
 

 
 
 

المناهج التعليمية العربية تُنتج التطّرف 
 والتكفير 

بو صعب في جامعة الحكمة ال يخاف 
 الجامعات الخاصة

اكتشفُت مغارة علي بابا :  وفي األنطونية.....
 في وزارة التربية

مسلسل النزاع بين الليسيه الفرنسية ولجنة 
 األهل حول االقساط

بو صعب وّقع موازنة الجامعة اللبنانية وحّذر 
 من عدم االلتزام بالقرارات الرسمية

 
 
 

 !ُقتلت مرتين.. الطفلة أمل سكاف 
األنظمة الصحية القاصرة وغياب المساءلة 

 يعززان األخطاء الطبية
هل الوصفة الطبية الموحدة انتصار لمفهوم 

 الرعاية والعدالة االجتماعية؟
هل تنتهي أزمة العاملين في مستشفى 

 البترون؟
تحصيل أموال من مستشفيي :  الصحة

 »دار الزهراء«و »السيدة«
 ! المركز الصّحي في رميش ُمقفل منذ تشييده

 
 

وقف المنحة السنوية لالتحاد العمالي وانتقاد 
 رسمي لعمله

 في مواصلة تحركها” الهيئات االقتصادّية“تردد 
رّحبو بجمعية السيدات لحماية العائلة وعاملة 

 المنزل
ات وخفض /وقف مساهمات اإليواء للنازحين

 الغذاء 
على أبواب إقفال مدارسها بسبب ”  األونروا“

 االزمة المالية
تجمع الساسة لمناقشة حقوق "  لجنة الحوار"

 ات/الفلسطينيين

 في ھذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 االنقسامات الطائفية في لبنان تساهم في تعزيز التدخالت الخارجية 

 راصد الحقوق االجتماعية
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي

غياب الرؤية االستراتيجية، وهشاشة ، يؤدي نهج الدولة اللبنانية في رسم السياسات، الذي يتسم باالنقسام الطائفي
في تحديد مكامن الخلل، الى افساح المجال امام الجهات الخارجية المختلفة، منها الحكومات والمؤسسات الدولية، 

والملفت ان ذلك االستنتاج لم يعد محصورًا في اوساط .  للتدخل في شؤون البالد والعباد، وصياغة االولويات
لجالء الصورة بشكل .  ، بل حتى تبنته المؤسسات المالية الدولية المتدخلة في الشأن اللبناني"الراديكالية"المعارضة 

، نسلط الضوء في هذه المقدمة، على عينة من تلك االستنتاجات، الصادرة عن البنك الدولي، ومجموعة اوضح
 .الدعم الدولية، بدون ان يعني ذلك الموافقة او الرفض لها

يطال تدخل المؤسسات الدولية، كافة االوجه السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ومنها طبيعة الدولة، االوضاع 
ففي ما يتعلق بطبيعة النظام اللبناني، حّمل البنك .  السياسية الداخلية، واقع النزوح، وغيرها من القضايا الحيوية

، نظام الطائفية السياسية في لبنان، مسؤولية الشلل في عملية 2015الدولي، في تشخيصه المنهجي للبنان للعام 
وقد .  أخذ القرار وصناعة السياسات، معتبرًا ان ذلك النظام شكل الوسيلة األقوى لتعريض البلد للتدخّالت الخارجية

قدم تقرير البنك عدد من اقتراحات الحلول منها، تطبيق البنود األساسية من اتفاق الطائف، إنشاء مجلس مصغر 
 . ضمن البرلمان يجري انتخابه على أساٍس غير طائفي، الخ

الفراغ "وقد طالت التدخالت ايضًا القضايا السياسية الداخلية، اذ نبهت مجموعة الدعم الدولية، من تداعيات 
الرئاسي الذي يساهم في تقويض قدرة لبنان على التصدي للتحديات األمنية واالقتصادية واالجتماعية التي يواجهها 

، االستمرار بسياسة النأي تجاه األزمة 1701، مطالبة القيادات اللبنانية بااللتزام بالدستور، تنفيذ القرار"البلد
 . السورية

ودائمًا بحجة دعم لبنان، اشار البنك الدولي في تقريره المنهجي الى ان الطائفية، هي احدى االسباب، التي ادت 
الى انهيار قطاع الكهرباء، ليؤكد بعدها على ضرورة اشراك المؤسسات الخاصة في ادارة المرافق العامة في لبنان، 

