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إضراب هيئة التنسيق:
تصعيد أم «خذ وطالب»؟
هل الطريق ال تزال
سالكة أمام إقرار سلسلة
رتب ورواتب جديدة؟
أي سلسلة ستقر؟ ما هي
خطة هيئة التنسيق
النقابية للتصدي لمشروع
ال يضمن حقوق أصحاب
السلسلة؟ األسئلة نفسها
تطرح مجددًا عشية
إضراب  23الجاري
فاتن الحاج

ال ـ ـبـ ــدء ب ــاسـ ـتـ ـخ ــراج ــه .كـ ــذلـ ــك ،يـجــب
علينا أن نعيد تصويب السياسات
االقـتـصــاديــة املـكــرســة فــي لـبـنــان ،ألن
العجز التجاري بلغ  17مليار دوالر،
وق ــد يــرت ـفــع ســري ـعــا إل ــى  18م ـل ـيــارًا،
وهـ ـ ــذا م ــا يـ ـف ــرض ع ـل ـي ـنــا أن نـخـفــف
االعتماد على االستيراد ،وأن نحاول
زيــادة اإلنتاج املحلي لتغذية السوق
املحلية ولزيادة التصدير أيضًا».
وبرغم أن مداخلة الحاج حسن كانت
أج ــدر بــالـنـقــاش ،إال أنـهــا ب ــدت كأنها
ّ
ـان ،إذ ع ــل ــق أحــد
أفـ ـك ــار م ــن ف ـض ــاء ثـ ـ ـ ٍ
وزراء  14آذار على مشهد االصطفاف
السياسي فــي الجلسة وان ـفــراد حزب
الـ ـل ــه ب ـت ـس ـج ـيــل م ــوق ــف خ ـ ــارج إطـ ــار
ّ
السجال الذي دار ،ممازحًا« :كل شغل
الحزبّ ...برا!».

ال ـ ـس ـ ـلـ ــع وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ،ف ــان ـخ ـف ـض ــت
كـلـفــة اإلن ـت ــاج وازدادت اسـتـثـمــارات
رج ــال األع ـم ــال ال ـســوريــن وارتـفـعــت
التحويالت املالية.
مـ ــع ام ـ ـتـ ــداد ع ـم ــر األزم ـ ـ ـ ــة ،سـتـخـســر
الجهات املانحة حماستها للتمويل
وامل ـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ــرات ت ـ ــوض ـ ــح ذلـ ـ ـ ـ ــك .ت ــؤك ــد
ك ــوث ــر دارا ،نــائ ـبــة رئ ـي ــس الـجـمـعـيــة
االقتصادية اللبنانية ،أن املناشدات
التي قدمتها منظمات األمــم املتحدة
ً
ل ــم ت ـج ــد ت ـج ــاوب ــا مـ ـقـ ـب ــوال ،ف ـتــراجــع
التمويل بشكل كبير كما تراجع عدد
ال ـج ـه ــات امل ــان ـح ــة ح ـي ــث ل ــم تـحـصــل
امل ـن ـظ ـمــات س ــوى ع ـلــى  3.4م ـل ـيــارات
دوالر مــن أص ــل  8.4مـلـيــارات دوالر.
وتلفت دارا الى أن هناك  5دول ّ
تقدم
أكثر من  %50من املساعدات وهو ما

