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موظفو اإلدارة العامة
ّ

لسنا مكسر عصا

أضرب موظفو اإلدارة العامة
وحدهم .تجاوزوا عتبة الخوف من ّ
سيف العقوبات اإلدارية وأعلنوا أن
«يوم كرامة املوظف لن يكون عابرًا،
فدوام العمل خط أحمر وسنكون رأس
حربة في محاربة الفساد واملفسدين»
فاتن الحاج
قبل عام  ،2008لم يكن موظفو اإلدارة
العامة يحظون بهيئة نقابية تمثلهم.
ّ
إال أن ت ��ده��ور وض ��ع اإلدارة وت��دن��ي
ال� ��روات� ��ب ك��ان��ا س �ب �ب��ًا ك��اف �ي��ًا لتململ
املوظفني م��ن دولتهم .ف��ال��روات��ب التي
كانت تشكل  %46من إجمالي اإلنفاق
الحكومي ع��ام  1993باتت ال تتجاوز
 %27.3عام .2010
أم� � ��ام ال � �ص� ��ورة ال �ق��ات �م��ة وغ � �ي� ��اب أي
رؤي��ة للمستقبل ،تالقت مجموعة من
امل ��وظ �ف�ي�ن ال �ن��اش �ط�ي�ن ح� ��ول ض� ��رورة
إن � � �ش� � ��اء إط� � � � ��ار ي� �ج� �م ��ع ك� � ��ل ال� �ف� �ئ ��ات
الوظيفية ،بما فيها الفئتان الرابعة
والخامسة بخالف «رابطة متخرجي
وم �ت��درب��ي امل �ع �ه��د ال��وط �ن��ي ل �ل��إدارة»
النخبوية ،كما سموها ،والتي لم تكن
تشمل الجميع ،فكانت «رابطة موظفي
اإلدارة العامة».
امل �ش��روع التغييري اص �ط��دم بعقبات
ك�ث�ي��رة ول��م ت�ت�ج��اوز ق��واع��د امل��وظ�ف�ين
اإلداري�ي�ن عتبة الخوف من العقوبات
امل�س�ل�ك�ي��ة واإلداري� � � ��ة ،إال ف��ي ال�ل�ح�ظ��ة
التي انضمت فيها الرابطة إلى هيئة
التنسيق النقابية في معركة سلسلة
الرتب والرواتب.
وف� � � � � � � � ��ي ،2014/2/28أق� � ��رت ال �ج �م �ع �ي��ة
العمومية للموظفني تحويل الرابطة

