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ّ
ما قل ودل
ُ
ووض �ع��ت ق�ي��ود استنسابية للعاملني
ف� � ��ي ال� � �ق� � �ط � ��اع ال � � � �خ� � � ��اص) .وان� �س� �ح ��ب
ال�ت�م�ي�ي��ز ن �ف �س��ه ع �ل��ى ال �ت �ش��ري �ع��ات في
ال �ت�ق��دي�م��ات االج �ت �م��اع�ي��ة ب�ي�ن مختلف
فئات األجراء وعموم املواطنني .ويمكن
امل � � ��رء م�ل�اح� �ظ ��ة ه� � ��ذا األم � � ��ر م� ��ن خ�ل�ال
وج��ود صناديق ضمان وتأمني صحي
م� �ت� �ع ��ددة واخ � �ت �ل��اف أن �ظ �م ��ة ال �ت �ق��اع��د
(م� �ع ��اش ت �ق��اع��دي أو ت �ع��وي��ض ن�ه��اي��ة
خدمة) .يضاف إل��ى كل ذل��ك أن السلطة
السياسية تعاطت دائ�م��ًا بنحو جزئي
واس �ت �ن �س��اب��ي م ��ع امل �ط��ال��ب ال �ع �م��ال �ي��ة،

الهيئة مطالبة
بإطار تنظيمي
جديد واستراتيجية
مختلفة

امل �ه �م��ة ،ف��ال �ق��وان�ي�ن ال �ن��اظ �م��ة ل�ع�لاق��ات
العمل في القطاع الخاص مختلفة عن
تلك املتعلقة بموظفي القطاع العام ،مع
أن�ظ�م��ة خ��اص��ة للفئات املختلفة داخ��ل
القطاع العام نفسه (إدارة ّ
عامة ،عسكر،
ق � ��وى أم� � ��ن ،ه �ي �ئ��ة ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ،أس ��ات ��ذة
الجامعة اللبنانية ،ق�ض��اء ،مؤسسات
ع��ام��ة وم�ص��ال��ح م�س�ت�ق�ل��ة ...إل ��خ) ،كذلك
ميزت ه��ذه القوانني ب�ين األج��راء لجهة
حقهم ف��ي تشكيل منظماتهم النقابية
ُ
(ح��رم موظفو القطاع العام ه��ذا الحق،

م�ك��رس��ة م�ن�ط��ق «ال �ف �ئ��وي��ة امل�ه�ن�ي��ة» من
خ�ل�ال م�ن��ح ام �ت �ي��ازات ل�ش��رائ��ح عمالية
على حساب أخ��رى .أف��اد ه��ذا فئات من
املوظفني العاملني في مهن تحتاج إلى
�ال من التعليم وال�ق��درة على
مستوى ع� ٍ
ال�ت�ن�ظ�ي��م ،لكنه أث�ب��ت فعالية ف��ي الحد
من ق��درة الطبقة العاملة مجتمعة على
التأثير في السياسات ًالعامة ملصلحة
نظام أكثر توازنًا وع��دال��ة .لقد تعاملت
ق � �ي� ��ادات ال �ه �ي �ئ��ة ك �م��ا ك ��اف ��ة ال� �ق� �ي ��ادات
ال�ن�ق��اب�ي��ة ال�ع�م��ال�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م��ع ه��ذا
ال��واق��ع ك��أم��ر طبيعي وم�ق�ب��ول .ويشكل
اس� �ت� �م ��رار ع �م �ل �ه��ا ع �ل��ى ه � ��ذا األس � ��اس
دون أي م�ح��اول��ة ج��دي��ة ل�ك�س��ره خدمة
نفيسة للتحالف الحاكم وضربة قاسية
إلمكانية إدخ��ال قوى اجتماعية مغيبة
ومكسورة إلى ساحة العمل السياسي.
ففيما يستنفر التحالف الحاكم ق��واه،
وي �ع �ل��ن أه ��داف ��ه ب ��وض ��وح ،ل �ي��س أق�ل�ه��ا
ال �ع �م��ل ع �ل��ى إف� �ش ��ال ال �ه �ي �ئ��ة وك �س��ره��ا
وتشتيت ق�ي��ادات�ه��ا ال�ف��اع�ل��ة ،تصر هي
ع�ل��ى ت�ق��دي��م نفسها جسمًا ه�ش��ًا وغير
موحد قابل للتفكك في أي وقت.