كذلك، ابلغ البنك الدولي، الحكومة .  من خالل الخصخصة التي  لطالما اعتبرها البنك الحل الوحيد النقاذ البالد
 .اللبنانية مؤخرًا، انه، في ظل تعطيل التشريع، لن يلتزم بمشاريع تنموية جديدة للبنان

ومن تجاوزات الهيئات الدولية، تدخلها في ملف النزوح في لبنان، التي كان اخرها تصريح المديرة التنفيذية لبرنامج 
االغذية العالمي التابع لالمم المتحدة، إرثارين كازين، خالل لقائها ووزير الشؤون االجتماعية، رشيد درباس، حيث 

ات في لبنان، وذلك من دون مشاورة المرجعيات اللبنانية /العمل على توظيف السوريين شددت على ضرورة 
 . المعنية

وحول االقتصاد، لفت فريق من البنك الدولي يترأسه مدير شؤون التشغيل في البنك، نايجل توز، ان االقتصاد 
، مضيفًا ان "عدم االهتمام بخلق الوظائف"من المشاكل الهيكلية وضعف النمو و"  خليطًا ساماً "اللبناني يعاني 

   ".ليست كذلك) الغالبية(بخير، لكن البقية ) أصحاب السلطة(األثرياء "
بالطبع ما سبق ليس اال غيث من فيض، اذ ان مصدر تلك التدخالت الخارجية ال يقتصر على الجهتين المشار 
اليهما، بل يشمل ايضا االتحاد االوروبي والكثير من الحكومات الغربية والعربية ذات النفوذ في لبنان، لكن الحديث 

 .عن ذلك يطول، مكتفيين االن بما اشرنا اليه في ما سبق
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 الرسمي أفضل من الخاص: »التربية على حقوق الطفل«دراسة 
المجلس األعلى «اشارت الدراسة التي أجراها األمين العام السابق لـ 

التربية على حقوق "عنوان  تحت، الدكتور إيلي مخايل، »للطفولة
، والتي شملت مجموعة من مدارس بيروت الرسمية والخاصة، "الطفل

جميع "بعد في ذلك المجال، اذ إن »  ينطلق«إلى أن لبنان لم 
أساتذة وأهل من األطراف المعنية بشؤون تربية الطفل في لبنان، 

وفي معلومة الفتة، أشار الباحث إلى ".  ن المعرفة/وتالميذ، تنقصهم
التطّرق إلى حقوق الطفل في مناهج المدارس الرسمية أفضل "أن 

 ....، وذلك بحسب نتائج االستطالع"منها في المدارس الخاصة
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 قضايا تربوية

 المناهج التعليمية العربية تُنتج التطّرف والتكفير 
رأى رئيس الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، الدكتور عدنان األمين، ان 
مقارنة نظامنا التعليمي ومناهجنا مع عدد من الدول العربية 
ضرورية، خصوصًا اذا ادركنا ان بعض  تلك الدول  لديها مناهج 

وقد توقف .  تدفع التالمذة الى تبني التكفير ضد األديان والمذاهب
االمين عند تعليم الدين في لبنان، الذي ال تنطبق عليه الصفات 

ثمة ظاهرة عربية تدمج تعليم الدين وتعليم "التكفيرية، ولفت إلى أن 
اللغة العربية من خالل معلم واحد، وهي مشبعة في المادتين بنص 

ة بإطار شبه /ديني وأحاديث نبوية واجتهادات دينية، تزود المتعلم
 "....تكفيري
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 التعليم للجميع     

 2016-2015لعام " المذهبي الدرزي"المساعدات المدرسية من 
طة باشرت اللجنة اإلجتماعية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، استقبال طلبات المساعدات المدرسية للمراحل االبتدائية والمتوس

ن المادية بمتابعة /ات الذين واللواتي ال تسمح ظروفهم/ات الناجحين/، للطالب2016  –  2015والثانوية في المدارس الرسمية للعام الدراسي 
 .......ن العلمي/تحصيلهم
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 اكتشفُت مغارة علي بابا في وزارة التربية: وفي األنطونية.....
اعلن وزير التربية، الياس ابو صعب، خالل احتفال للجامعة 