إلى نقابة وهي تنتظر «علم وخبر».
ه� �ك ��ذا ،ل ��م ت� ��أت االن �ت �ف��اض��ة أم� ��س من
فراغ .لكل هذه التراكمات كان  21أيار
يوم املوظفني بامتياز.
أمس ،بدا هؤالء منتشني لبدء تحطيم
األغالل القانونية ،وال سيما املادة 15
م��ن امل��رس��وم االش �ت��راع��ي ( 112ق��ان��ون
امل��وظ�ف�ين) ال�ت��ي ال ت��زال تطل برأسها
ك �ل �م��ا «دق ال � �ك ��وز ب ��ال� �ج ��رة» وت �م �ن��ع
امل��وظ �ف�ين م��ن االع �ت �ص��ام واإلض � ��راب،
خالفًا ألحكام االتفاقية الدولية الرقم
 87املتعلقة بالحرية النقابية وحماية
ح��ق ال�ت�ن�ظ�ي��م ال �ن �ق��اب��ي ،ال �ت��ي ال ت��زال
عالقة من دون تصديق.
اإلض��راب ب��ات أم�رًا واقعًا في اإلدارات
العامة وااللتزام به أكثر من ضروري،
ي� �ق ��ول امل � �ش� ��ارك� ��ون« .ال � �ي� ��وم إل� �ن ��ا م��ن
ال �ص �ب��ح ل �ع �ش� ّ�ي��ة» ،ي �ت �ه��ام��س أح��ده��م
م��ع زم�ي�ل��ه ف��ي االع �ت �ص��ام أم ��ام وزارة
ال� �ص� �ن ��اع ��ة .ل� ��م ت � �ت� ��ردد ن � ��دى ك �ف ��وري
وم � ��ارغ � ��ري � ��ت ط� ��ان � �ي� ��وس وي ��اس� �م�ي�ن
ال�ج��ردل��ي ف��ي اإلف �ص��اح ع��ن أسمائهن
ل �ل�إع �ل�ام .امل ��وظ� �ف ��ات ال� �ث�ل�اث ح �ض��رن
إل � ��ى االع� �ت� �ص ��ام م ��ن وزارة ال� �ش ��ؤون
ّ
االجتماعية في صيدا ليقلن إن «دوام
العمل خط أحمر».
تشرح مارغريت أننا «اخترنا وظيفة
ّ
ال ��دول ��ة ل ��دوام �ه ��ا امل ��ري ��ح ورت �ب �ن��ا كل
حياتنا ع�ل��ى ه��ذا األس� ��اس ،ف ��إذا بهم
ي�خ��رب�ط��ون ك��ل ت��رت�ي�ب��ات�ن��ا ،وي�ق��ول��ون
للموظف :ما تفكر تطالب بحقك وما
تحلم بحياتك بالزودة» .تتدخل ندى
ل�ت�ق��ول« :ك��ل ال ��دراس ��ات تشير إل��ى أن
ال ��راح ��ة ال�ن�ف�س�ي��ة ت� ��ؤدي إل ��ى تحقيق
العكس ،ف��اإلص�لاح
اإلنتاجية ول�ي��س
ّ
ال ي�ب��دأ م��ن ال ��دوام ،ب��ل إن�ن��ا نتوقع أن
ذل� ��ك س �ي��زي��د ال� �ف� �س ��اد ،وال س �ي �م��ا أن
ه �ن��اك أم �ك �ن��ة م��ا ف�ي�ه��ا ش � ّغ��ل زي � ��ادة».
أما ياسمني ،فتلفت إلى أننا «سندفع
الزيادة من جيوبنا وبربحونا جميلة

المراقبون الجويون يضربون من أجل السلسلة
هديل فرفور
صباح املطار كان هادئًا ،أمس ،ال هدير للطائرات ،وال ضجيج
للمستقبلني واملودعني في الصاالت .هذا السكون «الغريب»
ينبئ بـ«خطب م��ا» ،ليكتشف الناس القليلون الذين ج��اؤوا
الس�ت�ق�ب��ال أق��ارب �ه��م أن امل��راق �ب�ين ال�ج��وي�ين ف��ي م�ط��ار رفيق
الحريري الدولي التحقوا بـ«موجة» االعتصامات واإلضرابات
التي يشهدها البلد للمطالبة بحقوقهم.
«اإلضراب التحذيري» الذي نفذوه لساعتني (من العاشرة
صباحًا حتى الثانية عشرة) ،هدفه «املساهمة بالضغط
ّ
إلق��رار السلسلة» ،وتمثل بتعليق تقديم خ��دم��ات املالحة
الجوية لكل الطائرات الوافدة وامل�غ��ادرة للمطار ،باستثناء
ط��ائ��رات ال��دول��ة وح��االت ال�ط��وارئ ،وعلى الرغم من أن هذا
اإلضراب قد ال يكون «موجعًا» للدولة ،ذلك أن تعليق املالحة
يكون «مؤثرًا عندما يتجاوز األرب��ع ساعات» وفق رئيس
لجنة امل��راق�ب�ين ال�ج��وي�ين علي ح�م��ود ،إال أن��ه يمثل «نكزة
خ�ف�ي�ف��ة م��ن ش��أن�ه��ا أن ت�ن�ب��ه امل �س��ؤول�ي�ن» .وي��ؤك��د ح�م��ود
أن «هدفهم أن ال يعطلوا ويعرقلوا أم��ور ال�ن��اس ،لذلك هم
يدرسون تحركاتهم بدقة وح��ذر» .إال أن مطالب املراقبني
الجويني ال تقتصر على إق��رار السلسلة أو تعديل قوانني
عملهم فحسب ،بل تشمل املطالبة بزيادة ع��دد املوظفني.
يشير حمود الى أن «عدد املراقبني يشكل  %40من العدد
املطلوب إلدارة املالحة الجوية» .و 25موظفًا من أصل 40

