
 

 
 

 دكاكين المعاهد التعليمية تنمو كالفطر
ابحثوا عن : النقص في الكتاب المدرسي

 استغالل المكتبات
فوز حاسم : االنتخابات الطالبية في األميركية

 "آذار 8"لـ 
هل سويت الخالفات بين بو صعب والسيد 

 حسين؟
 في كلية االعالم عرض متواصل" امل"سطوة 

 
 
 

 
أبو فاعور يحّذر من انهيار النظام الصحي في 

 الشمال والبقاع
تحفظ كرامة "مشروع بطاقة استشفائّية إلزامّية 

 "!ة/المواطن
تابع لمسلسل ازمة مستشفى صيـدا والـتـدخـالت 

 السياسية
اتفاق بين الوزارة ونقابة المستشفيات على 

 آلية الستقبال الحاالت الطارئة
 

العمالي العام يحذر من الهجرة والبطالة 
 ....والجريمة

 وقزي ُيطالبه ُمجددًا باجراء االنتخابات ......
 "باي باي سلسلة باي باي هيئة التنسيق"

من المدارس الرسمية %  95:  الحق في التعليم
 في لبنان غير مجهَّزة 

 مطالبة فلسطينية بوثائق سفر مشفرة وحديثة
ة /مشروع البطاقة الذكية لمراقبة العامل

 ها/ة ولرصد موقعه/االجنبي
 

وقفة رمزية للحراك المدني أمام بلدية بيروت 
 وسرايا المحافظات

ات الحراك /من ناشطي 22قرار ظني بحق 
 (!)بتهمة تشويهه 

 في ھذه النشرة

 الصحة للجميع

 التعليم  للجميع

 مشروع المواطنة الفاعلة والمستحقات االجتماعية والنوع االجتماعي

 

 لمؤسسات الرئيسية يطال مجلس الخدمة المدنيةلتعطيل الطوائف 

 راصد الحقوق االجتماعية

ــتـــــو ن  ــســـ ــد د   ا لـــ ــعـــ و ن   ا ال و ل    ا لـــ ا ن 2ك 0 1 5 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي

التعطيل المتعمد للعمل المؤسساتي الرسمي في لبنان، ليس فقط المؤسسات الرئيسية مثل رئاسة الجمهورية   اصاب
ومجلسي النواب والوزراء، بل ايضا هيئات وطنية مثل مجلس الخدمة الوطنية، الذي هو رسميًا الجهاز االساسي 

وبنتيجة سياسات التعطيل الممنهجة التي .  ات/ذات الصالحية الواسعة في مجال الوظيفة العامة والموظفين
ذات وجه طائفي صارخ، لتتناتش دور المجلس، مما عّمق واقع "  اهلية"مورست منذ التسعينات، برزت هيئات 

 . التوظيف الطائفي في لبنان
، وانيط به جميع ما تحدده له القوانين واألنظمة فيما يتعلق بتعيين 1959انشأ مجلس الخدمة المدنية في 

ن من الخدمة، الى جانب مهام تنظيم /ن وصرفهم/ن، وتأديبهم/ن ونقلهم/ن وتعويضاتهم/ات وترقيتهم/الموظفين
. ن أثناء الخدمة/ات للوظيفة وتدريبهم/والبلديات، وخصوصًا إعداد الموظفين  اإلدارات العامة والمؤسسات العامة

. وقد اريد للمجلس ان يضمن تحرير إدارات الدولة من الضغوطات المختلفة، وال سيما الطائفية منها والسياسية
 http://bit.ly/1RRfVxd) :لالطالع بالتفصيل على عمل المجلس، الرجاء مراجعة الرابط التالي(

لم يتمكن المجلس من تحقيق االهداف "  مرحلة حتى أواخر الستينياتما خال ال"تشير بعض المصادر المتابعة، انه 
 تالتي رسمت له وتأمين مبدأ الكفاءة في التعيينات، اذ ان ممارسة المحاصصة الطائفية بين القوى السياسية كان

 . السائدة، وقد اشتدت تلك الممارسات بعد اتفاق الطائف وتعديالته الدستورية
قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد المعدلة من الدستور اللبناني على ضرورة استبدال  95فيما نصت المادة 

االختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية واألمنية والمؤسسات العامة والمختلطة، 
/ات والمسلمين/اال انها استثنت من تلك المعادلة وظائف الفئة األولى، حيث يجب تأمين مناصفة بين المسيحيين

لكن لالسف، ما يطبق في لبنان منذ الطائف الى اليوم مخالف لتلك المادة الدستورية، اذ يجري في معظم .  ات
وعليه، انتشرت الممارسة السياسية .  الحاالت خرق مبدأي الكفاءة واالختصاص، خدمة لمصالح وتوازنات طائفية

ات الفئات الثانية والثالثة وحتى االخرى، دون ان يجرؤ المجلس على /الطائفية في الوظيفة العامة لتطال موظفي
 . تحريك ساكناً 

ولما بات دور المجلس معطًال بسبب تلك السياسات الـهـدامـة، بـرز عـدد مـن الـمـجـمـوعـات ذات الصـبـغـة الـطـائـفـيـة 
الواضحة التي اخذت تتعدى على دوره وصالحياته، من خالل انشاء مراكز خاصـة بـهـا لـتـقـوم بـمـهـمـات رديـفـة مـن 
خالل تدريب واعداد اعضاء كل طائفة من اجل الحصول على وظـائـف فـي الـقـطـاع الـرسـمـي، وذلـك تـحـت حـجـج 

 .  براقة منها االصالح واخرى محاربة تهميش بعض الطوائف
ن من اجل تـأمـيـن الـوظـائـف / ات وتدريبهم/ وعليه، جرى تأسيس جمعية البورا منذ نحو خمس سنوات لتوجيه الشباب

ات في االدارات الرسميـة، كـذلـك اطـلـق الـحـزب / ن في القطاعين العام والخاص، حرصًا على حصة المسيحيين/لهم
وذلـك بـحـسـب مصـادر الـحـزب "  الـمـركـز الـتـقـدمـي لـالعـداد والـتـدريـب" الـحـالـي،  1التقدمي االشتراكي خالل شهر ك