"، قائالً 2015األنطونية بتخريج دفعة جديدة من طالبها للسنة  أود : 
أن أقول لكم، إن هذه الجامعة بمبانيها الحديثة وادارتها واهتمامها 
بالتكنولوجيا، لو كانت تابعة للدولة، لكانت أخذت األقساط من خزينة 

، واستطرد "الدولة بمقدار عشرة اضعاف مما يدفع في هذه الجامعة
لهذا أقول لمن يعول على التعليم الرسمي انني اكتشفت مغارة : "قائالً 

 ...."علي بابا في وزارة التربية
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 بو صعب في جامعة الحكمة ال يخاف الجامعات الخاصة
طالب وزير التربية، الياس بو صعب، خالل احتفال تخرج طالب 

مجلس الوزراء أال يخاف من الجامعات "وطالبات جامعة الحكمة، 
"، واضاف قائالً "الخاصة، ال بل عليه االتكال عليها لو كانت : 

جامعة الحكمة جامعة رسمّية، لكانت التكلفة إلدارتها عشر مرات 
، فيما نوه بالجودة التي تعمل الجامعة من "أكثر من تكلفتها الحالّية

 .....ات وفق أرقى المعايير/خاللها على إعداد أجيال الشباب
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 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص

 حول االقساط ات/الجامعة األنطونية تتجاهل اعتصام الطالب
. ن من تنظيم اعتصام في حرمها ضد رفع األقساط/اقفلت الجامعة األنطونية أبوابها أمام طالبها، للمرة الثانية خالل اسبوع، وذلك لمنعهم

. ن موعدًا منها لمناقشة الموضوع/ن لم يطلبوا/ن سياسيًا، خصوصًا أّنهم/ن تحركهم/ات يوظفون/وقد عللت االدارة تلك الخطوة بان الطالب
إذا كانت الجامعة تستشعر فعًال أن هناك استخدامًا سياسيًا للحراك، فهي من سمح بحدوث هذا األمر، “ات، انه /في المقابل، رأى الطالب

 ....”ن/ات وتنقل مطالبهم/وذلك عندما رفضت إجراء االنتخابات الطالبية في العامين األخيرين، ومنعت وصول هيئة نقابية تمثل الطالب
13652/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 60في يوبيلها الـ " هايكازيان"جامعة 
بمناسبة احتفال جامعة هايكازيان بتخريج دفعة جديدة من طالبها، 

، توجه رئيس الجامعة، القس الدكتور بول 60خالل حفل يوبيلها الـ
جامعة هايكازيان "ان :   ات قائالً /هايدوستيان، بكلمة الى المتخرجين

تفخر بهويتها االكاديمية واالجتماعية والتي ربطت وال تزال، روحانية 
مع شهامة شهداء االبادة االرمنية ونور ....االرز وشموخ صنين

 "......االصالح الكنسي وحداثة النظام التربوي االميركي
13653/node/ar/org.lkdg.www://http 

 )؟(!جامعة البلمند األرثوذكسية مؤمنة لكن ال مذهب لها وال طائفة 
صرح مفتي طرابلس والشمال، الدكتور مالك الشعار، خالل حفل 

نلتقي في رحاب جامعة ال : "ات جامعة البلمند، قائالً /تخريج  طالب
مذهب لها وال طائفة، ولكنها ترتكز في وجودها على أساس اإليمان 
باهللا تعالى وقيم السماء، ليمتلك متخرجوها بوصلة الحياة، وضمير 

 "......إنسانًا وزمانًا ومكاناً ... الشعور باآلخر أيا كان اآلخر
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 مسلسل النزاع بين الليسيه الفرنسية ولجنة األهل حول االقساط
دة افادت صحيفة االخبار، ان المحادثات الدائرة بين ادارة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى في بيروت، ولجنة االهل حول الموازنة وزيا

، فيما أصرت 2017حتى عام %    3فقد رفضت المدرسة عرضًا للجنة طالبها بأن ال يتعدى سقف الزيادة .  االقساط، لم تثمر اي اتفاق
من دون أن تناقش المطالب التربوية، االمر الذي دفع بمحامي لجنة األهل، زياد بارود، الى ارسال كتاب إلى وزير التربية، %  4اإلدارة على 

 .....يشير فيه إلى خرق إدارة الليسيه، مرة اخرى،  لقرار الوزير بتجميد القسط المدرسي
13655/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص

 التعليم للجميع      مدارس خاصة

 نموذج لجنة االهل الناجح في الليسيه الفرنسية في طرابلس
من نماذج  ، نموذج آخر مضيىء)الفونس دو المارتين(طرابلس   -افادت صحيفة االخبار، ان لجنة األهل في الليسيه الفرنسية اللبنانية 

ــ  2014وقد اشارت الصحيفة الى عدم توقيع اللجنة في البداية موازنة العام الدراسي .  لجان األهل التي مارست صالحياتها ودورها التمثيلي
، وان التوقيع لم يحصل اال في آخر نيسان الماضي، بعد مفاوضات مع اإلدارة %  9.4، بسبب تضمنها زيادة في األقساط مقدارها 2015

 %.....3.8وحجم زيادة الموازنة إلى % 4دامت نحو أربعة أشهر، انتزعت اللجنة بنهايتها التزامًا بخفض الزيادة إلى 
13660/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية
 بو صعب وّقع موازنة الجامعة اللبنانية وحّذر من عدم االلتزام بالقرارات الرسمية

وفي بيان اصدره، ذّكر بو صعب .  2015بعد تأخر، وقع وزير التربية، الياس بو صعب، قرارات مالية للجامعة اللبنانية وموازنتها للسنة 
إدارة الجامعة اللبنانية، بضرورة اإللتزام التام بقرارات مجلس الوزراء، خصوصا تلك التي صدرت إثر إقرار مجلس الوزراء مشروعي تفرغ 

عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء سيؤدي إلى إجراءات سلبية، ستؤدي "األساتذة، وتعيين العمداء ومجلس الجامعة اللبنانية، الفتا إلى أن 
 "......بدورها إلى عرقلة شؤون الجامعة الوطنية التي ال نريد لها إال اإلزدهار والتطور

13661/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 رابطة المتفّرغين تدعو إلى سحب مشروع مرسوم كّلية طب األسنان
يسعى بحسب "، »تنظيم كلية طب األسنان في الجامعة«يبحث في مشروع مرسوم »  الجامعة اللبنانية«اشارت صحيفة السفير الى ان مجلس 

، ويفتح الباب على مصراعيه أمام المهن الحرة 1970المعمول به في الجامعة منذ العام »  التفلت من قانون التفرغ«ما ينّص عليه، إلى 
ات في الجامعة اللبنانية، ان المشروع يضرب عرض /من جهتها، رأت  الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين".  للحذو حذو أطباء األسنان

المساس بقانون التفرغ ومن طرح آليات تتنافى "الحائط القانون األساس الذي يحمي الجامعة والحياة األكاديمية فيها، محذرة من 
 ".....ومضمونه
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 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

 الصحة للجميع قضايا صحية
 !ُقتلت مرتين.. الطفلة أمل سكاف 

تموز الماضي،  3نشرت صحيفة السفير في عددها الصادر بتاريخ 
، للتذكير »الطفلة أمل سكاف قتلت مرتين«تحقيقا تحت عنوان 

بالدعوى القضائية المرفوعة من قبل والد الطفلة، ضد مركز 
التسبب بالوفاة عن غير قصد نتيجة "كليمنصو الطبي، بتهمة 
وقد حاورت الصحيفة محامي الجهة ".  التشخيص الخاطئ للحالة

المشكلة في التشخيص "المّدعية، سامر بعلبكي، الذي اكد ان 
 ، مشيرًا الى ان الجلسة"الخاطئ، الذي أدى إلى العالج الخاطئ

الثانية ستعقد بعد اسبوعين من تاريخ نشر المقال، للبّت في  القضائية
 ......القضية
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 ورّد على الردّ » رّد من مركز كليمنصو .....
تموز  3ردًا على التحقيق الذي نشرته صحيفة السفير، بتاريخ 

، اصدر »الطفلة أمل سكاف قتلت مرتين«:  الماضي، تحت عنوان
مركز كليمنصو الطبي كتابًا توضيحيًا، اكد فيه ان وزارة الصحة 
كانت قد كلفت ثالثة من كبار األطباء للتحقيق، وقد خلص تقرير 

 Hemolytic Uremic الطفلة كانت مصابة بمرض"هؤالء الى ان 
Syndrome   نتيجة عدوى جرثومية أدخلت بسببها إلى المستـشفى

بدورها، ردت السفير على الرد، مؤكدة ان ما ".  من دون أي تأخير
نشر ضمن المقال، كان مبنيًا على ما ورد من وقائع نقًال عن 