إن��و أعطونا سلسلة ،ما بدنا سلسلة
ّ
وي �خ��ل��ول �ن��ا ال � ��دوام وإال ب��إم�ك��ان�ن��ا أن
ن��ذه��ب إل ��ى ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص ون��أخ��ذ
رات �ب ��ًا م �ض��اع �ف��ًا ث �ل�اث م� ��رات ل��رات�ب�ن��ا

وعد المشاركون
القلة من
بتعرية ّ
الموظفين الفاسدين

فقط هم «مؤهلون لتولي املراقبة بشكل فعلي».
«تجهل الدولة ماهية عملنا» ،هي قناعة راسخة لدى معظم
امل��راق�ب�ين ال��ذي��ن تجمعوا ف��ي ب��رج امل��راق �ب��ة .جميعهم ك��ان��وا
«واق �ع �ي�ين» ،ف�ه��م يعلمون أن ه��ذا اإلض ��راب ال�ت�ح��ذي��ري «ل��ن
يكون األخير في ظل هكذا دول��ة!» .لذلك أش��ارت اللجنة الى
تحركات تصعيدية «ق��د تضطر إل��ى اللجوء إليها في حال
املماطلة».
ّ
التحرك،
تأثرت حوالى  12رحلة من مختلف الوجهات بهذا
ّ
يتسمر
فطال انتظار املستقبلني في القاعة .أمام الشاشة،
رجل خمسيني ،يراقب بتمعن موعد وص��ول طائرة ابنه،
ثم ينظر الى الساعة .نخبره أن الطائرة ستتأخر ساعتني
إضافيتني ألن املراقبني «مأضربني» ،يتفاجأ «ليه ما حدا
خبرني .مش مكتوب هون (على الشاشة) إنو رح يتأخر».
يتأفف الرجل ويجلس جانبًا« .خليهن يدفعولنا الباركينغ
ويعوضوا علينا هالساعتني» يقول العم هاني ( 63عامًا)،
ّ
«أخذت إجازة بدون راتب وجيت كرمال ما إتأخر لينطرونا
زي � ��ادة؟» ،يضيف ال��رج��ل ال ��ذي ينتظر ال�ع��ام�ل��ة األجنبية،
ويستنكر «ما في احترام للناس وال ألشغالها» وال ينسى
أن «يلوم الشعب قبل الدولة ألنه يبقي على هكذا مسؤولني».
ينتظر املراقبون الجويون جلسة السابع والعشرين من
أي ��ار مل�ع��رف��ة «م�ص �ي��ر» ال�س�ل�س�ل��ة وي��أم �ل��ون أن ال يصبح
ال��وض��ع السياسي أول��وي��ة على ح�س��اب مصالحهم ،كما
جرت العادة!

ال� �ح ��ال ��ي وب� � ��ال� � ��دوام امل� �ق� �ت ��رح ع�ل�ي�ن��ا
نفسه» .تدخل إحدى املعتصمات على
خط النقاش فتقول« :بدنا سلسلة وما
بدنا زيادة دوام».
ي� �ب ��دأ ال �ت �ج �م��ع أم � � ��ام ال � � � � ��وزارة ب ��اك� �رًا.
ت �ص ��دح ال �ح �ن��اج��ر ب��ال �ه �ت��اف��ات «ه �ي��ي
ه�ي��ي ه�ي��ي ال�س�ل�س�ل��ة ب��دن��ا ه �ي��ي ،بدنا
ن�م�ش��ي ل �ق��دام م��ا ب��دن��ا ت��زي��دوا ال� ��دوام،
ال�ض��ري�ب��ة ال�ت�ص��اع��دي��ة اف��رض��وه��ا على
ال �ح �ي �ت��ان ال� �ب� �ش ��ري ��ة» .دق ��ائ ��ق وي �ص��ل
موظفون ومتعاقدون وأجراء من وزارة
امل��ال أت��وا في مسيرة من مقر الضريبة
على القيمة املضافة القريب لينضموا
إل��ى االع �ت �ص��ام .ح �ض��روا م��ع الفتاتهم
«للخمسة مش رح نبقى ،بالعلقة إنتو
علقتوا ،بدك تحكي عن سرقةّ ،
شرف رد