ات على االنخراط الفعلي في االصالح وتطوير االدارة، مكافحـة الـفـسـاد، ودعـمـا / ات قادرين/ إلعداد وتدريب شباب" 
 )10.تتمة ص(".  للقطاع العام

 الحراك المدني والشعبي



2ا لـصـفـحـة  2آـا نـو ن   ا ال و ل     0 1 5 

 قضايا تربوية

 دكاكين المعاهد التعليمية تنمو كالفطر
ر لفتت صحيفة االخبار الى ان التعليم النظامي ومهنة التعليم في الثانويات الرسمية والخاصة، يتعرَّضان منذ سنـوات، لـمـخـاطـر تـفـكـيـكـّيـة غـيـ

ـاة " معاهد تعليمية" مسبوقة، بسبب انتشار غير قانوني لشقق وطبقات ُتطلق على نفسها اسم  لـيـسـت مـدارس "  مـعـاهـد" ، مضيفة ان تـلـك الـُمـسـمَّ
أكاديمية أو مهنية خاصة مرخصة أو خاضعة لرقابة وزارة التربية، بل هي حالة غير قانونية قائمة على الـتـجـارة، بـاتـت تـتـكـاثـر كـالـفـطـريـات، 

 .......وتتوسع حتى أصبح بعضها يضم صفوفًا بعدد صفوف المدارس النظامية القانونية
14450/node/ar/org.lkdg.www://http 

 التعليم للجميع     

 التعليم للجميع      تعليم رسمي
 في طرابلس بدون كتاب" الرسمي"ات /واكثرية طالب.....

الـمـاضـي،  2ت 4اشارت صحيفة السفير في عددها الصـادر بـتـاريـخ 
يوما عـلـى انـطـالق الـعـام  40الى انه وعلى الرغم من مرور أكثر من 
ات فـي الـمـدارس الـرسـمـيـة / الدراسي الرسمي، ال تزال اكـثـريـة الـطـالب

واوضحت الصحيفة ان الجهود التـي .  بطرابلس، من دون معظم الكتب
قامت بها منظمات المجتمع المدني ولجان األهـل مـع الـمـسـؤولـيـن، لـم 
تفلـح فـي الـوصـول الـى اي نـتـيـجـة، مشـيـرة ايضـًا الـى مـعـلـومـات يـتـم 
تداولها عـن وجـود نـيـات إلفـراغ بـعـض تـلـك الـمـدارس، وٕاعـادتـهـا الـى 

 .....مالكيها تحت حجج حصر اإلنفاق
14452/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ابحثوا عن استغالل المكتبات: النقص في الكتاب المدرسي
 2ت 13اشــارت صــحــيــفــة االخــبــار فــي عــددهــا الصــادر بــتــاريــخ 

الماضي، الى ان المكتبات المتعهدة تـأمـيـن الـكـتـاب الـمـدرسـي تـتـلـكـأ 
هذا العام في تسليم النسخ للمدارس الرسمية، أو إنها وفقـًا لـلـصـحـيـفـة 

% 30.5ال تكترث للنواقص، إذ تدعي أّن انخـفـاض السـعـر بـمـعـدل 
لـلـمـرحـلـة الـثـانـويـة ال %  36.75للمرحلتيـن االبـتـدائـيـة والـمـتـوسـطـة و

 .....يحقق لها األرباح المرجوة
14451/node/ar/org.lkdg.www://http 

 
 

 افتتاح مدرستان رسميتان في طرابلس بهبة من الحريري
إفتتح وزير التربية، الـيـاس بـو صـعـب، مـدرسـتـي بـاب الـتـبـانـة األولـى 
والثانية بطرابلس اللتين أنجزتا بهبة من الرئيـس سـعـد الـحـريـري، وذلـك 

في باحة ملعب الـمـدرسـة األولـى، "  المستقبل" خالل احتفال نظمه تيار 
 ....الماضي 2ت 14في 

14455/node/ar/org.lkdg.www://http 
 

مساعدة مدرسية من المجلس المذهبي الدرزي البناء  900
 الطائفة

اختتمت اللجنة اإلجتماعيـة فـي الـمـجـلـس الـمـذهـبـي الـدرزي، بـرنـامـج 
ات فــي الــمــدارس / ات الــمــســتــحــقــيــن/ لــلــمــســاعــدات الــمــدرســيــة لــلــطــالب

في قرى قضاء راشيا، وذلك بعد الفراغ  2016-2015الرسمية للعام 
من توزيعها في قـرى اقضـيـة الشـوف والـمـتـن وعـالـيـه الـغـرب والـجـرد 

بـالـمـنـاسـبـة، لـفـتـت رئـيـسـة الـلـجـنـة االجـتـمـاعـيـة، .  وحـاصـبـيـا وبـيـروت
الـبـرنـامـج يـهـدف الـى مـد يـد الـعـون " المحامية غادة جنبالط، الى ان 

ة في المدرسة الرسمية لمتابعـة تـحـصـيـلـه، إيـمـانـًا / ة المستحق/ للطالب
، عـلـمـًا ان مـجـمـوع قـيـمـة " ن ثروة لبنان الحقيقية/ ات هم/ بأن الطالب

 ......المساعدات لهذه السنة بلغ  مئة وثمانين مليون ليرة لبنانية
14453/node/ar/org.lkdg.www://http 



3ا لـصـفـحـة  2آـا نـو ن   ا ال و ل     0 1 5 

 التعليم للجميع      تعليم عالي خاص
 عاماً  30عودة التثبيت الوظيفي الى االميركية بعد 

عامًا، أعلنت الجامعة األميركية في بيـروت، إعـادة  30بعد توّقف دام 
العمل بنظام التثبيت الوظيفي ألساتذة الـجـامـعـة، عـلـى أن يـقـوم فـريـق 

ات / عمل مؤلف من أعضـاء وعضـوات فـي مـجـلـس األمـنـاء وٕاداريـيـن
وأساتذة، بـوضـع خـطـة لـتـطـبـيـق ذلـك الـنـظـام واقـتـراحـهـا عـلـى مـجـلـس 

