
 

 
 
 

"فينيسيا"السماح لجامعَتي  بمباشرة "  والعزم" 
 التدريس في االختصاصات المّرخصة

 دار الفتوى اوعزت بمنع تعليم الوهابية السلفية
ة /ة سوري/ألف تلميذ 400:  بو صعب

 ن التسجيل في مدارسنا الرسمية/يأملون
المخاوف من االضرابات على طاولة مؤتمر 

 المدارس الكاثوليكية
أي جامعة أميركّية :  مع تسلم الرئيس خوري

 في العهد الجديد؟
 »الوطنية«الدولة تخنق ماليًا جامعتها 

 
 
 
آب  10الوصفة الطبّية الموّحدة بدءًا من 

 الماضي
 »الطبية الموحدة«سكرية يحذر من تطبيق 

 دون ضوابط
... السلفة الموعودة لبيروت الحكومي وصلت

 فهل تنقذه؟
ينهي العقود مع مستشفى البترون »  الضمان«

 الحكومي
متى توقيع اعتمادات :  نقابة المستشفيات

 االستشفاء؟

" طلعت ريحتكم"احتجاجًا على ازمة النفايات 
 تتظاهر وتطالب باستقالة وزير البيئة

الحراك الشعبي والمدني يصّعد ويطالب بإسقاط 
 الحكومة 

وسط :  الهيئات االقتصادية ردًا على التحرك
 بيروت خط أحمر 

انتفت أهمية اللجوء الى الشارع :  غصن مبرراً 
 مع تعطيل الحكومة

 المالية» األونروا«اغاثة سعودية تحلحل أزمة 
المساعدات أقل من ": األونروا"مفوض 

 الحاجات ال يمكن المانحين تركنا
%  70,3ات /دراسة عن واقع الشباب

 ات للهجرة /مستعدون

 في ھذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 الحراك المدني والشعبي امام تحدي تجاوز عقدة النفايات

 راصد الحقوق االجتماعية

ــمـــــســـــو ن    ــخـــ ــا بـــــع   و ا لـــ ــســـ ــد د   ا لـــ ــعـــ و ل    ا لـــ ل 2ا ي 0 1 5 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي

نجحت التحركات المدنية والشعبية التي انطلقت احتجاجًا على ازمة النفايات، والتي تطورت فيما بعد لتتناول 
مشكلة الفساد عامة، وحتى للمطالبة باسقاط النظام الطائفي، في ان تحدث تخبطًا في اوساط القوى السياسية 

 .ات/المأزومة، التي فشلت على مدى االعوام، في تأمين الحقوق االساسية للمواطنين
لم تأت ازمة النفايات من العدم، بل نتيجة التراكمات والسياسات الرسمية التي باءت جميعها بالفشل، الفتقارها 
الى رؤية استراتيجية شاملة تراعي االعتبارات البيئية، االمر الذي نتج منه نشوء مكبات عشوائية في كافة 

لكن الموضوع الذي فجر االزمة، هو مصير مطمر الناعمة، الذي لفترة طويلة ظل يستقبل .  المناطق اللبنانية
احتجاجًا على الضرر الناتج .  نفايات بيروت وجبل لبنان، حتى وصل الى حافة الذروة في قدرته االستيعابية

من المطمر، بدأ اهالي المناطق المحيطة به، منذ عدة سنوات، بتحركات متواصلة شارك فيها العديد من 
الى تمديد العمل بالطمر   2015الهيئات والجمعيات البيئية، نجحت في دفع مجلس الوزراء في كانون الثاني 

، على أن يجّدد ثالثة أشهر أخرى إذا دعت الحاجة، ولمرة واحدة وأخيرة، وقد حدد 2015نيسان  17لغاية 
 .  تموز الماضي، كموعد لالقفال النهائي للمطمر 17

تجدر االشارة ايضا الى ان العقود الموقعة مع شركة سوكلين، المسؤولة عن جمع النفايات بمنطقة بيروت 
تموز الماضي، وهي مستمرة فعليًا نظرًا اللغاء  17وبعض المناطق في جبل لبنان، انتهت ايضًا رسميًا في 

 .آب الماضي 25الحكومة لعروض مناقصات النفايات في 
وعليه انفجرت ازمة النفايات التي تكدست بشوارع بيروت والضواحي، خصوصًا بعد رفض المناطق في لبنان 

، بدءًا من رياض الصلح الى وسط بيروت "طلعت ريحتكم"استقبالها، لينطلق معها الحراك المدني تحت اسم 
وعلى وقع االخفاق الرسمي، شهدت شعارات ومطالب الحراك المدني، الذي اخذ .  عامة والمناطق ايضاً 
ات من كافة االطياف واالنتماءات السياسية والطائفية، تطورًا بارزًا خالل فترة اقل من /يستقطب المواطنين

شهر واحد، بدأ من المطالبة بحل ازمة النفايات ومحاسبة المقصرين، الى رفع شعارات سياسية ابرزها استقالة 
وزير البيئة، ومن ثم استقالة الحكومة، وصوال الى اسقاط النظام الطائفي، واجراء االنتخابات النيابية، كل ذلك 

