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أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان  لرابطتي نص المؤتمر الصحافي

والتعليم المهني والتقني الرسمي 

بيروت   -30/3/2010بتاريخ 

، وناإلعالميّ أّيها 

الكرام،  أّيها الزمالءُ 

يسعدنا في بداية هذا المؤتمر الصحفي وباسم رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ورابطة أساتذة التعليم 
كة النقابية والمطلبية التي كانت وستبقى صوت الحر اإلعالمالمهني والتقني الرسمي، أن نتوجه بالتحية والتقدير لوسائل 

العتصام المركزي تغطيتها  ل اخصوصً و ،العام اللبناني الرأي أمامع لدورها في تظهير الحقائق وكشف الوقائوالتربوية 
تحت   2010آذار  23بتاريخ  اها أيضً ولتظاهرة الكبرى التي نفذول 2010شباط  24األساتذة بتاريخ الحاشد الذي نفّذه 

 7% (60ما تبقى من الـ  واستعادةِ ، والماديِّ  واالجتماعيِّ  االعتبار لموقع األستاذ الثانوي المهنيِّ  إعادة " العنوان ذاته 
". 53/66بدل زيادة ساعات العمل بموجب القانون ) درجات

، اءاألعزّ  وناإلعالميّ أّيها 

مع معالي  اهابدأنسلسلة طويلة من الحوارات والنقاشات واالجتماعات على مدار أشهر متعّددة لقد قمنا ب
أحقِّية علن يكان معاليه خاللها وبعدها  على طلبنا بناءً وزير التربية والتعليم العالي الذي عقدنا معه اجتماعات عدة 

 نضطر كنالكن  ؛إقرارهصار إلى المسؤولين ليُ  أمامفي كل اجتماع استعداده لمتابعة الموضوع وعرضه  امبديً  مطلبنا،
ده لنا لمتابعة العد الذي والم انقضاء أسابيع علىبعد  همع التالي الجتماعنبادر إلى طلب اأن  إلى كل مرة دون  حوارحدَّ

ة أحد لم ولن نقطع االتصال والحوار مع  أننا في بداية هذا المؤتمر على، نؤكد لذلك.تصل بناأن ي معالي وزير  خاصَّ
 .، وصوالً إلى استعادة الحق كامالً يجابيفي استمرار الحوار البناء اإل مصلحة أصحابألننا  :التربية والتعليم العالي

جتماع الا إلى "-حق مكتسب من جهة ثانية وأصحابنحن دعاة حوار من جهة " تحت شعار   -كما بادرنا
مع دولة رئيس المجلس النيابي ودولة عات ذلك باجتما ونسعى إلى استكمال، )الوزارية والنيابية(بالمراجع السياسية 

منذ صدور  األساتذةالذي لحق بحقوق  إلجحافا عليهمنعرض لرئيس مجلس الوزراء وكافة الكتل النيابية والوزراء، 
بدل زيادة % 60حرمنا من الـ الذي  ،"رفع الحد األدنى للرواتب واألجور ودمج التعويضات"  1998عام  717القانون 

تزويدهم لو ،1966منذ العام  53/66سنة متواصلة بموجب القانون  32كنا نتقاضاها سحابة  ساعات العمل التي
 وأحقيته، وتبيِّن كيفية إعادةمفصلة تتضمن كافة الوثائق والمستندات والجداول التي تثبت صوابية مطلبنا علمية بملفات 

.  1998منذ العام % 60قبل فقدانه الـ   الوظيفيّ الذي طالما تبّوأه على السلم  هموقعإلى  والمهني األستاذ الثانوي

: حتى تاريخهواالجتماعات ونتائجها تصاالت الا وسنعرض أمامكم

مبدًيا وثائق لما قدمناه من عرض و أبدى ارتياحه: فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان .1
تطويره وايالء موقع أستاذ  وأهميةحرصه على التعليم الرسمي  امؤكدً  ،بالتعاطي االيجابي مع مضمونها غبتهر

 .متابعة الموضوع مع المراجع المختصة اواعدً  ،التعليم الثانوي الرسمي ومطالبه االهتمام الخاص
خسروا من  األساتذةأن  االمطلب معتبرً  أحقيةأكد دولته : العماد ميشال عون واإلصالحرئيس كتلة التغيير  .2

