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قطاعات

موظفو ُ
المستشفيات الحكومية
اعتصام وتهديد باالقفال
ُ
ّ
ُينفذ ُع ّمال ُومستخدمو املستشفيات الحكومية في لبنان ،اليوم ،اعتصامًا أمام مبنى
وزارة الصحة الـعـ ُـامــة احتجاجًا على عــدم إلحاقهم بـقــانــون سلسلة الــرتــب والــرواتــب.
وأصدرت اللجنة املشتركة ً للموظفني ،أمس ،بيانًا أعلنت فيه ّنيتها التصعيد في حال عدم
التجاوب مع املطالبُ ،مبدية استياءها من تجاهل حقوق العاملني في القطاع الصحي في
لبنان.
وبحسب مسؤولني في اللجنة ،فـ ّ
العاملني ،بالتزامن مع االعتصام ،سيتوقفون عن
ـإن
ُ
استقبال أي مرضى جددُ ،م ّ
الخميس.
لوحني بإقفال املستشفيات بشكل تام بدءًا من
ّ
ّأما االحتجاج أمام مبنى وزارة الصحة ،فالهدف منه «الضغط على سلطة الوصاية لحثها
على إعداد الجداول ُاملطلوبة بهدف إقرارها من ُقبل وزارة املال» ،علمًا أن وزارة املال سبق
قدمة لها من قبل إدارات املستشفيات ،معتبرة أنها ّ
أن رفضت الجداول امل ّ
تتعدى السقوف
املالية املسموح بها.
ُ
ّ
الصحة قالت لـ«األخبار» إن املشكلة تكمن في عدم مالءمة الدرجات
مصادر في وزارة
التي يحق ملوظفي القطاع العام نيلها وفق ما ّ
ينص ًعليه قانون السلسلة مع الدرجات التي
يحق ملوظفي ُاملستشفيات الحصول عليهاُ ،مشيرة الى أن الوزارة عقدت أمس اجتماعًا
مــع مــديــري املستشفيات الحكومية وطلبت منهم تحضير املــوازنــات املطلوبة لرصد
الزيادات على الرواتب وعرضها على مجلس الــوزراء بهدف إدماجها مع أساس الراتب
على شكل غالء معيشة ،إلى حني تعديل املراسيم التطبيقية املتعلقة بالسلسلة وحسم
مسألة الدرجات.
ّ
هــذه الصيغة مرفوضة مــن قبل املوظفني الــذيــن قــالــوا إنها تنم عــن تمييز بينهم وبني
موظفي القطاع العامُ ،م ّ
تمسكني بحقهم في شمولهم بقانون السلسلة كسائر موظفي
القطاع العام ،ومطالبني وزارة الصحة باعتماد املعايير املطلوبة إلعداد الجداول لدى وزارة
املال إلقرارها في أسرع وقت.

اتحاد النقل البري
إضراب الخميس يليه تصعيد

كان يجب وضع الزيادات في حساب خاص وليس ذوبانها في الموازنة السنوية (مروان بوحيدر)

في السنة الــواحــدة نصف العدد أي
 65معلمًا ومتوسطها نحو  50الف
ليرة للمعلم الواحد ،أو ما مجموعه
 39م ـل ـيــون لـ ـي ــرة .وب ـت ـق ـس ـيــم املـبـلــغ
عـلــى الـتــامـيــد الـ ـ ــ ،777نـحـصــل على
زي ــادة سنوية قيمتها  50ألــف ليرة
فـقــط عـلــى الـقـســط سـنــويــا لـلــدرجــات
العادية ،اي ما يقارب  300الف في 6
سنوات.
ه ــل ي ـحــق ل ــأه ــل امل ـطــال ـبــة بـمـعــرفــة
قيمة املبلغ التراكمية التي دفعوها
ف ــي ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة عـلــى أس ــاس
تــرقــب إق ــرار السلسلة؟ طـبـعــا ،ال بل
إن مـ ــن حـ ــق األه ـ ــال ـ ــي اس ـت ـع ــادت ـه ــا
مــع احـتـســاب الـفــائــض ال ــذي راكمته
االدارات في املصارف .فاملبالغ التي
ُدفـ ـع ــت ع ـلــى مـ ــدى ال ـس ـن ــوات الـســت
امل ــاض ـي ــة بـطـلــب م ــن اإلدارة ُبـ ـ ـ ّـررت،
كـمــا أوض ـح ـنــا ،م ـب ــررة بـسـلــف غــاء
املعيشة أو الزيادات املرتقبة.
ّ
بـعــض األه ــل ي ـقــولــون إن امل ــوازن ــات
الـ ـس ــابـ ـق ــة تـ ـم ــت امل ـ ـصـ ــادقـ ــة عـلـيـهــا
مــن ل ـجــان األهـ ــل ،وال ي ـجــوز قــانــونــا
فتحها كون املهل القانونية انتهت.