 .الى جانب المطالب الخدماتية االخرى كايجاد حلول الزمتي المياه والكهرباء
سريعًا ما اتسم الحراك، الذي ترافق في بعض مفاصله بصدمات عنيفة مع القوى االمنية واعتقاالت لعدد من 

ات، بالتنوع من حيث مكوناته، االمر الذي انعكس على شعارته ومطالبه، كما شهد تشكًال /الناشطين
مثًال التي شددت على ان مطلبها يتجاوز المطالب المتعلقة بمعالجة "  بدنا نحاسب: "لمجموعات مختلفة منها

من اجل "، "الشعب يريد"، "شباب ضد النظام"، "عالشارع"، "جايي التغيير"النفايات، ومجموعات اخرى كـ 
 . وغيرها" الجمهورية

الملفت في الموضوع ان كافة االطراف السياسية الرئيسية، حتى تلك التي طالها الحراك بسهامه، باركت 
 )9.تتمة ص. (الحراك وايدت مطالبه، ولو تنصلت من المشاركة بحجة ابعاده عن التجاذبات السياسية

ات/حقوق الفلسطينيين  



2ا لـصـفـحـة  2ا يـلـو ل     0 1 5 

 إنذارات باالقفال لفروع الجامعات الخاصة المخالفة
كّلف وزير التربية، الياس بو صعب، المدير العام للتعليم العالي، 
الدكتور أحمد الجمال، إعداد قائمة بالفروع الجامعية الخاصة 

القانون الجديد "المخالفة، التخاذ اإلجراءات القانونية بحقها، مؤكدًا أن 
لتنظيم التعليم العالي وضع بين أيدي الوزارة ومجلس التعليم العالي 
وسائل قانونية تسمح باتخاذ إجراءات تصل إلى اقفال الفرع المخالف 

 "......ووقف االعتماد والمعادلة
13823/node/ar/org.lkdg.www://http 

 قضايا تربوية

"فينيسيا"السماح لجامعَتي  بمباشرة التدريس في "  والعزم" 
 االختصاصات المّرخصة

آب الماضي،  18اقر مجلس التعليم العالي، خالل اجتماع عقد في 
خصص و برئاسة وزير التربية والتعليم العالي، الياس بوصعب، 

(فينيسيا"للبحث بطلبات جامعتي  ) التابعة لحركة امل" 
(العزم"و وبحسب .  ، مباشرة التدريس فيهما)التابعة للرئيس ميقاتي" 

صحيفة النهار، فقد خصص االجتماع لبحث طلبات الجامعتين 
 ....حصراً 

13822/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع     

 تلميذًا متفوقًا   25منح جامعية من مجلس البحوث لـ
أمل األمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، الدكتور معين 

، أن تتم الموافقة على موازنة "النهار"حمزة، في حديث لـصحيفة 
المجلس للسنة الحالية، بعدما نوقشت مع وزارة المال، مشيرًا الى 

ة في الثانوية العامة لهذه /متفوقاً  25اعادة العمل ببرنامج المنح لـ“
السنة، وذلك بعد غياب قسري فرضه إصدار اإلفادات المدرسية للعام 

وخالل الحوار، اوضح حمزة واقع موازنة .  ”2014-2013الدراسي 
، الفتًا  "مؤسسة عامة تعمل تحت وصاية مجلس الوزراء"المجلس كـ

في المئة من اجمالي الموازنة، فيما يغطي  60الدولة تساهم بـ"إلى أن 
المجلس ما تبقى من الخدمات العلمية وعائدات المشاريع 

 "......الدولية
13825/node/ar/org.lkdg.www://http 

 دار الفتوى اوعزت بمنع تعليم الوهابية السلفية
لفتت صحيفة الديار نقال عن قيادي ديني اسالمي من الشمال، ان 
دار الفتوى االسالمية اللبنانية اوعزت مؤخرا الى دوائر االوقاف 
االسالمية في لبنان وخاصة في طرابلس والشمال بتوحيد مناهج 

واكد القيادي ان .  التعليم الديني في كافة المدارس والمعاهد الشرعية
االوقاف االسالمية ستوزع على الجميع، المنهاج الديني الموحد الذي 
ال ينتمي الى مدرسة او نهج او مذهب، سوى الى المنهج االسالمي 
الرسمي المعروف الذي يكرس االسالم الوسطي المعتدل وفق القرآن 
والسنة وبعيدا عن االجتهادات والحزبيات الدينية المشوهة للدين 

ورأى القيادي ان التوجه الجديد يمنع على المعاهد تعليم .  االسالمي
الوهابية والسلفية او اي مبادىء دينية اخرى لمذاهب تتعارض مع 

 ....جوهر الدين االسالمي
13824/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ن التسجيل في مدارسنا الرسمية/ة يأملون/ة سوري/ألف تلميذ 400: بو صعب
ات في الشهادات الرسمية الذي نظمته المنطقة التربوية في /صرح وزير التربية، الياس بو صعب، خالل االحتفال التكريمي للتالمذة المتفوقين