طبيعة امل�ع��رك��ة ال �ت��ي ت�خ��وض�ه��ا هيئة
ال�ت�ن�س�ي��ق ال�ن�ق��اب�ي��ة ون��وع �ي��ة امل��واج�ه��ة
التي فرضها التحالف الحاكم ف��ي ظل
األوض � � � ��اع ال �س �ي��اس �ي��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة
الوطنية واإلقليمية يضع الهيئة أمام
خيارين ال ثالث لهما :إم��ا اإلب�ق��اء على
م �ح��دودي��ة امل�ط��ال��ب (ت�ص�ح�ي��ح األج ��ر)،
وب��ال �ت��ال��ي ال ��دخ ��ول ف��ي ت �س��وي��ة ت��ؤدي
إل ��ى اس �ت �ي �ع��اب ال�ه�ي�ئ��ة وإع��ادت �ه��ا إل��ى
الحظيرة على غ��رار االت �ح��اد العمالي،
مع ما يحتمه ذلك من تغيير في قيادتها
أو تفتيت الهيئة من خالل بعض القوى
السلطوية املنضوية فيها ،وإما الذهاب
إل � ��ى ت �غ �ي �ي��ر ش� � ��روط امل �ع ��رك ��ة وال �ع �م��ل
الجدي على بناء قوة اجتماعية واسعة
ال�ت�م�ث�ي��ل وق � � ��ادرة ع �ل��ى إح � ��داث ت� ��وازن
املطالب
اجتماعي يحقق ما هو أبعد من
ً
املرفوعة .لتحقيق ذلك ،على الهيئة بداية
العمل على تغيير الصورة الذهنية التي
ك��رس�ت�ه��ا ع��ن ن�ف�س�ه��ا ،وال �ت��ي س��اع��دت
خصومها م��ن خاللها على تصويرها
كمجموعة م��ن امل��وظ�ف�ين واملعلمني من
ذوي ال��رؤوس الحامية واملهتمني فقط
بمصالحهم الشخصية غير العابئني
بالوطن واقتصاده! وعليها أيضًا العمل
على إعادة تشكيل نفسها كمركز نقابي
وطني على أساس مبادئ وقيم الحركة
النقابية الديموقراطية واملستقلة ،على
أن يشمل ذل��ك توسيع إط��ار عضويتها
ع�ب��ر م�س��اع��دة ال�ع��ام�ل�ين ف��ي مؤسسات
الدولة ،بغض النظر عن شكل عقودهم
(م �س �ت �خ��دم ،أج �ي��ر ،م �ت �ع��اق��د ،م�ت�ع��ام��ل،
مياوم ،عامل بالفاتورة ،أو بالساعة)...
أو آل � �ي � �ت� ��ه (ع� � �ب � ��ر م� � �ب � ��اري � ��ات م �ج �ل��س
الخدمة املدنية أو التعيني أو التمرير
ب� ��ال� ��واس � �ط� ��ة ،)...ع �ل��ى ت �ش �ك �ي��ل أط��ره��م
التنظيمية املمثلة أو دمجهم في أطرها
بعيدًا عن ال��ذرائ��ع التي تكرس التمييز
ب �ي�ن ف� �ئ ��ات األج� � � � ��راء ،وت �ش �ك��ل ت �ع��زي �زًا
ملنطق تحالف السلطة .وأن يشمل أيضًا
م�س��اع��دة ال�ع��ام�ل�ين ف��ي االق �ت �ص��اد غير
املنظم واملعطلني عن العمل (بما في ذلك
الناجحون في مباريات مجلس الخدمة
امل��دن�ي��ة م��ن غير املعينني) على تكوين
م�ن�ظ�م��ات�ه��م ع �ل��ى أس ��س دي �م��وق��راط �ي��ة
وتمثيلية ،ودع ��وة ال�ح�ك��وم��ة وممثلي
أصحاب العمل إلى االعتراف بهم كطرف
أصيل وممثل لألجراء وال��دخ��ول معهم