وبــحــســب صــحــيــفــة االخــبــار، كــان وقــع ذلــك االعــالن .  االمــنــاء قــريــبــاً 
إيجابيًا عند معظم أساتذة الجامعة، وتحديدًا ذوي عقـود الـتـدريـس بـدوام 

 ....ن سنوات طويلة من التدريس داخل الجامعة/كامل، ممن لديهم
14457/node/ar/org.lkdg.www://http 

 "آذار 8"فوز حاسم لـ : االنتخابات الطالبية في األميركية
آذار في انتخابات الجامعة األميركية في بيروت،  8فاز تحالف 

، علمًا انها المرة 17بتسعة مقاعد في الحكومة الطالبية من أصل 
االولى التي تشهد انتخابات الجامعة، نتيجة مماثلة منذ تشكل 

وقد جاءت .  2005آذار داخل الجامعة، في  14و 8تحالفي 
آذار الذي لم يتمكن من الفوز  14النتيجة وفقًا للصحيفة صادمة لـ

آذار بأربعة  14ات مع /اال بأربعة مقاعد، فيما تعادل المستقلون
، الذي كرس مكانه كتيار "النادي العلماني"مقاعد حصل عليها 

 ......طالبي مستقل له شعبيته داخل الجامعة
14456/node/ar/org.lkdg.www://http 

 ات اليسوعية /لطالب" صندوق بشير الجميل"منح من 
ال وّقع البروفسور سليم دّكاش اليسوعي، ممثًال جامعة القّديس يوسف، والسّيدة يمنى الـجـمـّيـل زّكـار، مـمـثـلـًة مـؤسـسـة بشـيـر الـجـمـّيـل، بـروتـوكـو 

للمنح الطالبية، وذلك بحضور رئيسة المؤسسة، صوالنـج "  صندوق بشير الجمّيل" للتعاون المشترك بين الجامعة والمؤسسة، نص على تأسيس 
 .....ات/الجمّيل، والنائب نديم الجمّيل وعمداء وشخصيات وطالب

14458/node/ar/org.lkdg.www://http 

 هل سويت الخالفات بين بو صعب والسيد حسين؟
الـمـاضـي، طـرح الـكـثـيـر  2ت 25اشارت صحيفة النهار الى ان حضور وزير التربية، الياس بو صعب، اجتماع مجلس الجامعة اللبنانية في 

أن الجامـعـة الـيـوم فـي ات جدد، اذ لفت الوزير الى / من االحتماالت، بدءًا من امكانية تصحيح موازنة الجامعة، تلبية حاجة الجامعة لمتفرغين
وقد جاءت الزيارة وفقًا للصحيفة لتـعـيـد تـرتـيـب الـعـالقـة .  ، وصوال الى إمكان التجديد لرئيس الجامعة لوالية جديدةة/ ة جديد/ متفرغ 400حاجة لـ

ـــجـــامـــعـــة مـــرات عـــدة ـــجـــامـــعـــة بـــعـــد ســـجـــاالت ومـــواقـــف مـــتـــشـــنـــجـــة أدتـــا الـــى عـــرقـــلـــة مـــوازنـــة ال ـــتـــربـــيـــة ورئـــيـــس ال  ....بـــيـــن وزيـــر ال
14459/node/ar/org.lkdg.www://ttph 

 

 node/ar/org.lkdg.www://http/14461بو صعب لفرع جديد في عكار  ●
 node/ar/org.lkdg.www://http/14462التفريع مسؤولية مجلس الجامعة : "اللبنانية"أساتذة  ●
 node/ar/org.lkdg.www://http/14463ألساتذتها " اللبنانية"قرارات : بو صعب ●
 node/ar/org.lkdg.www://http/14464الجامعة اللبنانية ليست تابعة لوزير التربية : السيد حسين ●
 

 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية



4ا لـصـفـحـة  2آـا نـو ن   ا ال و ل     0 1 5 

 الصحة للجميع قضايا صحية
 الوفيات على ابواب مستشفيات عكار تتكرر

الـمـاضـي،  2ت 28لفت صحيفة الديـار فـي عـددهـا الصـادر بـتـاريـخ 
ن عن اسباب تكرار حوادث الوفاة عـنـد / الى ان اهالي عكار يتساءلون

ابواب المستشفيات الخاصة في عكار، والتي كـان اخـرهـا وفـاة الشـاب 
مـا :   ات االجـابـة عـلـى االسـئـلـة الـتـالـيـة/ احمد عبد المجـيـد، مـحـاولـيـن

اسباب الحرمان المتواصل في عكار؟ من يتحمل المسؤولية؟ هـل هـي 
وزارة الصحة؟  نواب المنطقة؟ ادارات المستشفيات الخاصة التي يـبـدو 

 ....انها انشئت للربح المادي فقط ؟
14469/node/ar/org.lkdg.www://http 

 أبو فاعور يحّذر من انهيار النظام الصحي في الشمال والبقاع
مسـتـشـفـى " حّذر وزير الصحة، وائل أبو فاعور، خالل رعايته افـتـتـاح 

في شتورة، من انهيار الـنـظـام الصـحـي الـلـبـنـانـي، خصـوصـا "  المياس
في مـنـطـقـتـي الشـمـال والـبـقـاع، نـتـيـجـة تـخـلـي الـمـجـتـمـع الـدولـي عـن 
مسؤولياته في المجال الصحي تـجـاه لـبـنـان، وخصـوصـًا ازاء مشـكـلـة 

 .....النزوح من سوريا
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 حاصدة ضحية جديدة امام مستشفى اليوسف في حلبا.....
يستمر مسلسل الموت على ابواب المستشفيات في لبنان، وخصوصًا في عكار، اذ وصل احمد عبد المجيد الى مستشفى اليوسف في حلبا، 
بواسطة الصليب االحمر اللبناني، وهو في حالة حرجة، وُأبقي في سيارة األسعاف لمدة تزيد على نصف ساعة بعدما رفض المستشفى إدخاله 