دوالر قبل ادخال  2500أصحاب الشأن، بدءًا من واقعة طلب تسديد 
الطفلة إلى المستشفى، والوقت المهدور بين إحضار الطفلة إلى 

 .......المستشفى والمباشرة بالمعالجة
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 األنظمة الصحية القاصرة وغياب المساءلة يعززان األخطاء الطبية
تموز الماضي، حول  13لفتت صحيفة السفير في تحقيق نشرته في 

اإلهمال الطبي في لبنان، وال سيما قضية الطفلة ايال، الى ان 
التقارير الرسمية التي صدرت حول الموضوع، خلت من أي مساءلة 
للمستشفيين حيث تمت معالجة إيال، منتقدة وزير الصحة، وائل أبو 
فاعور، الذي تجّنب في مؤتمراته الصحافية توجيه اصبع االتهام 

 ....المباشر
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دة تطّبق بدءًا من   آب الماضي 10الوصفة الطبية الموحَّ
اعلن وزير الصحة، وائل ابو فاعور، أن وزارة الصحة اصدرت قرارًا 

آب المقبل موعدًا للبدء بتطبيق الوصفة  10حددت بموجبه يوم 
الطبية الموحدة، موضحًا ان أسباب التأخير في التطبيق هي محض 

وشدد ابو فاعور على أن اعتماد الوصفة الموحدة يعني .  لوجستية
عدم قبول الصيدليات أي وصفة طبية أخرى غير الوصفة الطبية 
الموحدة، وتاليًا ال يمكن أن تدفع المؤسسات الضامنة بدًال ألي وصفة 

 .....طبية أخرى
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هل الوصفة الطبية الموحدة انتصار لمفهوم الرعاية والعدالة 
 االجتماعية؟

حزيران الماضي في السراي الحكومي، احتفال رسمي  30نظم في 
، التي يبدأ العمل بموجبها في »الوصفة الطبية الموحدة«الطالق 

وخالل االحتفال، اشاد وزير الصحة وائل .  منتصف تموز الماضي
"ابو فاور بالخطوة، قائالً  اخيرا تنتصر الدولة لمنطق الحقوق على : 

ة /ة والفقير/حساب منطق المصالح، واخيرا تنتصر الدولة للمواطن
ة، اخيرا تنتصر الدولة لنفسها تنتصر لمفهوم الرعاية /والمريض

االجتماعية، تنتصر للعدالة االجتماعية، تنتصر لوظيفتها في 
 ".....ة/االهتمام بالمواطن
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 وكلمة حق من الدكتور سكرية حولها.....
وبالتزامن مع االطالق الرسمي للوصفة الموحدة، شكك النائب السابق 
الدكتور اسماعيل سكرية، رئيس الهيئة الوطنية الصحية االجتماعية 
بالخطوة، في مقال نشر في صحيفة السفير في اول تموز الماضي، 

ليعذرني الجميع، إن : "ومما جاء في المقال".  كلمة حق"تحت عنوان 
بدا كالمي مشككًا أو مثيرًا للقلق أو منغصًا لفرحة السرايا وهو ما لم 

عامًا ونيف وما اظهرته من وجود  18أقصد، لكن تجربتي وعلى مدة 
في قصر العدل ودوائر »  متللة«فضائحها ما زالت »  مافيا حقيقية«

التفتيش المركزي وملفات مجلس النواب، تلزمني قول الكلمة الحق 
أمام الناس ودفاعًا عن صحتها، مهما بلغت اإلثمان 

 " ......والتحديات
13668/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الصحة للجميع قضايا صحية

 عكار تعترض على حرمانها من اعتمادات االستشفاء
ن بقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة /ات لم يفاجئوا/تموز الماضي، بان العكاريين 22افادت صحيفة السفير في عددها الصادر بتاريخ 

على مشروع مرسوم يرمي إلى توزيع االعتمادات على المؤسسات العامة والخاصة للعناية الطبية على نفقة وزارة الصحة العامة، والتي لم 
ات هو االزدواجية /لكن ما فوجئ به العكاريون: "واضافت الصحيفة قائلة.  تشمل مستشفيات عكار، نظرًا الى ان ما ألفوه من إهمال تاريخي