في ح��وار اجتماعي يطاول السياسات
ّ
االق �ت �ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ك��ل �ه��ا ،بما
فيها التشريعات الناظمة لسوق العمل.
إن إع� �ل� ��ان ال � � ��رواب � � ��ط امل � �ك� ��ون� ��ة ل �ه �ي �ئ��ة
ال�ت�ن�س�ي��ق ال �ن �ق��اب �ي��ة ع ��ن ت �ح��ول �ه��ا إل��ى
نقابات بحسب معايير العمل الدولية
هو أس��اس هذا الخيار بما يمكنها من
أداء دور قيادي في ه��ذا اإلط��ار الجديد
في ضوء تجربتها.
تركيبة هيئة التنسيق
في ضوء وضوح
ّ
ال �ن �ق��اب �ي��ة ،ي �م �ك��ن ت ��وق ��ع ال �خ �ي��ار ال ��ذي
ق��د ت��ذه��ب إل �ي��ه ،وه �ن��ا ت �ب��رز مسؤولية
ال�غ��ائ��ب ح�ت��ى ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ،أي ال�ق��وى
املدنية التقدمية ونخبها وتنظيماتها
في لبنان ،عبر اتخاذها خطوات فعلية
ُ
ال لفظية تسهم في تمتني مواقف قيادة
الهيئة للذهاب نحو خيار بناء حركة
نقابية ديموقراطية مستقلة وممثلة.
إن فشل الهيئة ف��ي ال��ذه��اب نحو إط��ار
تنظيمي جديد واستراتيجية مختلفة
في مواجهة التحديات الحالية سيكون
ذا كلفة ع��ال�ي��ة ،س�ت��دف��ع ال �ق��وى املدنية
ال �ت �ق��دم �ي��ة ث�م�ن�ه��ا ح �ي��ث س �ت��رت��ب على
خ� �ي ��ارات� �ه ��ا ان� �س� �ح ��اب وإح� � �ب � ��اط ك�ت��ل
اجتماعية إلى خارج حيز النضال العام
وخ �س ��ارة ف��رص��ة ب �ن��اء ق ��وة اجتماعية
ع �ل��ى أس� ��اس م �ص��ال��ح م��ادي��ة مشتركة
وحقيقية ق��ادرة على إح��داث تغيير في
بنية النظام اللبناني.
إن بناء مثل ه��ذا اإلط��ار أضحى شرطًا
أساسيًا ملواجهة تفرد التحالف الطبقي
– الطائفي الحاكم في صياغة الحاضر
واملستقبل ،وللضغط م��ن أج��ل إص�لاح
ديموقراطي في السياسات االقتصادية
– االجتماعية يفتح أفقًا رحبًا من أجل
ب �ن ��اء م�ج�ت�م��ع ال �ع ��دال ��ة وامل� � �س � ��اواة .إن
التضامن الفعلي م��ع ت�ح��رك��ات الهيئة
ي�ت�ط�ل��ب إع� � ��ادة ت �ق��وي��م ف �ع �ل��ي م ��ن قبل
القوى املدنية التقدمية لطبيعة الصراع
االج �ت �م��اع��ي وس �ب ��ل ال �ت �غ �ي �ي��ر امل�م�ك�ن��ة
والتركيز على تقديم كافة أشكال الدعم
واإلمكانات ،بما يسمح للقوى العاملة
ب �ب �ن��اء ق ��درات� �ه ��ا ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة وب ��رام ��ج
عملها وت�ع��زي��ز ت�ض��ام�ن�ه��ا م��ع ال�ف�ئ��ات
االجتماعية املتضررة واملرشحة ملزيد
م� ��ن االن � �ه � �ي� ��ار ،ف� ��ي ظ� ��ل ت� ��واص� ��ل ن�ه��ج
السلطة بغض النظر عن وجهي العملة
الواحدة ،في هذا املجال 8 :و 14آذار .