اللي سرقتو ،ارفعوا الغطاء السياسي
ع ��ن ال �ف ��اس ��دي ��ن أي� �ه ��ا امل� �ف� �س ��دون ،اب��ن
م��وظ�ف��ة ب�ع��د ال �س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن بعد
ال�ظ�ه��ر :وي��ن م��ام��ا؟ ل�ل�م��وظ��ف الشريف
عليك أن تصبح فاسدًا».
ي�ك�ت�م��ل ع�ق��د ال �ح �ض��ور وق ��د ش ��ارك من
باقي مكونات هيئة التنسيق مسؤول
الدراسات في رابطة التعليم األساسي
الرسمي عدنان برجي .يبدأ االعتصام
ب �ك �ل �م��ة مل �م �ث �ل��ة وزارة ال� �ص� �ن ��اع ��ة ف��ي
ّ
ال��راب�ط��ة شانتال ع�ق��ل ،فتؤكد أن «ي��وم
ك��رام��ة امل��وظ��ف ل��ن يكون ع��اب�رًا» ،داعية
إل��ى «ت�ح��دي��ث هيكلية اإلدارة بمبادئ
ً
وق ��وان�ي�ن ،ي �ك��ون ف�ي�ه��ا ال�ت�ق�ي�ي��م ع ��ادال
ومنزهًا ،وتستبعد األنظمة التعسفية
ال�ت��ي تشنج األع �ص��اب وت�خ��رب��ط سير

ندوة

الملكية الفكرية :حق أم احتكار؟
الهام برجس
ت�م�ت�ع��ت امل�ل�ك�ي��ة ب �ح��ال��ة م ��ن ال�ق��دس�ي��ة،
وف��رت لها حماية واس�ع��ة .امللكية التي
ً
ع��رف��ت ب�ط��اب�ع�ه��ا امل� ��ادي أوال م��ا لبثت
أن تخطت امللكية العينية نحو امللكية
ذات ال�ط��اب��ع امل�ع�ن��وي ،او ال��ذه�ن��ي غير
امل��ادي .تعد حماية امللكية الفكرية من
ّ
املهمة التي باتت مطروحة
السجاالت
ع� �ل ��ى ن� �ح ��و واس � � ��ع ع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي��دي��ن
ال� �ح� �ق ��وق ��ي واالق � � �ت � � �ص� � ��ادي ع� �ل ��ى ح��د
س � � ��واء« .اآلث� � � ��ار االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ل�ح�ق��وق
امللكية ال�ف�ك��ري��ة» ك��ان م��وض��وع ال�ن��دوة
ال � �ت ��ي ن �ظ �م �ت �ه��ا ن� �ق ��اب ��ة امل� �ح ��ام�ي�ن ف��ي
ب�ي��روت ،بالتعاون مع وزارة االقتصاد
وال �ت �ج��ارة ،وجمعية حماية املنتجات
والعالمات التجارية.
«ح �م��اي��ة امل �ل �ك �ي��ة ال �ف �ك��ري��ة ت��رم��ي إل��ى
ح�م��اي��ة ن�م��و ال��وط��ن واالق �ت �ص��اد» هو
التعبير ال��ذي اخ�ت��اره نقيب املحامني
ج ��رج ��ي ج ��ري ��ج ،ل �ي �ع �ك��س م ��ن خ�لال��ه
أهمية مطلقة ل�ه��ذا ال�ح��ق ،راب�ط��ًا اي��اه
بالنمو ،الهدف األول للدول الحديثة.
وت� �م� �ث ��ل م� �ك ��اف� �ح ��ة «ت� �ق� �ل� �ي ��د ال �س �ل ��ع»
أح ��د أش �ك��ال ح �م��اي��ة امل�ل�ك�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة
ال� �ت ��ي ت� �ط ��رق إل �ي �ه��ا ج ��ري ��ج ،ف��اخ �ت��ار
ال� �ت ��أك� �ي ��د ع� �ل ��ى أه� �م� �ي ��ة ال� �ل� �ج ��وء ال ��ى
مكافحة التقليد ب�ه��دف درء املخاطر