مليون ليرة، مقابل تخفيض السقوف  300مليارات و 10في قرارات وزير الصحة، وائل أبو فاعور، ال سيما لجهة منح أحد المستشفيات 
 ......."ن/المالية لمستشفياتهم
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 الصحة للجميع مستشفيات حكومية
 هل تنتهي أزمة العاملين في مستشفى البترون؟

بعدما قررت ادارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، تسليم 
مستشفى البترون الى وزارة الصحة العامة في مهلة اقصاها 

بسبب عدم قيام ادارته بمسؤولياتها، وّجه وزير  31/12/2015
العمل، سجعان قزي، كتابًا الى مجلس ادارة الضمان االجتماعي دعا 
فيه وزارة الصحة والضمان الى التشاور مع وزارة العمل اليجاد الحل 
االفضل وبغرض التقيد بالقانون في شأن انهاء جميع عقود االجراء 

 .....ات في مستشفى البترون/العاملين
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 !مشكلة الرواتب في مستشفى الحريري باقية، باقية، باقية
ات وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي /اكدت لجنة مستخدمي

، ان مشكلة الرواتب لم تحل جذريا بعد، »السفير«الجامعي، لصحيفة 
وقد هددت .  ألسباب مجهولة، مما أعاد القضية الى نقطة الصفر

اللجنة بالتحرك من جديد، علما ان تلك الرواتب تلبي احتياجات عشرة 
 .....يوما على أبعد تقدير 15او 
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 الصحة للجميع مستشفيات حكومية
 ن مستشفى ميس الجبل الحكومي/ات يقفلون/والموظفون......

تموز  14ات مستشفى ميس الجبل الحكومي، في /نفذ موظفو
الماضي، اعتصامًا أمام مدخل المستشفى، هو الثاني خالل ثالثة 

ن منذ تسعة أشهر، /اشهر، وذلك احتجاجًا على عدم دفع مستحقاتهم
 .ن لناحية حسن سير العمل داخل المستشفى/وتجاهل مطالبهم

وبحسب صحيفة النهار، لم تنفع كافة االتصاالت في معالجة تلك 
ن وزيري /ات االدارة بالفساد ويطالبون/المشكلة، بينما يتهم الموظفون

الصحة والمال، بالتدخل اليجاد حل جذري للقضية، بعيدًا عن 
 ....الحسابات الخاصة
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 مستشفى حاصبيا ال يزال في دوامة المعاناة
افادت صحيفة السفير انه نظرا لألوضاع المالية الصعبة التي يمر 
بها مستشفى حاصبيا الحكومي، وللتأخر الحاصل في دفع رواتب 

ن عن اشهر /ن مستحقاتهم/ات الذين واللواتي لم يقبضوا/الموظفين
، 2012شباط وآذار ونيسان الماضيين، وفروقات الرواتب عن عام 

ات بمناشدة للجهات وللمرجعيات، ضمت مطالب /توجه الموظفون
وقف المعاناة ألكثر من مئة عائلة تعتاش من .  1:  عدة ابرزها
/وقف زيادة تراكم األشهر غير المدفوعة للموظفين.  2المستشفى، 

 .....الحفاظ على استمرارية العمل في المستشفى. 3ات، 
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 الصحة للجميع مؤسسات خاصة
 »دار الزهراء«و »السيدة«تحصيل أموال من مستشفيي : الصحة

مليارات ليرة لبنانية،  3.7اعلنت وزارة الصحة العامة، عن استردادها 
زغرتا واالسالمي الخيري في طرابلس، بعدما   –من مستشفيي السيدة 

تبين للوزارة في االولى وجود تزوير في الحسابات، عن فواتير الفئة 
، وفي 2013الثانية، من الطبيب المعالج عمر ص، عن العام 

ن من /ات ُسجلوا/الثانية تضمن اللوائح اسماء لمرضى وهميين
الطبيب المذكور على حساب الوزارة، بموجب االتفاقية المعقودة مع 

 .....2014 - 2013المستشفى عن العام 
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 إقفال مستوصف في الفاكهة لمخالفته القوانين
جمعية "أقفل وزير الصحة العامة، وائل ابو فاعور، مستوصف 

الواقع في بلدة الفاكهة في محافظة بعلبك، "  التوفيق والرفاه الخيرية
بسبب مخالفته أحكام قانون المستوصفات الخيرية، وٕاجرائه فحوصات 
مخبرية للمرضى غير مسموح بها، كما قرر الغاء إجازة فتح واستثمار 
المستوصف المذكور حرصًا على صحة وسالمة المرضى ومنعًا 