مبادرة

للتخلص من «الشفة األرنبية»
 27عملية ّ
هديل فرفور
ّ
غصت ردهة الطبقة الرابعة من املستشفى
ب� �ه ��م .ل ��م ت �ك��ن ال� �ف ��رح ��ة ت �س �ع �ه��م ،ك��ان��وا
متشوقني ومتحمسني اللتقاط الصورة
التذكارية مع الطاقم الطبي 27 .شخصًا
م��ن ف�ئ��ات عمرية مختلفة اس�ت�ط��اع��وا أن
ّ
ي�ت�خ��ل�ص��وا م��ن ال �ت �ش� ّ�وه ال�خ�ل�ق��ي ،الشفة
األرن � �ب � �ي� ��ة ،ب �ع ��دم ��ا خ� �ض �ع ��وا ل �ع �م �ل �ي��ات
ج��راح �ي��ة م �ج��ان �ي��ة ت�ك�ف�ل��ت ب �ه��ا جمعية
«تاليا» الخيرية بالتعاون مع مستشفى
خوري (بي أم جي) وعدد من األطباء.
غ��زل ( 3أشهر) كانت أصغرهم« .فرحتي
ال ت� � ��وص� � ��ف» ت� � �ق � ��ول أم � � �ه� � ��ا ،وت� �ض� �ي ��ف
متشوقة« :سيتابعونها حتى عمر ال�ـ14
سنة» ،فاملبادرة املتبناة من قبل «تاليا»
ال ت �ق �ت �ص��ر ع �ل��ى إج � � ��راء ع �م �ل �ي��ة واح � ��دة
ل�ل�م�ص��اب ،ب��ل «م�ت��اب�ع�ت��ه ع�ل��ى م ��دار ع��دة
سنوات للتخلص من هذا التشوه كليًا»،
ح�س��ب م��ا ت��ؤك��د رئ�ي�س��ة الجمعية ران�ي��ا
م� �ق � ّ�دم .وي ��وض ��ح رئ �ي��س ق �س��م ال �ج��راح��ة
التجميلية والترميمية في املركز الطبي
ف ��ي «ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ب �ي��روت»
ال��دك �ت��ور غ �س��ان أب��و س�ت��ة أن��ه «ن� ��ادرًا ما
ّ
ي �ك��ون ال�ت�خ��ل��ص م�ن��ه ك�ل�ي��ًا م��ن ال�ج��راح��ة
األولى ،إذ تتطلب بعض الحاالت الصعبة
ال�ق�ي��ام ب�ع��دة ج��راح��ات ك��ي نحصل على
النتيجة املطلوبة».
إال أن العمليات ال�ج��راح�ي��ة ال تكفي كي
ي�ت�خ�ط��ى امل��ري��ض ه ��ذا ال �ت �ش� ّ�وه ،ذل ��ك أن

العالج الناجح ،حسب أب��و ستة ،يعتمد
ع �ل��ى ف��ري��ق م �ت �ع��دد االخ �ت �ص��اص��ات من
ّ
جراح تجميلي ،معالج نطق ،متخصص
ف � ��ي ت � �ق ��وي ��م األس� � � �ن � � ��ان ،م� ��رش� ��د ن �ف �س��ي
ل �ت �ع��زي��ز ال �ث �ق��ة ب��ال �ن �ف��س ،دع� ��م ال �ع��ائ �ل��ة،
ً
ف�ض�لا ع��ن متخصص ف��ي أم ��راض األذن
والحنجرة ،وذل��ك ملا يسببه هذا التشوه
من آثار نفسية وجسدية على املصاب به.
فباإلضافة إلى مشاكل في السمع نتيجة
ارت �ف��اع م�ع��دل ال�ت�ع��رض ل�لال�ت�ه��اب��ات في
األذن الوسطى ومشاكل التغذية والتكلم،
ي� �ت� �ع ��رض امل� � �ص � ��اب ل� �ع ��زل ��ة اج �ت �م��اع �ي��ة
واجتماعية نتيجة
واض�ط��راب��ات نفسية
ّ
ع��دم تقبل املحيط ل��ه« .أن��ا وقفت مدرسة
ك��رم��ال ه �ي��ك» ،ي �ق��ول ش��رب��ل ( 21ع��ام��ًا).
يتحدث الشاب عن املضايقات التي كان

معدل اإلصابة
في لبنان هو
تقريبًا واحد على
ثمانمئة

يتعرض لها ،وال يخفي فرحته الكبيرة
بنتيجة العملية ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن�ه��ا امل��رة
األولى التي «يرتاح فيها هلقد للنتيجة»،
ذل� � ��ك أن� � ��ه س� �ب ��ق أن خ� �ض ��ع ع� � ��دة م � ��رات
لعمليات مشابهة ،لكنها ل��م تنجح .من
هنا ،يؤكد الدكتور الياس زغيب ضرورة
اللجوء إلى أطباء متخصصني في الشفة
األرنبية كي يتفادوا أي تداعيات جانبية
قد تحدث .يلفت زغيب إلى «جهل بعض
األهالي في التعاطي مع هذا امل��رض» ،إذ
يجب عليهم التعامل معه على أنه «تشوه
ب��اإلم �ك��ان م�ع��ال�ج�ت��ه ب��ال �ك��ام��ل إذا ج��رت
متابعته ،م��ع األخ��ذ باالعتبار أن الطفل
املصاب هو شخص طبيعي لديه حياته
االج �ت �م��اع �ي��ة وط �م��وح��ات��ه وم�خ�ط�ط��ات��ه،
ذل��ك أن ه��ذا ال�ت�ش��وه ال ي��ؤث��ر ف��ي ق��درات��ه
الذهنية».
ّ
ُيذكر أن باإلمكان تشخيص الحالة عند
الجنني ،إال أنه ال تتوافر حلول أو تدخالت
م �ب �ك��رة أث� �ن ��اء ف� �ت ��رة ال �ح �م ��ل .أم� ��ا م �ع��دل
اإلصابة في لبنان ،فيقارب الواحد على
ثمانمئة طفل ،وال أس�ب��اب واض�ح��ة لهذا
التشوه حسب األطباء ،إال أن هناك عوامل
تزيد من خطر اإلصابة ،أبرزها التدخني
ونقص الفيتامينات أثناء الحمل وتناول
بعض األدوية وزواج األقارب.
ت �ج��در اإلش � ��ارة إل ��ى أن جمعية «ت��ال�ي��ا»
ال �خ �ي��ري��ة م�س�ت�م��رة ف��ي ت�ب�ن�ي�ه��ا م �ب��ادرة
إج � ��راء ال�ع�م�ل�ي��ات ل�ل�م�ص��اب�ين وم�ت��اب�ع��ة
حالتهم سنويًا.