التعليم “محافظة النبطية، بالتعاون مع مركز كامل يوسف جابر الثقافي االجتماعي، في ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية في النبطية، ان 
 250لدينا : "واضاف بو صعب قائالً ".  الرسمي بحاجة ماسة إلعادة تعزيز موقعه، بعد ان ادت ظروف كثيرة الى تراجع ملحوظ في ادائه

ن التسجيل في المدارس الرسمية، وهو /ة، يأملون/ة نازح/ة سوري/الف طالب 400ة فقط في مدارسنا الرسمية، واليوم ايضًا يوجد /الف تلميذ
 ".......ات في مدارسنا حاليا/اكبر من عدد اللبنانيين

13826/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      مدارس رسمية



3ا لـصـفـحـة  2ا يـلـو ل     0 1 5 

 افتتاح مدرسة سبعل الرسمية الوحيدة في جرد زغرتا 
ملح "رعى وزير التربية، الياس بو صعب، افتتاح مدرسة راشيل إده الرسمية، في بلدة سبعل في قضاء زغرتا، خالل احتفال دعت إليه جمعية 

عملنا منذ أعوام على تحقيق : "السفير اإليطالي، ماسينو ماروتي، قائال بالمناسبة، صرح.  وبلدية سبعل، ونظم في حدائق المدرسة"  األرض
". ان المشروع إنجاز ليس فقط للبلدية، وٕانما للمنطقة كلها"، مؤكدًا "ألف دوالر أميركي 400هذا المشروع الذي ساهمت فيه إيطاليا بمقدار 

ونحن سنعمل حتى تكتمل هذه "، مضيفًا ان الحكومات لم تكن اولوياتها بناء اجيال، "كلنا نريد مدرسة رسمية"من جهته، قال بو صعب، 
 "......ات/المدرسة بخيرة االساتذة والطالب

13827/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      مدارس خاصة

 إدارة الليسيه ولجنة األهل تقاتالن بمختلف األسلحة
آب الماضي، الى ان الكباش الحالي بين إدارة الليسيه اللبنانية الفرنسية الكبرى في  22اشارت صحيفة االخبار في عددها الصادر بتاريخ 

آب الماضي، في مكتب قاضية األمور المستعجلة،  20بيروت ولجنة األهل بشأن زيادة األقساط، لم ينته بعد، اذ ان الجلسة التي عقدت في 
مع زلفا الحسن، أظهرت أن المدرسة ماضية في المعركة حتى النهاية، سواء بالطرق القانونية أو غير القانونية، وبتأليب الرأي العام والمجت

 ....ات وأهل، ضد لجنة األهل بهدف سحب الثقة منها/المدرسي من أساتذة وموظفين
13830/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص
 أي جامعة أميركّية في العهد الجديد؟: مع تسلم الرئيس خوري

آب الماضي، الى ان أهل الجامعة األميركية في حالة ترقب لتاريخ تسّلم فضلو  22اشارت صحيفة االخبار في عددها الصادر بتاريخ 
وبحسب الصحيفة، ففي حين يعّول البعض عليه لمحاربة الفساد داخل .  خوري، منصبه رئيسًا للجامعة، وذلك في شهر أيلول الحالي

الجامعة، عّبر البعض اآلخر عن حذره من السياسة التي قد ينتهجها، وخاصة بعد توصيته بترقية نائب الرئيس للشؤون الطبية، محمد 
 ....الصايغ، أكثر الذين تحوم حولهم شبهات في ملفات الفساد وسوء اإلدارة

13831/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع      مدارس رسمية

 المخاوف من االضرابات على طاولة مؤتمر المدارس الكاثوليكية
صرح األمين العام للمدارس الكاثوليكية، األب بطرس عازار، 

مدرسة تزيد أقساطها بحجة سلسلة الرتب "أن أي "  النهار"لـصحيفة 
ال يحق ألي إدارة زيادة "، مشيرًا إلى أنه "والرواتب تخالف القانون

". األقساط بحجة أن ثمة قوانين ستصدر تباعًا وتلزم األهالي الزيادة
وقد امل عازار عدم خوض تجربة االضرابات خالل السنة الدراسية 

نقابة معلمي الخاص الى االستفادة من تجربة "الحالية، داعيًا 
 ".....الماضي
13828/node/ar/org.lkdg.www://http 

 العالمي   MAPعشر مدارس إنجيلية ُتطبق نظام الـ
عن التزامها البدء في ، أعلنت رابطة المدارس اإلنجيلية في لبنان

في عشر مدارس تابعة لها، على أن يجري  MAPتطبيق نظام الـ
وتجدر .  إعداد المدارس األخرى المتبقية تباعا في السنة المقبلة

، وهو اختصار مصطلح »MAP«االشارة الى ان اختبار 
»Measure of Academic Progress« يساعد األساتذة على ،

