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ال� �ح� �ي ��اة ،وت� �ض ��ر ب��ال �ع��اف �ي��ة ال�ن�ف�س�ي��ة
وال�ص�ح�ي��ة ،ك��إط��ال��ة دوام ال�ع�م��ل حتى
الخامسة بعد الظهر».
األعداد الكبيرة للمشاركني تدفع رئيس
ال��راب �ط��ة م�ح�م��ود ح �ي��در إل��ى االرت �ج��ال
وال � �خ� ��روج ع ��ن ال �ن ��ص امل �ك �ت��وب امل �ع� ّ�د
س �ل �ف��ًا .ي� �ق ��ول ل �ل �ج �م��وع« :ت �ن �ت �ف �ض��ون
ال�ي��وم لتقولوا للجميع إن�ك��م بعد يوم
ك��رام��ة امل��وظ��ف ل��ن ت��رض��وا ب��أن تكونوا
مكسر عصا ألح��د ،لتقولوا ل�ه��م :نحن
أس � ��اس وح � ��دة ال �ب �ل��د ووح� � ��دة أب �ن��ائ��ه،
وإن� � �ك � ��م س� �ت� �ك ��ون ��ون رأس ح� ��رب� ��ة ف��ي
محاربة الفساد واملفسدين وفي كشف
أصحاب السمسرات والصفقات وإنكم
س �ت �ق��وم��ون ب�ت�ع��ري��ة ال �ق �ل��ة ال�ق�ل�ي�ل��ة من
املوظفني الفاسدين».

ي �ج��زم ح �ي��در ب��أن �ن��ا «ل� ��ن ن� ��دع ال �ب �ن��ود
التخريبية تمر مهما كلف الثمن ،حتى
ل ��و أدى ذل � ��ك إل � ��ى ش ��ل ال �ع �م��ل ووق ��ف
اإلدارات» ،م �ط��ال �ب��ًا م �ج �ل��س ال� �ن ��واب
ب�ـ«ال�ت��راج��ع ع��ن ه��ذا ال �ق��رار وب�س��رع��ة».
وسأل« :هل أردتم من وراء ذلك معاقبتنا
ع� �ل ��ى م� �ط ��ال� �ب ��ات� �ن ��ا خ� �ل ��ال  3س� �ن ��وات
ً
بتصحيح رواتبنا؟» ،قائال« :االعتراف
بالخطأ فضيلة ،والرجوع عنه فضيلة
أخ � � � � � ��رى» .وأك � � � ��د ب � ��اس � ��م امل �ع �ت �ص �م�ي�ن
«سنستمر في املطالبة بسلسلة عادلة
وم �ن �ص �ف ��ة ،ت � �س� ��اوي روات� �ب� �ن ��ا ب �ب��اق��ي
روات ��ب ال�ق�ط��اع��ات الوظيفية األخ ��رى».
وأوصى بـ«البقاء موحدين في الرابطة
ألن امل �ع��رك��ة ط��وي �ل��ة» ،م� �ج ��ددًا «رف ��ض
تمويل السلسلة من جيوب الفقراء ومن

ذوي الدخل املحدود» .ودعا إلى «البقاء
على الجهوزية للمشاركة ف��ي إض��راب
ي��وم��ي  26و 27ال �ج��اري ،عند العاشرة
أمام مقر الضريبة على القيمة املضافة
�ام وزارة ال�ت��رب�ي��ة في
ف��ي ال�ع��دل�ي��ة وأم� � ّ
األون �ي �س �ك��و» .وح ��ض ح �ي��در امل��وظ�ف�ين
على املشاركة ف��ي اللقاء النقابي ال��ذي
تعقده هيئة التنسيق عند الرابعة من
بعد ظهر االثنني املقبل في  26الجاري.
ب �ع��ده��ا ،ي �ق��رر امل�ع�ت�ص�م��ون ال�س�ي��ر في
تظاهرة على وق��ع «ش� ّ�دوا الهمة الهمة
قوية ،شارك ش��ارك ،ش��ارك ،نحنا اليوم
وب� �ك ��را وب� �ع ��دو ،ن �ح �ن��ا م�ن�ب�ق��ى وه ��وي
ت� � � ��ارك» .ت� �ج ��وب ال �ت �ظ ��اه ��رة ال� � � ��وزارات
الواقعة في محيط العدلية حيث كانت
امل �ح �ط��ة األول � � ��ى ع �ن��د وزارة ال� �ش ��ؤون