 ....لتكرار المخالفات
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 ! المركز الصّحي في رميش ُمقفل منذ تشييده
سلطت صحيفة النهار في تحقيق اعدته حول القطاعين الصحي 
واالستشفائي في قضاء بنت جبيل، الضوء على الظروف التي حالت 

في بلدة رميش، على الرغم من تشيده "  المركز الصحي"دون تشغيل 
بعدما وهبتها بلدية رميش قطعة ، 2007من قبل وزارة الصحة في 

وقد حاورت الصحيفة رئيس  .ارض مساحتها خمسة االف متر مربع
بلدية رميش، رشيد الحاج،  الذي اشار الى الحاجة الملحة لتشغيل 
المركز الذي سيستفيد منه ابناء البلدة والجوار، كاشفًا انه لدى 
مراجعته لوزارة الصحة حول الموضوع، ردت انها عاجزة عن رصد 

 ....اي اموال لتشغيله، لحجة ان تكلفة التشغيل مرتفعة
13676/node/ar/org.lkdg.www://http 

ن اطالق /ات الجامعة اللبنانية االميركية يعيدون/فيما طالب.....
 مستوصف نبحا
في "  كلية جيلبير وروز ماري شاغوري للطب"ات /احتفل طالب

الجامعة اللبنانية االميركية، باطالق مستوصف بلدة نبحا البقاعية في 
وقد شاركت نبحا .  حلته الجديدة، بعد سنتين من افتتاحه وتطويره

بمواطنيها وبلديتها في االحتفال، في حين حضر من الجامعة، رئيسها 
تلك الخطوة الجديدة "الدكتور جوزف جبرا، الذي عبر عن فرحه بـ

والجبارة التي سينتج عنها اإلفساح في المجال لتأمين الخدمة الصحية 
 ". .....ة بقاعي في نبحا ومحيطها/لنحو عشرين الف مواطن
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 وقف المنحة السنوية لالتحاد العمالي وانتقاد رسمي لعمله
شن رئيس االتحاد العمالي العام، غسان غصن، هجومًا عنيفًا 
على وزير العمل، سجعان قزي، الذي حرم االتحاد العمالي العام 

المقررة له في الموازنة، علمًا ان قزي طالب غصن »  المنحة«من 
وقد رد غصن على قزي ناصحًا اياه .  بالعمل على تنشيط االتحاد

ان يهتم بشؤون وزارته ويجّدد شبابها ويؤمن فرص العمل للناس 
 .....خارج االطار االستعراضي
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 في مواصلة تحركها” الهيئات االقتصادّية“تردد 
حزيران الماضي، ان  6افادت صحيفة النهار في عددها الصادر بتاريخ 

الهيئات االقتصادية تنتظر ما ستؤل اليه االتصاالت التي اجرتها لجنتها 
حزيران، للبحث في آلية متابعة ذلك  25المصغرة مع بقية افرقاء نداء 

وبحسب الصحيفة ايضًا فانه على الرغم من اشارة رئيس اتحاد .  النداء
الغرف التجارية والصناعية والزراعية في لبنان، محمد شقير، الى وجود 
الكثير من االفكار حول كيفية التحرك، اال ان البعض رأى التريث في 
التصعيد خصوصًا في شهر رمضان، وذلك تفاديًا العتبار التحرك 

 .....يصب في المصلحة السياسية
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 ات في المدارس الخاصة /مؤتمر نقابي لمناقشة صرف المعلمين
قرر المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، بعد االطالع على حاالت 
الصرف والمراجعات القانونية التي وردت الى مراكز فروع النقابة 
في المحافظات مع انتهاء العام الدراسي، عقد مؤتمر صحافي في 

لعرض التجاوزات غير القانونية التي تحصل «آب الماضي،  11
خصوصًا فيما يتعلق بصندوق (في بعض المدارس الخاصة 

ات مع انتهاء /والضغوط التي يتعرض لها المعلمون)  التعويضات
ن أو القبول بشروط معينة مخالفة /العام الدراسي لتقديم استقاالتهم

 ......»للقوانين
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 رّحبو بجمعية السيدات لحماية العائلة وعاملة المنزل
تموز الماضي، عقد خمس نساء مؤتمرًا صحافيًا لفتح باب  22في 