بقي احمد في سيارة اإلسعاف يتأرجح بين الحياة والموت، وعلى الرغم من تفاقم حالته الصحية وٕاصرار عناصر ".  بحجة عدم وجود مكان له"
 ......ات في المستشفى، األمر الذي ادى الى وفاته/الصليب األحمر على وجوب دخوله قسم الطوارئ، لكن الرفض كان قاطعًا من العاملين
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 التعليم للجميع      الجامعة اللبنانية

 "عاليه-اللبنانية"ات /لطالب" سيدات الجبل"منحة من  35
ات، / مـنـحـة لـلـطـالب 35ات وأصدقاء الجامعة اللبنانية فرع عاليه، أكثر من / وّزعت جمعية سيدات الجبل الخيرية، بالتعاون مع رابطة خريجي

وفي كلمة القتها بالمناسبة، اعتبرت رئيـسـة الـجـمـعـيـة، اخـالص الـمـغـربـي، ان .  ات الجامعة في عاليه/ وذلك خالل لقاء عقد في مكتب خريجي
االستمرار بالتـعـاون مـع الـرابـطـة لـمـا فـيـه "ات، مؤكدة /المنح التي تقدمها الجمعية سنويًا، تهدف الى تخفيف االعباء عن كاهل االهل والطالب

 "......من مصلحة لطالبنا وجامعتنا
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 هل ينصف مجلس الجامعة رؤساء األقسام؟
الماضي، ان الطعون الـتـي رفـعـت  1ك 21لفتت صحيفة االخبار في 

الى مجلس الجامعة اللبـنـانـيـة، عـقـب صـدور نـتـائـج انـتـخـابـات رؤسـاء 
األقسام في كليات وفروع الجامعة، تدل عـلـى اسـتـسـهـال لـدى الـبـعـض 

فـي الـمـقـابـل اشـارت الصـحـيـفـة الـى .  خرق قوانين الـجـامـعـة وأنـظـمـتـهـا
ات وٕانصـاف / محاولة جدية من مجلس الجامـعـة لـلـتـصـدي لـلـمـخـالـفـيـن

ها، إذ تقرر تشكيل لـجـنـة قـامـت حـتـى اآلن / من يثبت وقوع ظلم بحقه
بدرس اكثرية الـطـعـون الـمـرفـوعـة، وقـّدمـت تـوصـيـات مـنـصـفـة تـنـتـظـر 

 .....رئيس الجامعة لبّتها
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 في كلية االعالم عرض متواصل" امل"سطوة 
لفتت صحيفة االخبار الى ان معظم كليات الجامعة اللبنانية 

، معتبرة ان ما يحصل في الفرع االول "لقوى االمر الواقع"مستباحة 
في كلية االعالم، حيث تسيطر حركة امل، يتجاوز كل الحدود، 
مشيرة الى استعراض للمغامرات الخطرة الذي نّظمه مجلس فرع 

في مناسبة ذكرى )  الذي يسيطر عليه طالب حركة امل(الطالب 
االستقالل، من دون تأمين ادنى شروط السالمة، ما اّدى الى سقوط 
. طالب اثناء قفزه من سطح مبنى الكلية واصابته اصابة بالغة

ونقلت الصحيفة عن مصادرها انه عند قيام احد الطالب بنشر 
تسجيل مصّور لما حصل، ثار غضب مناصري حركة امل، الذين 

 .....اقدموا على االعتداء عليه بالضرب المبرح في حرم الكلية
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 "!ة/تحفظ كرامة المواطن"مشروع بطاقة استشفائّية إلزامّية 
اقّرت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون االجتماعية، خالل 

الماضي، االقتراح القاضي بتخصيص  2االسبوع االخير من شهر ت
ن أي غطاء /ات الذين واللواتي ال يملكون/بطاقة استشفائية للمواطنين

وحول الموضوع، لفت رئيس لجنة الصحة .  صحي إلزامي آخر
العامة، النائب عاطف مجدالني، الى ان البطاقة ستوّفر تغطية 
صحية كاملة ألصحابها لدى استخدامها في المستشفيات الحكومية، 

فقط من قيمة %  20و 15بيما يتوّجب على المرضى تسديد ما بين 
 .....الفاتورة االستشفائية في المستشفيات الخاصة
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 انذار صيدليات لبيعها مضادات حيوّية دون وصفة طبّية
منع أي "بقرار "  الصيادلة"أعاد وزير الصّحة، وائل أبو فاعور، تذكير 

صيدلي من صرف المضاّدات الحيوية ومضادات الفيروسات، إال 
، على ان يؤدي عدم االلتزام بالقرار، بالصيدلي "بموجب وصفة طبية

وبناء على ذلك، بعث أبو فاعور .  للمالحقة القانونية وٕاقفال الصيدلية
صيدليات مازن ومشموشي "بانذارات لعدد من الصيدليات ومنها 

والحوت وجلول والحلبي ومار الياس الجديدة والجمال وغاردن ودارين 
، بعدما ثبت لدى الوزارة بيعها أدوية المضادات الحيوية "والطلياني

 ......بدون وصفة طبية، خالفًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة
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 الصحة للجميع قضايا صحية

 األحزاب تفوز بنقابة الصيادلة بال منازع" محدلة"
التيار الوطني "برئاسة مرشح "  مجتمعون من اجلكم"فازت الئحة 

 14و 8ات من قوى /والتي تضم مرشحين ، جورج صيلي،"الحر
 2ت 29آذار، كاملة، في انتخابات نقابة الصيادلة التي جرت في 

وبحسب صحيفة السفير، فالنتيجة لم تكن مفاجئة، لكن حدة .  الماضي
الصراع السياسي، أّثر سلبًا في حجم المشاركة في االنتخابات التي 

 .....جاءت متدنية نسبيًا، وأقّل من العادة
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 انتخابات أطباء األسنان في طرابلس تكسر هيمنة المستقبل
اشارت صحيفة السفير الى ان االنتخابات الفرعية لنقابة أطباء 

الماضي، الختيار  2ت 15األسنان في طرابلس، التي جرت في 
ن، /اللواتي إنتهت مدة واليتهم/ثالثة أعضاء جدد بدال من الذين