االج �ت �م��اع �ي��ة ،ق �ب��ل أن ت �ت��اب��ع س�ي��ره��ا
ب ��ات� �ج ��اه اإلدارة امل ��رك ��زي ��ة ل �ل �ج��ام �ع��ة
اللبنانية (باملناسبة يستفيد العاملون
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة م ��ن س �ل �س �ل��ة ال� ��روات� ��ب).
وتتوقف التظاهرة أم��ام املبنى القريب
ل � � � ��وزارة ال �ص �ح��ة ال� �ع ��ام ��ة ،ح �ي��ث م�ن��ع
امل ��وظ �ف ��ون م ��ن االن � �خ� ��راط ف ��ي ال �ح��راك
ووق� �ف ��وا ي �ش ��اه ��دون رف��اق �ه��م م ��ن على
ال �ش��رف��ات« .ي�ل�لا ي��ا ش�ب��اب ع�ل��ى وزارة
الصحة هونيك كتير ضاغطني عليهم»،
قال أحدهم ،إال أن القوى األمنية املولجة
بحماية املكان لم تسمح لهم باالقتراب.
ام�ت�ث��ل امل �ت �ظ��اه��رون وع � ��ادوا أدراج �ه��م
ب��ات�ج��اه ال�ع��دل�ي��ة ،فمقر ال�ض��ري�ب��ة على
ال �ق �ي �م��ة امل �ض��اف��ة ال �ت ��ي ك ��ان ��ت امل�ح�ط��ة
األخيرة في هذا اليوم النقابي.

◄ ي �ن �ف��ذ ع �م��ال ال� �ف ��ات ��ورة ف ��ي ال �ص �ن��دوق
ال��وط �ن��ي ل�ل�ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي اع�ت�ص��ام��ا
امام املبنى الرئيسي للضمان االجتماعي
ف��ي منطقة وط ��ى امل�ص�ي�ط�ب��ة ع�ن��د الثانية
م��ن ب�ع��د ظ�ه��ر ال �ي��وم ال�خ�م�ي��س ،للمطالبة
ب �ح �ق��وق ع �م��ال ال� �ف ��ات ��ورة ،وت�ث�ب�ي�ت�ه��م في
مالك الصندوق الوطني للضمان .واشاروا
في بيان لهم ال��ى ان «ه��ذا االعتصام يأتي
بتأييد ودعم وتحت مظلة وحماية االتحاد
العمالي العام في لبنان».
◄ ق� ��رر ع �م ��ال ت �ش �غ �ي��ل وص �ي ��ان ��ة اآلب� ��ار
والشبكات والينابيع ومعالجة مياه الصرف
الصحي في ق��رى شرقي بعلبك واملنطقة
الشمالية ،تنفيذ اعتصام ال�ي��وم الخميس
بالتزامن مع اجتماع مجلس إدارة مؤسسة
مياه البقاع ـــ زحلة .ويطالب هؤالء بدمجهم
مع املؤسسة بناء للمرسوم الرقم .14916
◄ واصل موظفو مستشفى رفيق الحريري
ال�ح�ك��وم��ي ال�ج��ام�ع��ي ت�ح� ّ�رك��ات�ه��م للمطالبة
ب��روات�ب�ه��م املستحقة م�ن��ذ ش �ه��ور ،ون�ف��ذوا
ام ��س اع�ت�ص��ام��ا ام ��ام م��دخ��ل املستشفى،
وأقفلوا املدخل الرئيسي للمستشفى لعشر
دقائق .وق��ال منسق لجنة املوظفني سهيل
ريا ان تعيني رئيس مجلس ادارة جديد هو
الدكتور فيصل شاتيال ال ينهي معاناتنا،
ول��م نلمس اي تطور ايجابي باتجاه قبض
مستحقاتنا .وكرر املطالبة بتسديد الراتب
وامل�س�ت�ح�ق��ات امل �ت��أخ��رة ،اي �ج��اد آل �ي��ة ثابتة
ل �ت��أم�ين روات � ��ب امل��وظ �ف�ين ع �ل��ى ن �ح��و ث��اب��ت
وتسديدها مع نهاية كل شهر ،النظر بقيمة
املنح املدرسية املقدمة ،التي ال تتجاوز الحد
االدنى اسوة بموظفي الضمان االجتماعي
وك�ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ،االس�ت�ف��ادة م��ن اش�ه��ر 13
و ،14اع�ط��اء امل��وظ�ف�ين خ��ارج امل�ل�اك حقهم
بالدرجات ،ب��دءا من تاريخ مباشرة عملهم
(من دون مفعول رجعي) ،تثبيت املياومني
وض��م خ��دم��ات ال�س�ن��وات ال�س��اب�ق��ة ،وحفظ
ح�ق��وق�ه��م ع��ن ذل ��ك ،ت�ب�ن��ي م �ش��روع ان�ش��اء
ص� �ن ��دوق ت �ق ��اع ��دي وت� �ع ��اض ��دي وخ �ف��ض
عددالساعات من  44الى  40ساعة».
(األخبار)