ن في /قياس المعرفة، المعلومات، والمهارات، التي اكتسبها طالبهم
مختلف المراحل، في مادتي الرياضيات واللغة االنكليزية، ومتابعة 

ة في هاتين المادتين خالل العام /التطور الذي يحققه الطالب
 ......الدراسي
13829/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص
 "فينيسيا"طالب في  10منح تعليمية من الفنانة جوليا لـ 

اقامت جامعة فينيسيا، في مقرها الرئيسي في الصرفند، احتفاًال 
ات في الشهادات الثانوية لمنطقة الجنوب، /تكريميًا للتالمذة المتفوقين

برعاية وحضور وزير التربية، الياس بو صعب، الذي وجه تحية 
لرئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلصراره على أن تكون تلك 

، معلنًا تبني "ريادية في قيادة الشبيبة نحو مستقبل واعد"الجامعة 
ات /ات متفوقين/طالب 10الفنانة جوليا بطرس تقديم منح تعليمية لـ

 ....من السنة األولى حتى فترة التخرج
13832/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الجديد في السمقانية برعاية جنبالط» MUBS«تدشين مبنى 
اقامت الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم في السمقانية، احتفاًال لتدشين 
المبنى الجامعي الجديد وذلك برعاية تيمور جنبالط، ممثال بناصر 

نوه رئيس بلدية السمقانية، خالد هرموش، خالل االحتفال، .  زيدان
بأهمية الخطوة التي تعطي بعدًا نوعيًا للطابع الذي تجسده المؤسسات 
التربوية واإلجتماعية العاملة في المنطقة، فيما عرض رئيس مجلس 
أمناء الجامعة، حاتم عالمي، أولويات الجامعة للعام المقبل على 
صعيد تفعيل الجودة في التعليم وزيادة اإلهتمام بالبحث العلمي 

 .....وتطوير فعاليات خدمة المجتمع
13833/node/ar/org.lkdg.www://http 

 »الوطنية«الدولة تخنق ماليًا جامعتها 
مليارات ليرة في ذمة الدولة وسلطاتها  210آب الماضي، الى ان للجامعة اللبنانية  5اشارت صحيفة االخبار في عددها الصادر بتاريخ 

حتى  2005مجموع المبالغ التي سحبتها الدولة من ميزانية الجامعة اللبنانية منذ العام علمًا ان ذلك الرقم هو التنفيذية والتشريعية المتعاقبة، 
وخلصت االخبار بالقول ان تلك .  مليون ليرة قيمة االموال المرصودة للجامعة اللبنانية والمحتجزة لدى وزارة المالية 200، يضاف إليها 2014

األرقام، تعطي صورة عن الطريقة التي تتعامل فيها السلطة اللبنانية مع جامعتها الوطنية الوحيدة، في وقت تقدم الدولة نفسها جميع 
 .....من دون حسيب أو رقيب» دكانة جامعية«التسهيالت للجامعات الخاصة، وتمنح التراخيص لكل من يريد فتح 
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 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

 الصحة للجميع قضايا صحية
 آب الماضي 10الوصفة الطبّية الموّحدة بدءًا من 

آب الماضي،  3رت وزارة الصحة العامة، في بيان صدر في ذكّ 
ات والصيادلة بموعد البدء بتطبيق الوصفة /ات واالطباء/المواطنين"

، مشددة على انه بدءا "الطبية الموحدة في العاشر من آب الحالي
من ذلك التاريخ لن يتم قبول أي وصفة أخرى غير الوصفة الطبية 
الموحدة في الصيدليات، وبالتالي ال يمكن أن تدفع المؤسسات 
الضامنة بدل أي وصفة طبية أخرى، كما ال يمكن االعتراف بها من 
وزارة الصحة والجهات الضامنة، والمؤسسات التي تعنى بالدواء 

 .....ات لديها/ات أو الموظفين/وتغطيته، للمواطنين
13837/node/ar/org.lkdg.www://http 

 !أسعار الدواء تنهار: وبعد دخولها حّيز التنفيذ.....
آب الماضي، العمل بالوصفة الطبية الموّحدة، حيث من  10بدأ في 

المفترض أن تتوقف المؤسسات الضامنة عن استقبال أي وصفة 
وحول الموضوع، اكد وزير .  صادرة عن أي طبيب خارج تلك الوصفة

الصحة، وائل ابو فاعور، لصحيفة االخبار، ان أبرز نتائج بدء 
تطبيق الوصفة الطبية الموحدة، انهيار أسعار الدواء، وقد دعمت 
الصحيفة المذكورة قول الوزير، باالشارة الى اسعار بعض االدوية 
الباهظة الثمن التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا، مثل ادوية االلتهاب 