آذار اللذين يهيمنان  14شكلت جرس إنذار لتيار المستقبل وقوى 
سياسيا على النقابة منذ فترة، حيث سجل الدكتور ربيع العمري، 
المدعوم من الوزير السابق فيصل كرامي، وتيار المردة واألحزاب 
الوطنية والتقدمية وتيار العزم، خرقا مدويا أسقط فيه مرشح القوات 

 ....اللبنانية، أنطوان سعد
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 الصحة للجميع مستشفيات حكومية
 تابع لمسلسل ازمة مستشفى صيدا والتدخالت السياسية

الـمـاضـي،  2ت 10اشارت صحيفة النهار في عددها الصادر بتاريخ 
الى ان فصول مشكلة مستشفى صيدا الحكومي الجامعي لم تنته بـعـد، 
إذ لم تمِض أشهر قليلة على تسلم رئيـس الـلـجـنـة االداريـة لـلـمـسـتـشـفـى 
. مهمته رسميًا، حـتـى بـرزت األزمـة مـجـددًا نـتـيـجـة تـدخـل السـيـاسـيـيـن

وبحسب صحيفة النهار، فقد تفاعلت المشكلة بعد الضجة التي أثارتهـا 
في شباط الماضي، حين كشفـت عـن الـعـجـز الـمـادي الـمـقـّدر "  النهار"

بــمــلــيــارات الــلــيــرات، وعــن وجــود مــخــالــفــات ودعــوى قضــائــيــة مــن أحــد 
 ....الموظفين ضد رئيس مجلس اإلدارة السابق، بتهمة التزوير
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 والمزيد حول ازمة مستشفى صيدا.....
الـمـاضـي  2ت 7اشارت صحيفة السفير في عددهـا الصـادر بـتـاريـخ 

الى ان مسـتـشـفـى صـيـدا الـحـكـومـي يـمـر تـلـك االيـام بـظـروف مـالـيـة 
وادارية صـعـبـة لـلـغـايـة،  يـمـكـن ان تـؤدي الـى تـوقـيـفـه عـن اسـتـقـبـال 

واضــافــت الصــحــيــفــة قــائــلــة ان .  الــمــرضــى وتــعــرضــه لــخــطــر االقــفــال
الوضع الحالي المأزوم دفع اعضاء لجنة ادارة شؤون المستشفى، الـى 
التفكير الجدي بتقديم استقالة جماعية، بـعـد ان مضـى عـلـى تـعـيـيـنـهـا 

 ....ستة اشهر فقط
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 "وزارة الصحة"وتوضيح من ......
ردت وزارة الصحة، على ما ُنقل عن لجنة مستشفى صيدا الـحـكـومـي، 

، " اي مخـاوف مـن تـوقـف عـمـل الـمـسـتـشـفـى او تـراجـع خـدمـاتـه" نافية 
حريصة على استمرار ذلك المرفق في خدمة أبناء صـيـدا " ومؤكدًة أنها 

ن، وانها تتابع بـدقـة كـل / ات منهم/ والجوار ال سيما الفقراء والمحتاجين
 "....اإلجراءات التي تضمن ذلك األمر
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 ات مستشفى حاصبيا بسبب تأّخر الرواتب/احتجاج موظفي
الـمـاضـي،  2ت 16ات مستشفى حاصبيا الـحـكـومـي فـي /نفذ موظفو

ن / اعتصاما في باحة المستشفى احتـجـاجـا عـلـى عـدم قـبـض رواتـبـهـم
ات باتخاذ خطوات تصـعـيـديـة فـي / للشهر الرابع على التوالي، ملوحين

ات الفــتــات تــطــالــب بــالــتــزام / ن، ورافــعــيــن/ حــال لــم تــتــحــقــق مــطــالــبــهــم
 .....ات بدفع تلك المستحقات/المعنيين
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 الصحة للجميع مستشفيات حكومية

 ونفي من ادارة المستشفى......
ردت إدارة مستشفى حاصبيا الحكومي، على االعتصام الذي نفذه 

الماضي، إحتجاجا على التأخر  2ت 16ات المستشفى في /موظفي
منذ تكليف المدير الحالي، ن، مشيرة الى انه و /في قبض رواتبهم

الدكتور سليم إبراهيم، بإدارة المؤسسة، دأبت االدارة على تسديد 
يات لثماني اشهر وفروقات غالء معيشة /الديون المستحقة للموظفين

ودرجات مستحقة، وذلك بشكل شبه منتظم وعند  2012عن العام 
 .......توفر األموال
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 "الضمان"استمرار عمل مستشفى البترون بإدارة 
خلص االجـتـمـاع الـمـخـصـص لـمـعـالـجـة مـوضـوع مسـتـشـفـى الـبـتـرون 
الحكومي، الى تغطية العجز الذي يتكبده الضمان االجتماعـي نـتـيـجـة 

مـلـيـون لـيـرة شـهـريـًا،  100ادارته للمستشفى، والذي ال يتجـاوز سـقـفـه 
ضرورة استمرار عـمـل الـمـسـتـشـفـى " ات على / وبعد ان أكد المجتمعون

بإدارة الضمان االجتماعي، الى حين تسلم وزارة الصحة إلدارتـه، بـعـد 
اجراء كل الترتيبات الـقـانـونـيـة فـي مـجـلـس الـوزراء واصـدار الـمـراسـيـم 

وفي هذا السياق، أشار وزير الـعـمـل، سـجـعـان قـزي، الـى .  ” التشغيلية
ان وزير الصحة، وائل ابو فاعور، قد وافق على تلـك الـتـسـويـة، الـتـي 

 ....يــــتــــطــــلــــب وضــــعــــهــــا عــــلــــى ســــكــــة الــــتــــنــــفــــيــــذ أيــــامــــا قــــلــــيــــلــــة
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 معدات اممية لمستشفى راشيا وبتمويل أوروبي
رعى وزير الصحة، وائل أبو فاعور، حفل تسلم معدات طبية لمستشفى راشيا الحكومي، مقدمة من مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين 