تقرير

الالجئون في لبنان يعانون من نظام الرعاية الصحية
إيفا الشوفي
أص� �ب� �ح ��ت س� ��وري� ��ا أك� �ب ��ر م � �ص� � ّ�در ف��ي
العالم لالجئني .أم��ا لبنان فهو البلد
ً
ّ
تسجل
األك �ث��ر اس�ت�ق�ب��اال ل�لاج�ئ�ين ،إذ
األمم املتحدة يوميًا دخول نحو 2500
الج��ئ س��وري وفلسطيني إل��ى لبنان.
أزم ��ة ال �ه��روب م��ن امل ��وت ال ��ذي ي�ط��ارد
ال �ج �م �ي��ع ف� ��ي س� ��وري� ��ا ال ت �ن �ت �ه��ي م��ع
تخطي الحدود؛ فبعد العبور واتخاذ
ص �ف��ة ال�ل�اج ��ئ ت �ب��دأ م �ع��ان��اة ال �ع �ي��ش.
ي ��واج ��ه ه � ��ؤالء ال �ع ��دي ��د م ��ن امل �ش��اك��ل،
أب � ��رزه � ��ا ال� �ح ��اج ��ة امل� ��اس� ��ة ل �ل �ح �ص��ول
ع �ل��ى رع��اي��ة ص�ح�ي��ة م�لائ �م��ة ،م��ا دف��ع
الكثير من الالجئني الفقراء إلى اتخاذ
خيارات خطرة مثل العودة إلى سوريا
للحصول على العالج املطلوب.
ّ
ه ��ذه امل �ع��ان��اة ش��ك �ل��ت م �ح��ور امل��ؤت�م��ر
ال � � ��ذي ع� �ق ��دت ��ه أم� � ��س م �ن �ظ �م��ة ال �ع �ف��و
الدولية لنشر تقريرها حول الالجئني
ال � �س ��وري �ي�ن ت� �ح ��ت ع � �ن� ��وان «خ � �ي� ��ارات
م� ��ؤرق� ��ة :الج � �ئ ��ون س� ��وري� ��ون ب �ح��اج��ة
إل��ى رعاية صحية في لبنان» .يكشف
التقرير عن الصعوبات التي يواجهها
الالجئون السوريون في الحصول على
الرعاية الطبية في لبنان ،وتأثير ذلك
في حياتهم ،إضافة إلى الثغر الخطيرة
ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �خ��دم��ات ال�ط�ب�ي��ة ،من