كلفة الدرجات
العادية ال تتجاوز 300
ألف ليرة عن كل
تلميذ في  6سنوات

ولـكــن ،بما أن املبالغ املقبوضة اتت
ع ـل ــى ش ـك ــل س ـل ــف لـ ــزيـ ــادة مــرتـقـبــة
وم ـت ــوق ـع ــة ل ـل ـم ـس ـت ـق ـبــل ،ك ـ ــان يـجــب
وضع الفائض التراكمي في حساب
خاص لها وليس ذوبانه في املوازنة
الـسـنــويــة .وبــاإلسـتـنــاد ال ــى امل ــادة 4
من قانون تنظيم املوازنات الرسمية
الرقم  « :96/515إذا تبني أن األقساط
املدفوعة هي دون األقساط التي
يرتبها هذا القانون يكون للمدرسـة

استيفاء الـفــرق .أمــا إذا كانت تفوق
ه ـ ـ ــذه األق ـ ـ ـسـ ـ ــاط ف ـ ـ ُـي ـ ــرد الـ ـ ـف ـ ــرق ال ــى
التالميذ».
وب ـمــا ان اإلتـ ـف ــاق ك ــان ب ــن املــدرســة
واألهل على استيفاء مبالغ تراكمية
لزيادة مرتقبة ،كان الحري باملدرسة
ابقاء الفائض في صندوق خاص أو
اعادة هذا الفائض الى األهل.
نـشـيــر إل ــى أن ه ــذه ال ــدراس ــة لــم تقم
بـتـحـلـيــل املـ ــوازنـ ــة ف ــي ك ــل ب ـنــودهــا.
ولـ ـك ــن مـ ــن امل ـف ـي ــد اإلشـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ــى أن
األهالي يدفعون بدل فائض ساعات
ملعلمني افتراضيني تصل ساعاتهم
ـات الــى
املـسـجـلــة ف ــي جـ ــدول الـ ــدوامـ ـ ُ
 1300ساعة زيــادة عن قــدرة الشعب
كـلـهــا مـجـتـمـعــة ،وه ــي  1225ســاعــة.
بمعنى آخ ــر ،هـنــاك تخمة مضاعفة
في عدد املعلمني وساعات التدريس،
وهـ ــذا اس ـل ــوب تـعـتـمــده ال ـعــديــد من
اإلدارات لتضخيم املوازنات.
*باحث في التربية والفنون ،عضو الحملة
الوطنية للجان األهل وأولياء األمور في
املدارس الخاصة
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أعلن اتحاد قطاع النقل البري ،أمس ،عن تنفيذ سلسلة من التظاهرات واإلضرابات في
مختلف املناطق اللبنانية ،بني السابعة والعاشرة من صباح الخميس املقبل ،احتجاجا
ّ
على عــدم إق ــرار مجلس ال ــوزراء خطة النقل ّ الـتــي ُوع ــد االتـحــاد بــإقــرارهــا وبــتـهــا خالل
الجلسة املاضية ،فضال عن عـ ّـدة مطالب تلقى االتـحــاد وعــودًا بتنفيذها في اللقاء مع
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في
 26مــن الشهر املــاضــي .وأش ُــار االتـحــاد
ف ــي ب ـيــان ال ــى أن ال ـخ ـطــوات املـقـبـلــة الـتــي
ُ
ستلي االضرابات «ستعلن عند العاشرة
صباحا من يــوم اإلض ــراب من أمــام مقر
وزارة الداخلية والبلديات».
وإض ــاف ــة ال ـ ّـى إق ـ ــرار خـطــة الـنـقــل ال ـبــري،
ّ
تتضمن سلة مطالب االتحاد منع تسيير
الـصـهــاريــج الـخــاصــة لنقل م ــواد البنزين
ُوم ـش ـت ـق ــات ــه وحـ ـص ــره ــا ب ــال ـص ـه ــاري ــج
العمومية ،وتجميد العمل بدفاتر السوق واللوحات العمومية فضال عن ضبط مزاولة
مؤتمر صحافي في مقر
املهنة .رئيس االتحاد العمالي العام بشارة االسمر أشــار في ّ
االتحاد الى أن إضراب قطاع النقل سيكون قاسيًا ،الفتا الى أن الحل «يجب أن يكون فوريا
لتجنيب البالد اإلضرابات».