وتضمنت قائمة المعدات أسّرة لألطفال وأجهزة لمراقبة الجنين، وأجهزة تصوير بالموجات فوق الصوتية .  وممولة من االتحاد األوروبي
ووحدات إنعاش لألطفال الرضع، كما تشتمل على لقاحات وثالجة بالطاقة الشمسية للحفاظ على تبريد اللقاحات وأدوية لألمراض المزمنة، 

 ...ها من أجل تشغيل المعدات الجديدة/ة وتدريبه/ة فني/وقد تم تعيين أخصائي. اضافة الى مختبر لتحليل المياه
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 الصحة للجميع مؤسسات خاصة
 اتفاق بين الوزارة ونقابة المستشفيات على آلية الستقبال الحاالت الطارئة

ات من مخاض الدخول الصعب إلى /إلعفاء المواطنين مع المستشفيات الخاصة،آلية كشف وزير الصحة، وائل أبو فاعور، عن وضع 
واكد ابو فاعور انه بموجب ذلك سيتم تلقي .  ات/المستشفيات والتسّول على أبواب المستشفيات، قضت بتفعيل آلية لمتابعة شكاوى المواطنين

 ......على مدى أربع وعشرين ساعة، وطيلة أيام األسبوع 1214ات المتعلقة بالمستشفيات الخاصة على الرقم /شكاوى المواطنين
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 الصحة للجميع مؤسسات خاصة
 توسيع مستشفى المقاصد في بيروت بهبة من لطفي فاضل الزين

خـالل .  اطلق مستشفى المقاصد مشروعه إلعادة تأهيل بعض أقسامه، والذي حظي بتبرع مـن رجـل األعـمـال الـلـبـنـانـي، لـطـفـي فـاضـل الـزيـن
أن المقاصد ستبقى حاملة لواء الخير رغم الظروف الصعبة التي يمر بهـا " احتفال اقيم للمناسبة، اعلن رئيس جمعية المقاصد، أمين الداعوق، 

 ....، شاكرًا للزين لفتته الكريمة"لبنان
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      عمل نقابي ومطلبي
 ....العمالي العام يحذر من الهجرة والبطالة والجريمة

لفتت رئيـس االتـحـاد الـعـمـالـي الـعـام، غسـان غصـن، فـي حـديـث الـى 
االزمـة الـتـي اصـابـت الـمـجـتـمـع هـي ازمـة " ، الـى ان " الـديـار" صحيفة 

نظام سياسي اثبت فشله، نـظـام قـائـم عـلـى خـدمـة االثـريـاء، وتـهـمـيـش 
غالبية الناس، نظام اقتصادي، ريعي ال يـمـلـك اي حـّس او ايـة رؤيـة 

، مشيرا الى االرقام المتوافـرة عـن حـجـم االزمـة االجـتـمـاعـيـة " اجتماعية
مـن اجـمـالـي %  25البطالة التي بـاتـت تـطـال مـا يـزيـد عـلـى :  وابرزها

العمالة اللبنانية، ثلث الشعب اللبناني تحت خط الفقر، ارتـفـاع الـهـجـرة 
 .....ات/باطراد، وانعدام فرص العمل للبنانيين
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 وقزي ُيطالبه ُمجددًا باجراء االنتخابات ......
رفع وزير العمل، سـجـعـان قـزي، كـتـابـا جـديـدا الـى االتـحـاد الـعـمـالـي 
العام، طالب من خالله باجراء انتـخـابـات داخـلـيـة لـالتـحـاد فـي مـهـلـة 

. الـمـاضـي 2اقصاها االسبوعين من تاريخه أي قـبـل نـهـايـة شـهـر ت
وقــد ردت قــيــادة االتــحــاد بــاســتــحــالــة إجــراء االنــتــخــابــات فــي الــمــوعــد 
الـمـقـتــرح، وذلـك بســبـب عــدم اكـتـمــال انـتــخـابـات الــمـجـالــس الـتـنــفـيـذيــة 

والـجـديـر بـالـذكـر، أن واليـة .  لالتحادات المنضوية تحت لواء االتـحـاد
 .....المجلس التنفيذي لالتحاد الراهن منتهية منذ أكثر من سنة
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 ن برّدة فعل صاعقة/ات الكهرباء يلّوحون/مياومو
مستشار وزير "ات مؤسسة كهرباء لبنان أن /صرح عمال ومياومو

الطاقة والمياه إما ال يملك الحّد األدنى من المعلومات عن ملف 
ات /، الفتين"ات، أو أنه يتجاهلها بغية تحقيق غايات معّينة/المياومين

بعدما أصبح اللعب فوق "الماضي، انه  2ت 28في بيان صدر في 
ن /ن يفرض عليهم/ن ومستقبل ابنائهم/الطاولة، فإن لقمة عيشهم

ات بردة فعل تصاعدية غير متوقعة وغير /، مهددين"واجب التصدي
 .....مسبوقة النظير

14486/node/ar/org.lkdg.www://http 

" بورجوازية"إضراب عمال الضمان يشغل  فرقاء اإلنتاج ضد تحّرك 
 (!)ات /الموظفين

 6ات الضمان الـى االضـراب فـي / على خلفية دعوة نقابة مستخدمي
الــمــاضــي، عــقــد مــجــلــس ادارة الصــنــدوق الــوطــنــي لــلــضــمــان   2ت

الـمـاضـي، وصـفـتـهـا صـحـيـفـة الـنـهـار  2ت 5االجتماعي، جلسة في 
ات وأصـحـاب / ات الـعـمـال/ وللمـرة االولـى، يـجـمـع مـمـثـلـو.  بالعاصفة

ن ان االضـراب يشـكـل انـتـهـاكـًا / العمل والدولة على أمر، اذ اعـتـبـروا
، ة/ الــف مــواطــن 300لــمــؤســســة مــعــنــيــة بــخــدمــة أكــثــر مــن مــلــيــون و

تـغـّيـب عـلـمـًا ان الـجـلـسـة  مخالفة لكل المعايير والتحركات النقـابـيـة،و 
 ......عنها المدير العام للصندوق على الرغم من وجوده في مكتبه
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 "الثانوي"و" المهني"و" األساسي"سلسلة مطالب حقوقية لمتعاقدي 
ات / الماضي، بتثبيت جميع الـمـتـعـاقـديـن 2ت 1طالبت لجنة االساتذة المتعاقدين في التعليم االساسي والمهني والثانوي، في بيان اصدرته في 