ب �ي �ن �ه��ا رف� � ��ض ب� �ع ��ض امل �س �ت �ش �ف �ي��ات
إدخالهم ،بما في ذلك حاالت الطوارئ.
قصص ع��دي��دة نسمعها ع� ّ�م��ا يعانيه
ه � ��ؤالء ،ف �ت �ب��رز ق �ص��ة ع� ��ارف اب ��ن ال� �ـ12
ع��ام��ًا ال��ذي ت�ع� ّ�رض ل�ح��روق بالغة في
ساقيه لم يتمكن من عالجها ،فكان له
أحد الخيارين :إما العودة إلى سوريا
للعالج أو الشلل التام .عارف ،محمود،
أم��ل ،دي�م��اّ ،وجمعة ه��م أب�ط��ال قصص
مأساوية وثقها تقرير املنظمة ليفضح
حجم العذاب الذي يعيشه السوريون،
في واح��دة من أكبر أزم��ات اللجوء في
التاريخ.
ّأم� � ��ا امل �ج �ت �م��ع ال � ��دول � ��ي ،امل �ن �ه �م��ك ف��ي
السياسة ،فيقف بعيدًا عن مسؤولياته
اإلنسانية التي يجب أن تتصدر قائمة
أول��وي��ات��ه .ف�ق��د أط�ل�ق��ت األم ��م امل�ت�ح��دة
ن� ً
�داء لجمع  1،7مليار دوالر ألغ��راض
عملها في لبنان خالل عام  ،2014كجزء
من مبلغ  4،2مليارات دوالر تخصص
لل��اس �ت �ج��اب��ة الح �ت �ي ��اج ��ات ال�لاج �ئ�ين
ال �س��وري�ي�ن ع �م��وم��ًا ،إال أن ج ��ل م ��ا تم
تأمينه م��ن امل�ب�ل��غ امل��رص��ود للبنان ال
يتعدى  .%17هذا النقص في التمويل
ّأدى إلى تفاقم األوضاع سوءًا وازدياد
ح �ج��م م �ع��ان��اة ال� �س ��وري�ي�ن ف ��ي ل�ب�ن��ان
كنتيجة م �ب��اش��رة «ل�ل�ت�ق��اع��س املعيب
م ��ن ط ��رف امل�ج�ت�م��ع ال� ��دول� ��ي» .وت �ق��ول

م��دي��رة ب��رن��ام��ج ال�ق�ض��اي��ا ال�ع��امل�ي��ة في
ّمنظمة العفو الدولية ،أودري غوغران،
إن��ه «ح��ان ال��وق��ت ك��ي يعترف املجتمع
ال��دول��ي ب�ت�ب�ع��ات ت�ق��اع�س��ه ع��ن توفير
املساعدة الكافية لالجئني الفارين من
ال�ن��زاع في س��وري��ا .وثمة حاجة ماسة
تتطلب من البلدان أن تفي بتعهداتها
على صعيد ال�ن��داء اإلن�س��ان��ي العاجل
لتلبية االحتياجات الخاصة باألزمة

عارف ابن الـ 12عامًا
تعرض لحروق بالغة في ساقيه
ّ
لم يتمكن من عالجها
ال� �س ��وري ��ة» .وي �ت �ص��ف ن �ظ��ام ال��رع��اي��ة
الصحية ف��ي ل�ب�ن��ان ب��ارت�ف��اع تكاليف
ال � �ع �ل�اج ف� �ي ��ه ،ل �ك��ون��ه ت��اب �ع��ًا ل�ل �ق �ط��اع
الخاص في معظمه ،األم��ر ال��ذي يدفع
الكثير من الالجئني إلى االعتماد على
ال��رع��اي��ة الصحية ب��األس�ع��ار املدعومة
التي توفرها املفوضية السامية لألمم
ّ
امل �ت �ح ��دة ل� � ّش ��ؤون ال�ل�اج� �ئ�ي�ن .وت ��ؤك ��د
غ ��وغ ��ران أن � ��ه «ج� � ��راء ن �ق��ص األم� � ��وال،
ُ
اضطرت املفوضية إلى فرض مجموعة
ال �ش��روط ال �ت��ي ي�ج��ب ع�ل��ى ال�ل�اج��ئ أن