 ....والسكري والقلب
13835/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 دون ضوابط »الطبية الموحدة«سكرية يحذر من تطبيق 
مع بدأ العمل بالعمل بالوصفة الطبية الموحدة، وفي وقت يؤكد وزير الصحة وائل ابو فاعور مرارًا وتكرارًا ان ادوية الجينيريك مضمونة 
الجودة وامنة وتخضع الليات التسجيل واالختبارات عينها التي تخضع لها االدوية االساسية، انتقد النائب السابق اسماعيل سكرية، مرة 
جديدة، في تصريح له بالمناسبة، فلتان سوق الدواء الذي يلغي إيجابيات تلك الوصفة الموحدة، وسخر من دور اللجنة الفنية في وزارة 

وقد خلص سكرية الى نتيجة .  الصحة، الذي يقتصر على متابعة الملف الورقي لشركة االدوية، دون اجراء اي فحوصات للدواء وتركيبته
مفادها ان التطور الجديد سيساهم، في تشريع المخاطر الصحّية التي تحملها مئات االدوية المجهولة التركيب والفعالية والمتعددة 

 ....الجنسيات
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 الصحة للجميع قضايا صحية

 الصحة للجميع مستشفيات حكومية
 فهل تنقذه؟... السلفة الموعودة لبيروت الحكومي وصلت

آب الماضي،  19اشارت صحيفة االخبار في عددها الصادر بتاريخ 
إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي »  الموعودة«الى وصول السلفة 

مليارات ليرة لبنانية، مضيفة ان  10الجامعي، والبالغ اجمالي قيمتها 
ات المستحقة منذ شهر تموز، /السلفة قد انفقت على رواتب الموظفين

وفيما يعّول البعض على تلك السلفة للنهوض .  وبدالت النقل المتأخرة
» ُيسّكن«ان اي إصالح "بواقع المستشفى المأزوم، رأت الصحيفة 

بالتسليفات من دون آلية للمراقبة والمحاسبة في ظل عجز يفوق الـ 
 ".....مليار ليرة، ال يعّول عليه 120
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 ينهي العقود مع مستشفى البترون الحكومي» الضمان«
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، كتابا، أعلم فيه مستشفى البترون الحكومي عن فسخ العقد معه، وتضمن 

لما كان الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يستثمر مستشفى الدكتور اميل بيطار الحكومي، المعروف باسم مستشفى البترون،  :المبررات
، قررت إدارة الصندوق تسليم المستشفى الى وزارة الصحة العامة ....2015ولما كان العقد المذكور قد ُمدد العمل به لغاية نهاية العام 

 ......2015وبالتالي إنهاء كافة العقود الجارية في المؤسسة المذكورة بانتهاء العام 
13839/node/ar/org.lkdg.www://http 

 !تسديد مستحقات مستخدمي مستشفى الحريري بالقطارة
ات في مستشفى رفيق الحريري /ات واألجراء/عقد المستخدمون

ن خاللها /تموز الماضي، طالبوا 31الجامعي، جمعية عمومية، في 
ات إلى أن /ن المتأخرة، مشيرين/ن ومستحقاتهم/بدفع رواتبهم

ن الميدانية المقبلة لن تكون داخل المستشفى فقط بل /تحّركاتهم
قبل انعقاد الجمعية العمومية، اشار المدير .  ستطال المعنيين أيضاً 

العام للمستشفى، فراس األبيض، الى خطة إنقاذية يعّدها اليجاد حل 
كي ال نّتكل «جذري لكل االزمات، عمادها االعتماد على النفس 

سيتم بعد ظهر اليوم نفسه، دفع متأخرات «، معلنا انه »على احد
 .....»ت كافة/النقل لشهري ايار وحزيران للموظفين
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 الصحة للجميع مؤسسات خاصة
 اقفال مستشفى يونيفرسال في رأس بعلبك بعد حادثة وفاة

آب الماضي، قرارًا قضى  4أصدرت وزارة الصحة العامة، بتاريخ 
رأس بعلبك مؤقتًا، لحين تحسين   -بإقفال مستشفى يونيفرسال «

من جهتها، اكدت .  »وضعه وتوافر الشروط الصحية العامة فيه
، الذي )عاماً  51(عائلة المعاون في الجيش اللبناني حنا بشراوي 

توفي نهاية شهر حزيران الفائت داخل المستشفى المذكور، أن قرار 
 .....إيقاف المستشفى مرتبط بقضية وفاة ابنها حنا
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 متى توقيع اعتمادات االستشفاء؟: نقابة المستشفيات
ناشدت نقابة المستشفيات الخاصة، رئيس الحكومة، تمام سالم، 

، الفتة الى "إيالء أوضاع القطاع المالية األولوية"والوزراء والمسؤولين 
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم  9/7/2015انه بتاريخ 

توزيع االعتمادات لالستشفاء على نفقة وزارة الصحة، إّال ان المرسوم 
لم يصدر حتى اليوم في الجريدة الرسمية بسبب عدم اكتمال تواقيع 

وأكد البيان ان المستشفيات ال يمكنها االستمرار .  كل الوزراء عليه
واألمور على ما هي عليه، ألن االمر يعّرض حقوقها للضياع، ال 