ليأخذ من هذا  1998جاء دمج التعويضات في العام زيادة على ساعات عملهم، إذ  إعطائهمرواتبهم وبدل 
حيث ال يجوز أن يعمل األستاذ  األساتذةالدفاع عن حق  اكرسته القوانين ملتزمً  امكتسب احقًّ  الرواتب ويحرمهم

 .بدون أجر
وكان  .لمضمون المذكرة وجداولها معها جرى نقاش موسع: رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري .3

 .ونحن بانتظار جوابها .تبادل لوجهات النظر حيث طلبت أسبوًعا لدراسة الموضوع دراسة متأنية
على طرح  أكدعلى كامل الملف  وإطالعهبدور التعليم الثانوي  إشادتهبعد  :معالي الوزير بطرس حرب .4

 .على ضرورة استعادة ما خسرناه احامي الرابطة ومشددً نفسه م امع وزير التربية معتبرً  االموضوع جديً 
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تفهم  أكدا علىفارس سعيد والنائب السابق الياس عطال اللذين ممثلة بالدكتور : آذار 14العامة لقوى  األمانة .5
دا وقد.%)60استرجاع الـ ( المعطيات أحقيتها تؤكد  واضحة  هاواعتبارالوزير للمطالب  على وقوف  شدَّ

االتصال برئيس الحكومة ووزير التربية ورئيسة لجنة التربية والنيابية ب ينواعد ،العامة إلى جانبنا األمانة
  .هذا الحق إلقرار

المطلب ووقوف الكتلة إلى جانبنا  أحقيةالدكتور علي فياض على سعادة النائب  دأكّ : كتلة الوفاء للمقاومة .6
 .االتصاالت الضرورية مع المراجع السياسية والوزراء الستعادة هذا الحق وإجراء قرارهإل

الذي طلب توضيحات مفصلة لجداول المقارنة التي تضمنتها مذكرة : وزير الدولة الدكتور عدنان السيد حسين .7
االتصاالت الالزمة لتأمين ترجمة هذا  بإجراء ، واعًداامكتسبً قانونًيا  االرابطة ليخلص إلى اعتبار مطلبنا حقً 

 .الحق إلى واقع
، وأبدى ملف الجداول وفق توضيحاتنا المفصلة استمع إلىالذي : معالي وزير التنمية اإلدارية محمد فنيش .8

 .ورغبة بإقرارها تفهما للمطالب
 .والمحافظات في المناطق مع النواب والفعالياتقيام فروع الروابط بسلسلة من االتصاالت واللقاءات   .9

قعهم الغبن الذي طاول مو انتفضوا لرفع الذينأساتذتنا  وفي موازاة هذه االتصاالت واللقاءات، كان تحرك
من % 80أكثر من ( األخيرةمبنى وزارة التربية وحجم التظاهرة  أماماالعتصام حجم و.الوظيفي والمهني والمادي 

ور فور صد 2000انتفاضتهم السابقة في العام تماًما ك . هذه االنتفاضةمدى على  بيًِّنا دلياليشكالن  لَ ) لبنان أساتذة
تمكنوا من الرسمية لمدة شهر، وتصحيح االمتحانات  أعمال قاطعوا حينها. %60الذي حرمهم الـ  717القانون 

تصميماً على استكمال هذا التحرك حتى استعادة ما تبقى من حقوقهم  أكثر، وهم اليوم )%25(استرجاع جزء منها 
  ).درجات 7 %-35(

الزمالء،  أيها، اإلعالميون أيها

المسؤولين المتكررة ومن موقع المسؤولية النقابية والتربوية نؤكد للرأي العام اللبناني أن تصريحات  إننا
في القطاعات التعليمية  وضعمحاوالت ووحدها ال تكفي،  تاجيتهوإن ونجاحه وتفوقه بدور التعليم الثانوي وإشادتهم

كانت خير دليل التي أعلنوها خالل مشاركتهم في التظاهرة مواقف القطاعات و ،انفعً  يجدمواجهة بعضها البعض لن ت
. في القطاعين الرسمي والخاص واألساتذةعلى وحدة موقف الهيئات النقابية للمعلمين 

مكتسب  وثانيهما أن ما نطالب به حق" ال عمل دون أجر"  أولهما :مالية لسببينال يتذّرعنَّ أحد بعدم توفر اعتمادات 
فأين ذهبت : اتوقف منذ اثني عشر عامً دفع لنا، واعتماداته كانت متوفرة ومن ضمن الموازنة العامة، حيث كان يُ 