ات أثـنـاء األعـطـال واإلضـرابـات اسـوة / ن ثالث سنوات في مجال التدريس تلقائيا، وبعدم حـذف أي سـاعـة لـلـمـتـعـاقـديـن/ الذين واللواتي أمضوا
ات في التعليم المهني والمسائي، وبحق المعلمات اثنـاء / ات، كما طالبت اللجنة ببدل نقل وضمان صحي وبدفع مستحقات المعلمين/ بالمثبتين

 .....الوالدة باحتساب ساعاتهن فترة الوالدة
14488/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي      سلسلة الرتب والرواتب
 "باي باي سلسلة باي باي هيئة التنسيق"

الماضي، في ساحة رياض الصلح، االنشقاق الواضح بين مكونات الهيئة،  2ت 3كشف االعتصام الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية في 
 في بسبب الخالف العلني بين رابطة الثانوي وباقي مكونات الهيئة، علمًا ان الجوالت التي قامت بها الهيئة على المسؤولين السياسيين، فشلت

وقد شهد يوم االعتصام، التزام شبه تاّم باالضراب  .الماضي 2ت 3ادراج السلسلة على جدول اعمال جلسة تشريع الضرورة التي عقدت في 
في المدارس والثانويات الرسمية، جنوبًا شماًال وبقاعًا وفي العاصمة بيروت أيضا، في ضوء امتناع المدارس الخاصة عن المشاركة، اما 

 .....ات/بالنسبة إلى اإلدارات العامة فقد اقتصرت المشاركة فيها على بعض الموظفين
14489/node/ar/org.lkdg.www://http 

 
 node/ar/org.lkdg.www://http/14490هيئة التنسيق النقابية وٕادراج مشروع سلسلة الرواتب على جدول الجلسة النيابية  ●
 node/ar/org.lkdg.www://http/14491معطلة بفعل المصالح السياسية أم الخالفات النقابية؟ " السلسلة" ●
 node/ar/org.lkdg.www://http/14492التنسيق "مساِع لرأب الصدع المتسع داخل  ●

من المدارس الرسمية في لبنان غير %  95:  الحق في التعليم
 مجهَّزة 

خلص اليوم االول من المؤتمر الذي نظمته الجمعية الوطنية 
لحقوق االشخاص ذوي االعاقة في لبنان ومكتب األونيسكو 

الحق "الماضي، تحت عنوان  2ت 16اإلقليمي في بيروت، في 
، الى "في التعلم والمعرفة لالشخاص ذوي االعاقة في لبنان

خالصات وجهت إصبع اإلتهام صوب الدولة اللبنانية ووزارة 
التربية بشكل خاص، لناحية غياب إستراتيجية وطنية وخطة شاملة 

 .......للتعليم الدامج لألشخاص ذوي اإلعاقة
14493/node/ar/org.lkdg.www://http 

وزارة التربية مقّصرة في تجهيز :  واتحاد المقعدين اللبنانيين يؤكد......
 المدارس

 2ت 4اكد اتحاد المعقدين اللبنانيين خالل مؤتمر صحفي عقده في 
ان نتائج التدقيق الميداني  وردًا على ادعاءات وزارة الشؤون، الماضي،

الماضي، على  1ات االتحاد، في ت/ومتطوعو" حملة حقي"الذي اجرته 
المدارس الرسمية لمعرفة مدى مطابقتها لمعايير الدمج الهندسية، اثبتت 
عدم صحة ما اعلنته وزارة التربية لناحية قيامها بكل ما هو متوجب 

 ....عليها على صعيد تجهيز المدارس وفق المعايير الدنيا
14494/node/ar/org.lkdg.www://http 

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      حقوق ذوي االحتياجات الخاصة 

 شروط الترشيح النتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين: الشؤون االجتماعية
الجاري، فاشارت  1ك 6، التي تم إجراؤها في "الهيئة الوطنّية لشؤون المعّوقين"حدّدت وزارة الشؤون االجتماعية، شروط الّترّشح النتخابات 

ة عن األفراد، والمحضر /ها وبطاقة المعوق الشخصية للمرشح/ها مرفقًا بهويته/ة، تقديم طلب الترشيح بنفسه/الى انه يتوجب على المرشح
ة عن الجمعيات، على ان تمأل جميع الطلبات حصريا في مصلحة شؤون المعوقين في بدارو اثناء الدوام /األصلي للهيئة االدارية للمرشح

 ....10/11/2015ولغاية  30/10/2015الرسمي من 
14495/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 حقوق العاملين والعامالت االجانب

 ها/ة ولرصد موقعه/ة االجنبي/مشروع البطاقة الذكية لمراقبة العامل
ات األجانب في لبنان، على ان ُيباشر العمل فيها /الماضي، مشروع البطاقة الذكية للعمال 2ت 25أطلق وزير العمل، سجعان قزي، في 

ة على /ة أجنبي/ستساعد على تعزيز الشفافية، وعلى مراقبة كل عامل"وقد لفت قزي الى ان تلك البطاقة .  بدءًا من مطلع العام المقبل
االراضي اللبنانية، النه من خالل البصمة الموجودة على البطاقة يتم التعرف على مكان العامل او العاملة وموقعهما في مجال 

 "......العمل
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 الرعاية واألمان اإلجتماعي     

 الرعاية واألمان اإلجتماعي      ات/حقوق الفلسطينيين
 مطالبة فلسطينية بوثائق سفر مشفرة وحديثة

زار سفير دولة فلسطين في لبنان، أشـرف دّبـور، الـمـديـر الـعـام لـألمـن 
المـاضـي، وذلـك لـلـبـحـث فـي  2ت 17العام، اللواء عّباس ابراهيم، في 

مــوضــوع تــحــديــث وثــيــقــة الســفــر الــتــي يصــدرهــا األمــن الــعــام لــالجــئــيــن 
الفلسطينيين في لبنان، ال سيمـا أن بـيـانـاتـهـا مـكـتـوبـة بـخـّط الـيـّد وغـيـر 