الثانويون المتمرنون
تعليق اإلضراب حتى االثنين
ّ
علق األساتذة الثانويون املتمرنون في كلية التربية في الجامعة اللبنانية إضرابهم املستمر،
منذ الخميس املاضي ،في الثانويات الرسمية والكلية ،في انتظار «إيجابية ما» من رئيس
الحكومة سعد الحريري« .اإليجابية» بشأن إقرار الدرجات الست االستثنائية ،وعدتهم
بها رابطتهم التي جهدت في اليومني األخيرين في ثنيهم عن املضي في التحرك في
انتظار اللقاء املوعود مع الرئيس ،هذا األسبوع .فبعد ثالث ساعات من األخذ والرد ،خرج
ّ
املتمرنون بصيغة مفادها العودة إلى اإلضراب ،يوم اإلثنني املقبل ،إذا لم يلمسوا تجاوبًا
من املسؤولني بشأن حقوقهم .وتقول مصادر املتمرنني إن الرابطة استنكرت التنسيق
ّ
الــذي يجرونه مع مجموعات تصفي حساباتها الرابطة ،غامزة من قناة التيار النقابي
املستقل .وتشير املصادر إلى أنها علمت أن كلية التربية ستقفل في وجه األساتذة إذا لم
يتعهدوا العودة عن اإلضراب في الثانويات الرسمية.
أمس ،تضامن أساتذة التعليم الرسمي بجناحيه األساسي والثانوي مع املتمرنني ،فنفذوا
إضرابًا تخللته بعض الخروق في بعض الثانويات ،استنكارًا لالعتداءات التي تعرض لها
املتمرنون على مفرق القصر الجمهوري نهاية األسبوع املاضي.
وفيما انتظر املتمرنون من الرابطة أن تحمي ظهرهم ،أقرت الرابطة ،في مؤتمر صحافي
عقدته أمس ،بمظلومية األساتذة لعدم شمولهم بالدرجات اإلستثنائية الست التي هي من
حقهم بحسب اكثر من مطالعة قانونية باستثناء مطالعة مجلس الخدمة املدنية .وطالبت
مجلس الــوزراء حسم هذا األمــر لصالحهم ولصالح كل من سيدخل إلى سلك التعليم،
وتصحيح الخلل في قانون سلسلة الرتب والــرواتــب .وأعلنت أن الرابطة «لكل األساتذة
وليست ّ
مطوبة ألحد».
إض ــراب التعليم الرسمي طالب أيضًا برفع أجــر الساعة وتوقيع عقود املستعان بهم
وتحديد جلسة ملجلس وزراء خاصة بالتربية ودفع مستحقات صناديق املدارس.
(األخبار)