 180والتي بلغ اجماليها  2011و 2000سيما وأن مستحقاتها لعامي 
 .....مليار ليرة، لم تسدد بعد
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تتظاهر وتطالب "  طلعت ريحتكم"احتجاجًا على ازمة النفايات 
 باستقالة وزير البيئة

احتجاجًا على الفساد المستشري في ادارة النفايات، نظمت حملة 
التي تضم ناشطين وناشطات من منظمات "  طلعت ريحتكم"

آب الماضي، اعتصامًا في ساحة الشهداء  8المجتمع المدني، في 
، "الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة النفايات"في بيروت، للتنديد بـ

وللمطالبة بـحل فوري وبيئي للمكبات العشوائية، يراعي صحة 
كل من "ة، ال جيوب السياسيين، ويؤدي الى محاسبة /المواطن

كما دعت الحملة ايضًا الى ".  تسبب باألزمة وفي هدر المال العام
 .......استقالة وزير البيئة، نهاد المشنوق
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 امام السراي يقمع بالقوة» طلعت ريحتكم«اعتصام جديد لحملة 
آب الماضي، اعتصامًا امام  22، في "طلعت ريحتكم"نظمت حملة 

السراي الكبير في ساحة رياض الصلح، احتجاجًا على ازمة النفايات 
 .المتزايدة، مطلقة شعارات ضد الحكومة وطرق معالجتها لتلك االزمة

ات من مختلف المناطق اللبنانية، ومن العاصمة /وقد جاء المعتصمون
ات، /ات وحزبيين/ات وفنانين/بيروت، في تنوع بالمشاركة شمل نقابيين

/ن، والسماع صوتهم/ن وسخطهم/ن عن غضبهم/الذين واللواتي عبروا
 .......ن للمسؤولين، فيما واكب االجتماع اجراءات امنية كثيفة
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 الحراك الشعبي والمدني يصّعد ويطالب بإسقاط الحكومة 
سلطت صحيفة الحياة، الضوء على اعمال الشغب التي حصلت 

 23خالل الحراك الشعبي ضد الفساد، في وسط بيروت بتاريخ 
اب الماضي، حيث جرى تحطيم واجهات بعض المحال في وسط 
بيروت وتكسير لوحات اعالنية، لتقول ان األمور خرجت عن 

التي كانت اول "  طلعت ريحتكم"مسارها الحقيقي ومن أيدي حملة 
من دعا الى التحرك المطلبي، والتي صعدت في مستوى مطالبها 

 .......من رفع النفايات الى إسقاط الحكومة والنظام
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 وسط بيروت خط أحمر : الهيئات االقتصادية ردًا على التحرك
على وقع التحركات الشعبية والمدنية واالحتجاجية ضد السياسات 

آب  27الحالية، عقدت الهيئات االقتصادية اجتماعًا طارئًا في 
الماضي، خصص للبحث باألوضاع والمستجدات على الساحة 

بيانًا تجاهل، بحسب "  الهيئات"اثر االجتماع، أصدرت .  الداخلية
ات، لكن ركز على اعمال الشغب /صحيفة النهار، مطالب المحتّجين

وقد صرح رئيس اتحاد الغرف .  "تشويه وسط بيروت"التي هدفت إلى 
اللبنانية، محمد شقير، ان وسط بيروت خطر احمر، الفتًا الى ان االمر 

ينّم عن حقد دفين بدليل اعتداء المندّسين على المؤسسات التجارية "
 ....."فيه
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الحراك الشعبي والمدني
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 امراء الطوائف يسايرون الحراك الشعبي ويعتبرونه ظرفيًا 
آب  29انتقدت صحيفة الديار في عددها الصادر بتاريخ  
» امراء«الماضي، اصحاب السلطة في لبنان، الذين يمثلون اساسًا 

الطوائف والمذاهب، والذين يعتبرون التحرك المطلبي إلصالح 
النظام ومكافحة الفساد في بيروت وبعض المناطق، تحركًا ظرفيًا 
/وعشوائيًا، لتشدد على ان الحراك الشعبي بدأ، وان غير الطائفيين

ات قد /ات، من شباب وشابات ومسنين/ات، وغير المتمذهبين
ن بالمحاسبة وبالعدالة /ن الى الشارع ليطالبوا/خرجوا

 .......االجتماعية
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 يدعو للمشاركة فيه » العمالي«و......
أّكدت هيئة مكتب االتحاد العمالي العام في لبنان، في بيان اصدرته في 

مشاركتها في التحركات الشعبية، العفوية، "آب الماضي،  26
االحتجاجية الناتجة عن النهج المشين في إدارات الدولة، ال سيما في 

ن، بدءًا من إدارة ملف /ات ومعيشتهم/المسائل المتعقلة بحياة المواطنين
 "...... النفايات، مرورًا بملف الكهرباء، وملف المياه
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      الحراك الشعبي والمدني

 والتيار النقابي المستقل يشارك ايضًا لنيل الحقوق ....
اب، والتي دعت اليها  29دعا التيار النقابي المستقل، برئاسة حنا غريب، الى المشاركة في المظاهرة الشعبية، التي نظمت يوم السبت في 