وقد وعد اللواء ابراهيم بمعـالـجـة تـلـك الـمـشـكـلـة قـريـبـًا .  مقروءة الكترونياً 
الــعــمــل جــاٍر عــلــى إصــدار وثــيــقــة جــديــدة بــالــنــظــام " جــدًا، مــؤكــدًا ان 

 "....البيومتري أسوة بجواز السفر اللبناني
14496/node/ar/org.lkdg.www://http 

 2016مليون دوالر إجمالي الميزانية لعام  680: األونروا
المفـوض الـعـام لـوكـالـة غـوث وتشـغـيـل الـالجـئـيـن الـفـلـسـطـيـنـيـيـن افاد 

 2016، بيير كرينبول، ان إجـمـالـي مـيـزانـيـة الـوكـالـة لـعـام ) األونروا( 
مليون دوالر، علمًا ان الـمـنـظـمـة أعـلـنـت مـنـتـصـف  680سيبلغ نحو 

دولـة، بـالـتـبـرع  22الماضي أنها حصلت علـى تـعـهـد مـن  1شهر ت
مليون دوالر، لدعم موازنتها المالية، وذلك بعد ان عـانـت  100بـنحو 

 .....قبل نحو شهرين من أزمة مالية خانقة، هي األشد منذ تأسيسها
14498/node/ar/org.lkdg.www://http 

فلسطينيون يعتزمون بيع »  األونروا«بسبب تقليص خدمات 
 أعضائهم

الماضي،  2ت 30حذرت صحيفة السفير في عددها الصادر بتاريخ 
من بوادر انفجار اجتماعي كبير في المخيمات الفلسطينية، وتحديدا 

لخدماتها، مشيرة الى توجه "  األونروا"الشمال بسبب تقليص منطقة في 
ن، على غرار إبن البارد الفلسطيني، /بعض األشخاص لبيع أعضائهم

محمد موعد، الذي اقدم على الترويج لبيع كليته لدفع بدل إيجار 
 ..... .متأخر لمنزله
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 واالمن العام يتعاون ......
الماضي  2ت 19لفتت صحيفة النهار في عددها الصادر بتاريخ 

الى ان وزير الداخلية، نهاد المشنوق، وبعد لقائه المدير العام 
لالمن العام، اللواء عباس ابراهيم، اولى مشكلة وثائق سفر 

ات في لبنان التي ُتصدرها الحكومة /ات الفلسطينيين/الالجئين
اللبنانية، عناية خاصة، ووضع صيغة للحّل تقضي بالعمل على 

األول تحديث وثائق السفر الحالية تقنيًا، بحيث ال تبقى   :  مسارين
مكتوبة بخط اليد بينما يقضي المسار الثاني باصدار وثائق جديدة 

 .....ممكننة ذات صدقية ومعترفًا بها دولياً 
14497/node/ar/org.lkdg.www://http 
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 وقفة رمزية للحراك المدني أمام بلدية بيروت وسرايا المحافظات
الـمـاضـي، بـالـتـزامـن مـع وقـفـات أخـرى  2ت 21ات في الحراك المدني، وقفة رمزية أمام بلدية بـيـروت فـي / نفذ عدد من الناشطين

ن خاللها على توزيع منشورات دعت للمشاركة فـي تـظـاهـرة عـيـد / في مختلف المناطق، عمدواأمام سرايا المحافظات ن اليها / دعوا
بعد ما باعوا قرارنا للخارج، وشـلّـوا الـمـؤسـسـات بـالـتـعـطـيـل : " وقد تال الناشط أيمن مروة بيانًا جاء فيه .اإلستقالل في ساحة الشهداء

 "......، يوم اإلستقالل عن نهج المحاصصة والفساد ويوم العودة لنهج الدولة2ت 22والتمديد، قررنا ُنوعى اليوم لنعلن يوم 
14501/node/ar/org.lkdg.www://http 

 

 node/ar/org.lkdg.www://http/14502ضد نهب السلطة الطوائفية " بدنا نحاسب"اعتصام لحملة  ●
 node/ar/org.lkdg.www://http/14503تلقي النفايات أمام الوزارات الفاشلة " طلعت ريحتكم" ●
 node/ar/org.lkdg.www://http/14504(!) ات الحراك بتهمة تشويهه /من ناشطي 22قرار ظني بحق  ●
 node/ar/org.lkdg.www://http/14505تتسّلل الى مجلس النواب في ذكرى التمديد له " طلعت ريحتكم" ●
 node/ar/org.lkdg.www://http/14506" البلكــون"الناس يخذلون الحراك والتظاهر من على  ●
 TVA  14507/node/ar/org.lkdg.www://httpتغير على الـ " بدنا نحاسب" ●

 الحراك الشعبي والمدني نشاطات 

 تتمة االفتتاحية    
كيدًا للمنحى الخطير الذي تسلكه اكثرية القوى السياسية يمكن االشارة الى جملة تعينات طالت عدد من المؤسسات الرسمية خالل أوت

انجزت على قاعدة التوافق والمحاصصة ...) ات الدفاع المدني، الخ/كهرباء لبنان، وزارة التريبة، متطوعو(السنوات القليلة الماضية 
اما حين يختلف زعماء الطوائف، فيحصل التعطيل كما مؤخرًا في مباريات الدخول الى مؤسسة كهرباء لبنان والى الضمان . الطائفيتين

 . ات في مباريات مجلس الخدمة المدنية/االجتماعي، حيث تجمدت عملية  تعيين مئات الناجحين
ظاهرة تطييف الوظائف واالستخدام، ال تنحصر طبعًا في المؤسسات الرسمية فقط، بل باتت منذ عقود وخصوصًا بعد اندالع الحرب االهلية 

 . سمة طاغية في القطاع الخاص ايضًا، غير ان الحديث حول ذلك يطول ويستلزم وقفات اخرى 1975في 
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"المواطنة الفاعلة، النوع االجتماعي والمستحقات االجتماعية"مشروع    
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