تدعو
«الحركة البيئية» ّ
إلى وقف بناء سد جنة

ّ
ذك��رت الحركة البيئية اللبنانية بضرورة التقيد
بمرسوم تقييم األثر البيئي الرقم  8633الصادر
ب�ت��اري��خ  ،2012/8/7قبل ال �ش��روع بالعمل على
بناء سد جنة في منطقة نهر إبراهيم ،وضرورة
وق ��ف أع �م��ال ب �ن��اء ال �س� ّ�د ف� ��ورًا ،وت�س�ل�ي��م وزارة
ال�ب�ي�ئ��ة دراس� ��ة األث ��ر ال�ب�ي�ئ��ي إن وج ��دت ب��أس��رع
وق��ت ممكن لتقوم بمراجعتها وات�خ��اذ املوقف
امل�ن��اس��ب ،وإط�ل�اع العامة وال�ج�ه��ات ّ
املعنية على
مضمونها إلبداء الرأي .وقالت الحركة في بيان:
ّ ّ
سد جنة في نيسان 2013
ُ«بدئ تنفيذ مشروع
حني أطلق املشروع ووضع الحجر األساس ،كما
جرت مناقصة لتلزيم بناء ّ
السد في أيار ،2013
ّ
وبما أنه استنادًا الى مرسوم أصول تقييم األثر
البيئي ف��إن العبرة في تاريخ تنفيذ امل�ش��روع ال
في تاريخ إقامة الدراسات األوليةّ وال في تاريخ
ً
�دال ّ
بأن
التلزيم» .وأض��اف البيان« :إذا سلمنا ج�
وزارة الطاقة وامل�ي��اه قامت ب��دراس��ة تقييم األثر
البيئي ًللسد قبل ص��دور امل��رس��وم رق��م ،8633
محترمة بذلك ما ّ
نصت عليه املادة  21من قانون
حماية البيئة ،وج��ب على وزارة الطاقة تسليم
ه ��ذه ال ��دراس ��ة ل � ��وزارة ال�ب�ي�ئ��ة ل�ل�م��راج�ع��ة فتبدي
وزارة البيئة موقفها الذي يكون إما باملوافقة ،أو
ً
معلال بالرفض ،علمًا ّ
بأن
باملوافقة املشروطة ،أو
ّ
صالحية هذه الدراسة سنتان فقط استنادًا إلى
املادة  ً 13من مرسوم أصول تقييم األثر البيئي،
ّ ّ
�اص��ة أن��ه أج��ري��ت تعديالت كثيرة على هذا
وخ�
املشروع.

الحاج حسن يستدعي معامل «الكبيس»
ّ
يحضر وزير الصناعة حسني الحاج حسن لعقد
اجتماع موسع يضم نقابة الصناعات الغذائية
وأص�ح��اب معامل الكبيس في لبنان ،وذل��ك من
أجل التحقيق في استخدام هذه املعامل براميل
ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة ك��ان��ت ت�س�ت�خ��دم ف ��ي ال�ص�ن��اع��ات
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة م�ث��ل ال��ده��ان��ات وال �غ ��ري وال�ت�ل��زي��ق
وغيرها ،وذل��ك لتخزين اإلنتاج .ومن املتوقع أن
تصدر وزارة الصناعة تعميمًا يحظر استخدام
براميل مستعملة في الصناعات الغذائية ،علمًا
ب ��أن ن�س�ب��ة اس�ت�خ��دام�ه��ا ف��ي ص�ن��اع��ة الكبيس
واملكدوس وصلت الى ما يزيد على  90في املئة.