ص الحمالت المنضوية في الحراك ضد الفساد، متوجهًا الى هيئة التنسيق النقابية، ليكّرر موقفه الداعي إلى ضرورة تحّركها من موقعها الخا
ن إلى جانبها /ات الذين واللواتي وقفوا/على األرض، من أجل الحقوق في السلسلة، ومن أجل سائر الحقوق االجتماعية التي تهّم المواطنين

 .....وناصروها ألعوام ثالثة
13849/node/ar/org.lkdg.www://http 

انتفت أهمية اللجوء الى الشارع مع تعطيل :  غصن مبرراً 
 الحكومة

قيادة "أوضح رئيس اإلتحاد العمالي العام، غسان غصن، أن 
االتحاد حين لّوحت بالنزول إلى الشارع، انطلقت من مراهنتها على 
حكومة كانت تعمل وتخرج بقرارات، لكن عندما تبّين اليوم أنها 

ووزراؤها ال يعملون، وعندما وجدنا »  عاطلة عن العمل ومعطَّلة«
أن ال مجال لتحقيق المطالب ألن ليس هناك َمن يسمع ويحاور 

 ......."إليجاد الحلول، عدلنا عن التحّرك راهناً 
13850/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 ويرد على وزير العمل مطالبًا باالعتذار ....
وزيــر الــعــمــل، ســجــعــان قــزي، الــذي صــدر فــي تــمــوز   عــطــفــًا عــلــى قــرار

الــمــاضــي، والــذي قضــى بــحــرمــان االتــحــاد الــعــمــالــي الــعــام مــن الــمــنــحــة 
المخصصة له في الموازنة، اوضح رئـيـس االتـحـاد، غسـان غصـن، انـه 
تم ارسال تقرير مـفـصـل اوضـح فـيـه االتـحـاد وجـهـة انـفـاق االمـوال عـن 

وهو مسجل في ديوان وزارة الـعـمـل  2015آذار  18العام الفائت بتاريخ 
، وان بـذلـك يـنـتـفـي الـطـلـب ويـقـتـضـي الـرجـوع عـن  612/3تحت الرقم 

الخطأ مرة ثـانـيـة، ولـكـن هـذه الـمـرة مـع االعـتـذار مـن االتـحـاد الـعـمـالـي 
 ......العام
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 وزارة العمل هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن العمالة االجنبية: قزي لالغذية العالمي
آب الماضي، ما اعلنته المديرة التنفيذية لبرنامج االغذية  14استغرب المكتب االعالمي لوزير العمل، سجعان قزي، في بيان صدر في 

/العالمي التابع لالمم المتحدة، إرثارين كازين، التي زارت لبنان اوائل شهر آب الماضي، والتي تناولت موضوع خلق فرص العمل للسوريين
. ات في لبنان، والذهاب الى حد تحديد قطاعات الزراعة والبناء والمطاعم، من غير مشاورة المرجعيات المعنية بالعمالة االجنبية والسورية

 .......وقد لفت بيان الوزارة انها وحدها الجهة المعنية بذلك الملف
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 ات/حقوق الفلسطينيين      ازمة االونروا المالية
 المالية» األونروا«اغاثة سعودية تحلحل أزمة 

، ان بوادر حلحلة بدأت تلوح في افق »المستقبل«افادت صحيفة 
األزمة المالية التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

، التي كانت ستؤدي الى تأجيل العام )األونروا(الفلسطينيين 
لبنان وسوريا واألردن (الدراسي في مناطق عمل الوكالة الخمس 

عدة اشهر، وذلك بعد ان بدأت المنظمة تتلقى )  والضفة وغزة
مساعدات مالية عاجلة من بعض الدول وال سيما من المملكة 

وبحسب الصحيفة، قد بات .  العربية السعودية لمواجهة تلك األزمة
بامكان األونروا حاليا االكتفاء بتأجيل العام الدراسي ألسبوعين او 
ثالثة فقط على ابعد تقدير وليس حتى مطلع كانون الثاني المقبل، 

 .....كما كان متوقعًا في ذروة األزمة
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 2016-2015التبرعات تسمح ببدء العام الدراسي ": األونروا"
في لبنان، ماتياس شمالي، في رسالة "  االونروا"اكد المدير العام لـ

انه وبعد الجهود المكثفة لجمع  ،ات/ات الفلسطينيين/الى الالجئين
التبرعات، تمكنت األونروا في اللحظة االخيرة من تأمين التمويل 

واشار شمالي .  الضروري للبدء بالسنة الدراسية في الوقت المحدد
مليون  2.9الى حصول المنظمة على مساهمة تصل قيمتها الى 

دوالر أميركي من الحكومة األميركية، بما سمح للوكالة باالستمرار 
في توفير بدل الغذاء وذلك حتى نهاية السنة الحالية، مشددًا على 

، ال يزال 2016ان استمرار الوكالة في تقديم المساعدة المالية للسنة 
 .....مرهونًا بحجم االموال التي توفرها الجهات المانحة
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المساعدات أقل من الحاجات ال يمكن المانحين ": األونروا"مفوض 
 تركنا