ي�س�ت��وف�ي�ه��ا ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ع�ل�اج في
املستشفى .وحتى إن استوفى الالجئ
تلك ال �ش��روط ،ف�س��وف ُيضطر حينها
إلى دفع  %25من إجمالي التكلفة من
جيبه الخاص».
ال�ل�اج �ئ��ون ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون ف��ي ل�ب�ن��ان
يمكنهم الحصول على خدمات الرعاية
الصحية من خالل وكالة األمم املتحدة
لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
(األون��روا) ،وليس من خالل املفوضية
السامية لشؤون الالجئني .شكلت هذه
�دل ب�ين مسؤولي
ال�ن�ق�ط��ة م��وض��وع ج � ٍ
املنظمة ومجموعة م��ن الفلسطينيني
ال ��ذي ��ن ح �ض ��روا امل��ؤت �م��ر ،إذ اع �ت��رض
ه � � ��ؤالء ع� �ل ��ى ع� � ��دم اه � �ت � �م ��ام امل �ن �ظ �م��ة
ب� �م� �ع ��ان ��ات� �ه ��م ،وال� � � �ش � � ��روط ال �ق ��اس �ي��ة
ال�ت��ي تفرضها ال��دول��ة اللبنانية على
دخ��ول�ه��م ،م��ا ي �ع� ّ�رض ح�ي��اة الكثيرين
ّ
وغصة
بصوت غاضب
منهم للخطر.
ٍ
خ��اف �ت��ة س� ��أل أح ��ده ��م م ��ن م �خ �ي��م عني
الحلوة «مل��اذا ال تلتفت املنظمات إلى
م �ع��ان��اة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي؟ ن�ح��ن م�ت�ن��ا من
ال�ج��وع ف��ي ال�ي��رم��وك ،تعرضنا ألبشع
أن��واع التمييز العنصري ،ليس لدينا
دول� ��ة ت �س��اع��دن��ا وال م�ن�ظ�م��ات دول �ي��ة
ّ
نتحول
نلجأ إليها .إلى من نذهب؟ هل
إل ��ى م�ن�ظ�م��ات ع�س�ك��ري��ة ك ��ي ي�ل�ت�ف�ت��وا
ّ
إل �ي �ن��ا؟» .ج� ��اءه ال �ج ��واب أن «امل�ن�ظ�م��ة

ّ
وث� � �ق � ��ت ب� �ع ��ض ح� � � ��االت االن� �ت� �ه ��اك ��ات
املتعلقة بالالجئني الفلسطينيني من
سوريا ،إال أننا لم نتناول هذه النقطة
بالتفصيل ،ولكن سنكتب تقريرًا عن
االن�ت�ه��اك��ات ال�ت��ي يتعرضون ل�ه��ا» .لم
يعجب الجواب فتاة فلسطينية كانت
ف��ي ال�ق��اع��ة «ل�ي��ش ه�ل��ق ب��دك��ن تبلشوا
تكتبوا تقارير؟ منعنا من الدخول هو
أكبر انتهاك!».
خ �ل��ص ال �ت �ق��ري��ر إل ��ى أن أزم� ��ة ال�ل�ج��وء
ال �ح��ال �ي��ة ّأدت ال ��ى ات �خ��اذ ال �ع��دي��د من
القرارات املؤرقة :على صعيد الحكومة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،إن اس �ت �ض��اف��ة ه ��ذا ال �ع��دد
الكبير م��ن الالجئني ون�ق��ص التمويل
أدى إل��ى زي��ادة ال��دي��ن والبطالة وشح
امل � � ��واردّ .أم� ��ا ع �ل��ى ص �ع �ي��د امل�ف��وض�ي��ة
ال� �س ��ام� �ي ��ة ل�ل��أم� ��م امل � �ت � �ح� ��دة ل� �ش ��ؤون
ال �ل��اج� � �ئ �ي��ن ،ف� � � ��إن اع � �ت � �م � ��اد ال� ��رع� ��اي� ��ة
الصحية على املستوى الثاني والثالث
م� ��ع ت �ح ��دي ��د م �ع��اي �ي��ر أه �ل �ي ��ة خ��اص��ة
لالستفادة منها يمنع جزءًا كبيرًا من
ال�ل�اج �ئ�ي�ن م ��ن ال �ح �ص��ول ع �ل��ى رع��اي��ة
ص�ح�ي��ة م�لائ�م��ة .وأخ �ي �رًا ع�ل��ى صعيد
ال�لاج�ئ�ين ال�س��وري�ين ال��ذي��ن ه��رب��وا من
امل��وت ف��ي س��وري��ا ،ف�ه��ؤالء يعانون من
ص�ع��وب��ات صحية خطيرة ال يمكنهم
ّ
تحمل كلفة عالجها ،ما يضطرهم إما
إلى االستدانة أو العودة إلى سوريا.