، التي ال تزال قيد "حماية خصوصية العائلة والعاملة"اإلنتساب لجمعية 
منتسبة، حسبما قالت المحامية أرليت  100التأسيس، والتي باتت تضم 

في  المؤتمر الصحفي، اوضحت الجمعية، بأنها لم تتأّسس .  بجاني
بوجه العامالت، بل العكس، هي للمرأة وللعاملة من أجل إنجاح العالقة 

وقد رأت صحيفة االخبار التي وصفت .  بينهما، وبالتأكيد لم تتم دعوتهنّ 
المؤتمر الصحافي بالعنصري، بان نجاح العالقة يتطلب أقّله وجود 

 .....الطرف اآلخر، أي عامالت المنزل، اللواتي لم يكّن موجودات
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      تحركات نقابية ومطلبية

 ات وخفض الغذاء /وقف مساهمات اإليواء للنازحين
ات /ات الفلسطينيين/لفتت صحيفة النهار، الى ان معاناة الالجئين

في لبنان تتافقم يومًا بعد يوم، نتيجة لعدة اسباب منها، تنصل 
ة /ألف الجىء44المجتمع الدولي من واجباته تجاهها، مأساة نحو 

وكالة غوث "ة من المخيمات السورية يتوقع ان تقتطع /فلسطيني
ن ابتداء /مساعدات االيواء عنهم)  االونروا" (الالجئين الفلسطينيين

من شهر تموز الماضي، ومساعدات الغذاء ابتداءًا من ايلول 
 .....المقبل
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 على أبواب إقفال مدارسها بسبب االزمة المالية” األونروا“
تموز الماضي،  25في عددها الصادر في "  المستقبل"نقلت صحيفة 

القلق والتوجس الذين يسودان في الوسط الفلسطيني في لبنان وفي 
مناطق الشتات، لما يمكن ان يؤول اليه تقليص خدمات وكالة األونروا 

ومما عزز .  ات، وخصوصًا في مجال التعليم/ات الفلسطينيين/لالجئين
لعدة أشهر "  األونروا"تلك المخاوف ما تردد من احتمال إغالق مدارس 
ات /ات والمعلمين/في حال عدم توفر التمويل لرواتب الموظفين

في "  األونروا"من جهتها، نفت وكالة .  ومستلزمات انطالقة العام الدراسي
، مؤكدة "اثير عن تأجيل افتتاح السنة الدراسية الربعة اشهر"بيان، ما 

لم تتخذ أي قرار حتى اللحظة بخصوص السنة الدراسية، اال انه "انها 
مليون دوالر لسد العجز المالي،  101وفي حال لم تتمكن من تأمين 

فإنها ستضطر التخاذ القرار الصعب، بخصوص فتح ابواب المدارس 
 ".....والمعاهد
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين
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 ومؤتمر للدول المانحة في عمان إلنقاذها ......
نتيجة عدم تجاوب الدول المانحة، ولتدارك المحنة الكبيرة، افادت 

، ستعقد اجتماعًا "االونروا"صحيفة النهار ان اللجنة االستشارية لـ
تموز الماضي في عمان، للبحث في مسّودة التقرير  26طارئًا في 

الخاص، الذي سيرفعه المفوض العام الى الجمعية العمومية، حول 
االزمة المالية التي تمر بها الوكالة، ولمناقشة الخطوات المقبلة التي 

 .....يجب اتخاذها لتدارك الكارثة
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 ات/تجمع الساسة لمناقشة حقوق الفلسطينيين" لجنة الحوار"
كشفت صحيفة السفير في عددها الصادر بتاريخ االول من تموز 
/الماضي، ان رئيس اللجنة الوزير السابق، حسن منيمنة، دعا ممثلين

حقوق ات عن األحزاب والتيارات األساسية في لبنان لمناقشة ملف 
، ات على األراضي اللبنانية/ات المقيمين/ات الفلسطينيين/الالجئين

وان كل تلك االطراف واظبت على االجتماع عشرين مّرة، واصدرت 
في الختام ثالث مذكرات قّدموها إلى رئيس الحكومة، تمام سالم، 

ات /مضاعفات خفض وكالة االونروا تقديماتها لالجئينتضمنت 
ات، وكذلك حملة اقتراحات لتخفيف القيود المستجدة /الفلسطينيين

 ......ات/على عمل الالجئين
13681/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  