، بيار "األونروا"اشارت صحيفة النهار الى ان المفوض العام لـ
ات /كراهنبول، لم يحمل طمأنة طويلة االمد الى الالجئين

ن خالل جولته في البقاع، في /ات الذين واللواتي التقاهم/الفلسطينيين
آب الماضي، خصوصًا لناحية استمرار تقديمات الوكالة، سواء  26

ن من /ات في لبنان او للذين واللواتي لجأوا/ات المقيمين/لالجئين
أن الكفاح مستمر "وبحسب الصحيفة لم يؤكد كراهنبول سوى .  سوريا

 "....البقاء التقديمات والخدمات الرئيسية
13855/node/ar/org.lkdg.www://http 

ن احتجاجًا على خفض /يعتصمون»  األونروا«ات في /العاملون
 الخدمات

احتجاجًا على سياسة تخفيض خدمات الوكالة، وبدعوة من اتحاد 
ات في وكالة األونروا، /ات فيها، نّفذ العاملون/ات المحليين/العاملين

اعتصامًا امام المقر الرئيس للوكالة في بيروت، تحدث خالله باسم 
أن العجز في موازنة "الفصائل الفلسطينية، علي فيصل، الذي رأى 

االونروا، هو عجز مفتعل تسعى الدول المانحة من خالله الى ابتزاز 
". شعبنا ودفعه لتقديم تنازالت سياسية خدمة ألهداف أميركا واسرائيل

التحركات وتصعيدها بما يدفع نحو «ودعا فيصل الى مواصلة 
تشكيل حالة ضغط فعلي على األونروا والدول المانحة من اجل 

 .......»التراجع عن التخفيضات
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 ات للهجرة /مستعدون%  70,3ات /دراسة عن واقع الشباب
، حول واقع الشباب "جمعية اإلسراء للتنمية اإلجتماعية"و" شاهد -المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان "كشفت الدراسة المشتركة التي اعدتها 

ن /ن على الهجرة إذا ما أتيحت لهم/سوف يقدمون 20-18ات من الفئة العمرية بين /من الالجئين% 70.3الفلسطيني في لبنان، الى ان 
من الشببية الفلسطينية في لبنان يرى أن الهوية الفلسطينية تشكل عائقًا حقيقيًا أمام تحقيق الطموحات في بناء % 59الفرصة، مبينة ان نحو 

 .....األسرة واإلسهام الفعال في تطوير المجتمع
13857/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات/حقوق الفلسطينيين      االوضاع العامة
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 ألف فلسطيني من سوريا من دون مأوى 43": شاهد"
العمل «، الى »شاهد«دعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

الجاد والحقيقي من اجل البحث عن مصادر تمويل لسد العجز 
على المجتمع الدولي تحمل «، مؤكدة ان »الطارئ في موازنة األونروا
ات، وذلك من خالل العمل على فتح /مسؤولياته تجاه الالجئين

ن أو توفير /ن من العودة إلى ديارهم/ن وتمكينهم/الحدود أمامهم
ات /الدعم المالي لألونروا كي تستمر في توفير خدماتها لالجئين

 43الخطر يهدد «الى ان »  شاهد«ولفتت .  »ات/لحين حل قضيتهم
ن بال /ة من سوريا والذين واللواتي أصبحوا/ة فلسطيني/ألف مهجر

 .......»مأوى وبال مساعدات إغاثية
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 التدريبي» مشروعي«جامعيًا فلسطينيًا في مبادرة  44
لحق العودة، بالتعاون مع الشركة العربية »  ثابت«أطلقت منظمة 

الكويتية لالستشارات والتدريب، مشروعا تدريبيًا مشتركًا حمل اسم 
شارك في .  ؛ وذلك في في مخيم البص في صور»مشروعي«

ات /ات الفلسطينيين/شابا وشابة من الالجئين 44الورشة التدريبية 
ات في منطقتي صور وصيدا، /القاطنين)  من لبنان وسوريا(

. ات الجامعات والمعاهد العليا في لبنان/ن من خريجي /معظمهم
مبادرة تدريبية تساعد الشبيبة »  مشروعي«وتجدر االشارة الى ان 

المقبلة على العمل، على اكتساب المهارات الالزمة لبناء مشروع 
 .....خاص بما يضمن نجاحه
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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  

 تتمة االفتتاحية    
وبصرف النظر عن مواقف تلك االطراف الفعلية وصدقيتها، تحيط بالحراك جملة تحديات تتمحور حول قدرته على االستمرار، 

لكن االكيد ان .  توحيد الرؤى، واالنتقال الى مرحلة الفعل المستقل عن التوظيف السياسي، وذلك نظرا لتعدد مشاربه ومنطلقاته
الحراك نجح الى حد كبير في تنشيط الحياة السياسية التي اصيبت بالركود وكذلك في اعادة طرح ملف معالجة النفايات على 

 . ارضية جديدة
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