ال�ص�ح�ي��ة ف��ي م �ج��ال األدوي � ��ة خ��اص��ة.
ال �ن �س��خ واالس �ت �ن �س��اخ ت�ع��اب�ي��ر ب��دي�ل��ة،
للداللة على خ��رق الحماية املخصصة
للملكية الفكرية ،أو التعدي على ملكية
األف� �ك ��ار م ��ن ق �ب��ل أص �ح��اب �ه��ا .وب�غ��ض
النظر عن التعابير التي تصب في إناء
واحد ،هو ٌ
إناء اقتصادي باملبدأ ،تبقى
امللكية الفكرية العنصر األس��اس��ي في
نمو ال��دول الصناعية امل�ت�ط��ورة ،حيث
تتجمع ب� ��راءات االخ� �ت ��راع« .ف �ه��ل لهذا
ال �ح��ق ان �ع �ك��اس��ه اإلي �ج��اب��ي ن�ف�س��ه في
ال� ��دول ال �ن��ام �ي��ة؟» س ��ؤال ط��رح��ه جريج
وأج��اب عنه« :ال��دول الصناعية الكبرى
تبقى املستفيد األكبر من هذه الحماية،
لكن القانون يجب أن يكون واحدًا».
اذن ،ح�م��اي��ة امل�ل�ك�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة م��ن ه��ذه
الوجهة ،تستدعي خضوع الدول ،التي
لم تصل إلى حد متقدم من التنمية ،الى
نظام موحد يمس حد األفكار ،فتستمر
البلدان املتقدمة منها في التقدم فيما
ت��رزح النامية عند ح��دوده��ا املعهودة
بالتبعية االقتصادية .في املقابل ،يبقى
ألمر اللجوء الى حماية امللكية الفكرية
نواحيه اإليجابية في ح��االت ارتباطه
بما هو أسمى ،كحياة اإلنسان أو  -في
هذه الحالة  -املستهلك.
«األم� � ��ن ال �غ ��ذائ ��ي وال �ص �ح��ي ل �ل��أوالد»
ه��ي ال ��زاوي ��ة ال �ت��ي ي�ن�ط�ل��ق م�ن�ه��ا وزي��ر

8500
عالمة
تجارية في
سجالت
مصلحة
املستهلك
لعام 2013

الصناعة والتجارة آالن حكيم ،لتأكيد
أه �م �ي��ة ح �م��اي��ة امل�ل�ك�ي��ة ال �ف �ك��ري��ة .ي�ق��دم
ً
ح �ك �ي��م م � �ث ��اال ع �م �ل �ي��ًا ي �ت �ع �ل��ق ب�ب�ع��ض
ال� �س� �ل ��ع امل � �ق � �ل ��دة ال � �ت� ��ي ت� �س� �ت �خ ��دم ف��ي
ح�ف�لات األط �ف��ال ،ال�ت��ي ات�ض��ح ل �ل��وزارة
أن «اس �ت �خ��دام �ه��ا ي � ��ؤدي ال� ��ى ام� ��راض
س��رط��ان �ي��ة» ب�ش�ك��ل أو ب ��آخ ��ر .وب�غ��ض
ال�ن�ظ��ر ع��ن أن األم ��ن ال �غ��ذائ��ي ف��ي دول��ة
ك�ـ«ل�ب�ن��ان» يكثر فيها ع��دد ال �ف �ق��راء ،ال
ي�ت�ع�ل��ق م �ب��دئ �ي��ًا ب��أط �ب��اق ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة
ت �س �ت �خ��دم ف ��ي أع� �ي ��اد م �ي�ل�اد األط� �ف ��ال،
غير أن أنسنة الغاية من تعزيز العمل