اعتماداته؟  

 كبار األغنياء وأصحاب الشركات الكبرى وعلى من فرض الضريبة على الالزمة لحقنا االعتمادات لم ال تؤمن الدولة
مما يخفف كلفة خدمة الدين العام السنوية %) 1( بمقدار واحد بالمئةالفائدة معدل  خفضي ذا اللما؟ رباح المصارف أ

من الخزينة لخدمة الديون الحكومية غير المستخدمة من . ل.مليار ل 500 لماذا تدفع لصالح الخزينة؟. ل.مليار ل 750
اجل المحافظة على ربحية المصارف؟ 

لصالح الخزينة؟ . ل.مليار ل ألف لنحقق الصفقات العقارية أرباحعلى ضريبة  لم ال توضع

  أضافية؟. ل.بألف مليار ل إيرادات مما يؤمنحسين العقاري، ضريبة على الت ال ُتفرض لمَ 

العامة؟  األمالكالغرامات على المعتدين على  البحرية والنهرية والبرية وتفرض األمالكالتعديات على  لماذا ال ُترفع

 ( اخدمة دين عام سنويً  أميركيدوالر مليارات  4ون دفعيكيف  الهدر والفساد؟ أبوابمن  اواحدً  اولو بابً  ونلماذا ال ُيقفل
تذهب إلى جيوب حفنة من كبار المودعين واألسر الميسورة وأصحاب المصارف، حيث أن ) من الموازنة العامة% 40

ال  بينما ؟من إجمالي قيمة الودائع %) 50(من الحسابات الدائنة تحوز على أكثر من خمسين بالمئة %) 1(واحد بالمئة 
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كل ما سبق  أماميذكر  االثانويين لقاء الزيادة في ساعات عملهم وهي ال تساوي بقيمتها شيئً  األساتذةتعيدون حقوق 
.!! وذكرنا

جاز التفاوض والتسوية كما يريدنا الوزير أن لَ  نتحرك من أجل تحسين رواتبنا كنا لو تسوية؟أن نتفاوض على يريدوننا 
أ، نتحّرك لرفع ظالمة وقعت علينا، نتحّرك الستعادة حقٍّ إننا نتحرك لتصحيح خط: المسألة مختلفة تماما لكن. نفعل

فكيف يجوز : سنة دون مقابل 12ما زلنا ننفذها بساعات عمل إضافية منذ  1966العام مهدور مكّرس بقوانين منذ 
 ؟درجات 7 من أقل% 35الـ  يعقل أن تكونفهل درجات،  6 ساوت% 25الـ  ؟ إنالحقوق المكتسبةإجراء تسوية تفّرط ب

 ورابطة أساتذة التعليم المهنيأساتذة التعليم الثانوي الرسمي  لرابطةقررت الهيئة اإلدارية دم ــلكل ما تق
المقبل ، نيسان 9، 8، 7في   ادـافظات لالنعقـن في المحـوة مجالس المندوبيـدع، وتصعيد التحرك والتقني الرسمي

ة الكفيلة باستعادة ـوات التصعيديــلمناقشة التوصية بتنفيذ الخط 18/4/2010الواقع فيه  األحديوم الجتماع  تحضيراً 
علن عنها التي سي "أبغض الحالل"وة ــإلى تنفيذ خط وتظاهر وصوالً واعتصام من إضراب ، )درجات 7% (35الـ 

المترتبة عن ، وتحميل وزارة التربية والتعليم العالي والسلطة السياسية المسؤولية الكاملة بعد إقرارهاالمجلسان 
مع  ؛اضطرار األساتذة لتنفيذ الخطوات التصعيدية المقترحة بسبب استمرار المماطلة والتسويف بإقرار هذا الحق

. ق المطالبتحقي مع المسؤولين لغايةالحوار و االتصاالتفي حملة  االستمرار
 

االعتصام التي تجلت بأبدع صورها في المشاركة في  وتماسكهم والمهنيينالثانويين تحية لوحدة األساتذة 
وتحية للهيئات النقابية للمعلمين وفي مقدمها نقابة المعلمين في لبنان والمجلس  .واتهم النقابيةحول أد همالتظاهرة والتفافو

نانية لمواقفهم المركزي لرابطات المعلمين في التعليم األساسي الرسمي ورابطة األساتذة المتفرغين في الجامعة اللب
 .الداعمة والمتضامنة مع حقنا وتحركنا

 
. تحقيق المطالبواستكمال التحرك حتى الالحقة والجهوزية النقابية لتنفيذ الخطوات إلى مزيد من الوحدة والتماسك و

 

 

 


