاية تذكر
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8ا لـصـفـحـة   

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

 ات في لبنان لتحديد االحتياجات/إحصاء رسمي للفلسطينيين
علم ان لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، تنوي القيام بمسح احصائي 

ات /ات الموجودين/ات الفلسطينيين/لمعرفة العدد الفعلي لالجئين
على االراضي اللبنانية، من جهة، ولتحديد مستوى البطالة في 

تأتي تلك الخطوة على خلفية الخالف .  المخيمات من جهة ثانية
المزمن بين الحكومات اللبنانية المتعاقبة ووكالة غوث وتشغيل 

ات /، والمتعلق بالعدد الفعلي لالجئين"األونروا"الالجئين الفلسطينيين 
ات في لبنان، إذ تؤكد الوكالة أن اجمالي العدد ال /الفلسطينيين
ألف، فيما تشير إحصاءات الدولة إلى أن المجموع  200يتعّدى الـ 
 ......ألف الجئ والجئة 700يصل إلى 
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 "األونروا"اعتصام في نهر البارد رفضًا لتقليص خدمات 
نفذت العشرات من أهالي مخيم نهر البارد، اعتصامًا أمام مكتب 
مدير خدمات األونروا في المخيم، رفضًا لتقليص خدمات األونروا، 

وقد    .وذلك بمشاركة الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية في المخيم
طالب عضو خلية أزمة نهر البارد، المهندس حسام شعبان، كل من 
منظمة التحرير الفلسطينية، والدولة اللبنانية، بممارسة دورهما في 

 ......"األونروا"اإلشراف على عمل 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين

 في الشبريحا” األونروا“لوازم كورية لتالمذة 
، حزمة من "اليونيفيل"قّدمت الكتيبة الكورية العاملة في اطار 

المساعدات التربوية لمدرسة قيسارية الواقعة في تجمع الشبريحا 
رزمة  1800ات في مدينة صور، شملت /ات الفلسطينيين/لالجئين
ات تضم الحقائب المدرسية والدفاتر واالقالم واوراق /للطالب
وتجدر االشارة الى ان المدرسة التابعة لالونروا، تضم .  الطباعة

ات من ابناء تجمع الشبريحا /مئات التالمذة الفلسطينيين
 .......ومحيطه
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 شبان الرشيدية ينتفضون طلبًا للعمل
اعتصم الشبان من مخيم الرشيدية لالجئين في صور بالعشرات، 
وذلك احتجاجًا على عدم تشغيل العدد األكبر منهم في مشروع البنية 

بتمويل ألماني، مهددين بالتصعيد في »  األونروا«التحتية، الذي تنفذه 
وخالل االعتصام، أوضح عمر معروف،  .حال لم يتم األخذ بمطالبهم

باسم المحتجين، أن من حق شبان المخيم العاطلين عن العمل أن 
 .....تكون لهم األولوية في العمل
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 مركز اسالمي اهلي لرعاية المسنين في بعلبك  
الواقع في مخيم الجليل في بعلبك، وذلك برعاية "  مركز الجليل لرعاية المسنين"، "مجمع بالل بن رباح  -جمعية اإلصالح الخيرية "افتتحت 

الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية رئيس هيئة علماء فلسطين، الشيخ بسام كايد، وقد ناشد .  وحضور مفتي بعلبك الهرمل، الشيخ خالد صلح
رعاية شريحة من شرائحنا لها الفضل الكبير علينا وعلى  في"خصوصًا وانه يساهم بحسب كايد في المخيم تقديم كل العون لدعم المركز، 

 ".......شبابنا
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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  