بحقوق امللكية ،ال بد أن تعزز مضمون
هذه الحماية.
أم��ا عن دور وزارة االقتصاد والتجارة
ف ��ي ت �ع��زي��ز ال� �ح ��ق ب��امل �ل �ك �ي��ة ال �ف �ك��ري��ة،
ف �ي��ؤك��د ح �ك �ي��م ال � ��دور األس ��اس ��ي ال ��ذي
ح �ي��ة ن �ش��ر ث�ق��اف��ة
ت ��ؤدي ��ه ال � � � ��وزارة ،ل �ن��ا ً
امل�ل�ك�ي��ة ال �ف �ك��ري��ة ب ��داي ��ة ،م��ن ث��م ال�ع�م��ل
على توفير التشريعات املالئمة في هذا
املجال وجعلها متوافقة مع االتفاقيات
ال��دول�ي��ة املختصة .ي��دع��م حكيم أق��وال��ه
ح� ��ول «ان � �ج � ��ازات ال� � � ��وزارة ف ��ي ح�م��اي��ة
امللكية الفكرية» باألرقام 8500« .عالمة
تجارية هي حصيلة سجالت مصلحة
املستهلك لعام  ،2013فيما ستتخطاه
املصلحة حتى  10200لعام  .»2014هذه
األرقام الضخمة بحسب وصف الوزير،
ت�خ�ل��و م��ن ال �ع�لام��ات امل�ت�ش��اب�ه��ة ،حيث
أن ال ��وزارة «ت��رف��ض تسجيل العالمات
امل �ت �ش��اب �ه��ة ،م ��ا أدى ال� ��ى خ �ف��ض ع��دد
النزاعات القضائية في هذا املجال».
أغ�ن�ي��ة «ه��اب��ي ب�ي��رث داي» ال�ت��ي دخلت
ك �ت��اب غ�ي�ن�ي��س ع �ل��ى اع �ت �ب��اره��ا األك �ث��ر
ً
غناء في العالم ،باتت عبارة عن «مردود
مالي مستمر ألص�ح��اب فكرتها» يقول
ران� ��ي ص� ��ادر أم�ي�ن س��ر ج�م�ع�ي��ة حماية
املنتجات والعالمات التجارية في لبنان.
األغنية امل�ث��ال على ارت�ب��اط ح��ق امللكية
ال �ف �ك��ري��ة ب��االق �ت �ص��اد ،ال ت �ع��دو ك��ون�ه��ا

ن�ق�ط��ة ف��ي ب�ح��ر األرق � ��ام ال�ض�خ�م��ة التي
تحصلها الشركات الكبرى ،تحت غطاء
هذا الحق .فعلى سبيل املثال« ،نستله»
شركة عاملية ،تملك  7عالمات تجارية،
ت �ب �ل��غ ق �ي �م��ة ك� ��ل م �ن �ه��ا م� ��ا ال ي �ق ��ل ع��ن
املليار دوالر .ف��ي امل�ق��اب��ل ،ت��وج��د عالمة
أخ ��رى ك�ـ«ن�س�ك��اف�ي��ه» ت�ب�ل��غ قيمتها 18
مليار دوالر« ،إن��ه سعر سبعة اح��رف».
أم��ا امل �ث��ال األب ��رز ال ��ذي ق��د ي�ب�ين ال�ف��ارق
العظيم ما بني كلفة انتاج عالمة تجارية
ومردودها ،فتلخصه «نايكي» .العالمة
الرياضية التي ابتدعتها احدى السيدات
منذ  40عامًا« ،فخالل  17ساعة وبكلفة
ّ
لم تتخط  35دوالرا ،باتت قيمتها اآلن 18
مليار دوالر» .لعل اكثر ما تجسده هذه
األرقام الضخمة ،هو الحالة االحتكارية
ال �ت��ي ق ��د ت �ن �ش��أ ع ��ن اس �ت �خ ��دام امل�ل�ك�ي��ة
الفكرية بحدها االقتصادي ،فيما يكون
لهذا الحق ح� ٌ�د آخ��ر يحفظ للمجتمع ال
للفرد قيمًا ذات أهمية أساسية ،تترجم
بالصحة والثقافة وغيرهما من الشؤون
األساسية « .املستهلك هو ال��ذي يعطي
قيمة ل�ل�ف�ك��رة» ،ي�ق��ول ص ��ادر ف��ي نهاية
ال �ن��دوة ،فيما امللكية الفكرية والثقافة
االس�ت�ه�لاك�ي��ة ت�ج�ت�م�ع��ان ل�ج�ع��ل بعض
ال �ع�ل�ام ��ات ال �ت �ج��اري��ة م�ن�ط�ل�ق��ًا ل�ت�ق��وي��م
األف��راد لبعضهم بعضا في املجتمعات
االستهالكية.