حتى اآلن ،لم تعلن هيئة التنسيق
خ ـط ــة ت ـص ـع ـيــديــة مـ ـ ّ
ـوحـ ــدة ت ـح ـ ّـدد
فيها أدوات املواجهة املقبلة إلقرار
سلسلة الــرتــب والــرواتــب ،مــا يعزز
شكوك البعض في أن يبقى إضراب
 23الجاري يتيمًا ال يتجاوز «رفع
ّ
ال ـع ـتــب» .إل أن الـهـيـئــة أكـ ــدت ،في
ب ـيــان أص ــدرت ــه أم ــس ،أن ـهــا تنتظر
نـ ـت ــائ ــج الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ال ـع ـم ــوم ـي ــة
ومجالس املندوبني في الثانويات
واملـ ـ ـ ـ ــدارس وامل ـه ـن ـي ــات واإلدارات
الـعــامــة لـتـحـ ّـدد ال ـخ ـطــوات املــرافـقــة
ل ـ ــإض ـ ــراب ،فـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـحــافــي
تعقده الثالثاء املقبل.
فــي الــواقــع ،ال يتناول النقاش بني
م ـك ــون ــات ال ـه ـي ـئــة أشـ ـك ــال ال ـت ـحــرك
ض ــد اح ـت ـم ــاالت ال ـت ـفــريــط بـحـقــوق
القطاعات الوظيفية ،بقدر ما ُيبحث
ج ــدوى التصعيد الـطــويــل ومــا إذا
ك ــان املـطـلــوب اسـتـمــرار «التشبث»
ب ـس ـقــف عـ ــال ألرق ـ ـ ــام ال ـس ـل ـس ـلــة أو
السير بمبدأ «خذ وطالب».
ف ـ ـ ــي االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ل ـه ـي ـئ ــة
الـتـنـسـيــق ،أول مــن أم ــس ،تمسكت
راب ـط ــة أس ــات ــذة الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي
الــرس ـمــي بـمـطـلــب تـعـيــن األس ـتــاذ
الثانوي (فئة ثالثة) في الدرجة 25
لـلـحـفــاظ عـلــى ال ـف ــارق بــن الفئتني
ال ـث ــال ـث ــة وال ــرابـ ـع ــة .وب ـي ـن ـمــا الق ــى
املطلب اعـتــراض املـكــونــات األخــرى
ال ـت ــي وض ـع ـتــه ف ــي خ ــان ــة امل ــزاي ــدة
ع ـلــى الـهـيـئــة ال ـت ــي ت ـط ــرح ال ــدرج ــة
 ،21ي ـن ـفــي رئ ـي ــس ال ــراب ـط ــة عـبــدو
خاطر أن يندرج ذلك في إطــار شق
هيئة التنسيق ،و«كــل ما في األمر
أن ـن ــا ن ـطــالــب بــال ـحــد األدن ـ ــى ال ــذي

يدفع الى القلق ،إذ مع انخفاض عدد
ال ـج ـهــات املــان ـحــة ،تــرتـفــع احـتـمــاالت
فـ ــرض أج ـ ـنـ ــدات م ـع ـي ـنــة .تـ ـق ــول دارا
فــي مــا يتعلق بتنظيم عمل الجهات
ّ
الفاعلة إن املفوضية كــان لها الــدور
األســاســي ســابـقــا ،أمــا الـيــوم فينتقل
هــذا الــدور الــى برنامج األمــم املتحدة
اإلن ـ ـمـ ــائـ ــي بـ ـع ــدم ــا ُص ـ ــرف ـ ــت ج ـم ـيــع
األموال على اإلغاثة من دون االلتفات
ال ــى املـجـتـمـعــات املـضـيـفــة .الـفــوضــى
التي تعم «قطاع» الـ  NGO›Sال يمكن
أن تـسـتـمــر ،ف ـتــوضــح دارا أن «نـمــط
ال ـت ـس ـي ـي ــس لـ ـ ــدى هـ ـ ــذه ال ـج ـم ـع ـي ــات
ي ـ ـ ـ ــزداد ،ك ـم ــا أن أول ــوي ــاتـ ـه ــا لـيـســت
ً
فـعــا أولــويــات املجتمع املحلي إنما
أول ــوي ــات ال ـج ـهــات املــان ـحــة ،ع ــدا عن
أنــه ليس هناك سلطة تنظم عملهم،
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ي ـحــافــظ ع ـلــى مــوق ـع ـنــا الــوظ ـي ـفــي،
وهـ ــي م ـج ــرد ص ـي ـغــة ل ــرف ــع ال ـغــن،
وإذا ك ــان ل ــدى امل ـس ــؤول ــن صيغة
أخرى فليقدموها لنا» .يبدو خاطر
م ـق ـت ـن ـعــا بـ ـ ــأن إض ـ ـ ـ ــراب ال ـخ ـم ـيــس
املقبل سيكون البداية لتحرك كبير
سـيــرد على الــوعــود الــزائـفــة .يشير
خاطر إلى أن مقاطعة االمتحانات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة لـ ــم ت ـ ـعـ ــرض بـ ـعّ ــد عـلــى
ّ
طاولة هيئة التنسيق «إل أنه خيار
وارد لــدي ـنــا ك ـثــانــويــن إذا ل ــم تقر
حقوقنا».
اإلضراب ليس رفع عتب بقدر ما هو
خ ـطــوة ملــواصـلــة تـحــريــك القضية،
ه ــذا مــا يــؤكــده م ـســؤول الــدراســات
ف ـ ــي راب ـ ـط ـ ــة الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم األسـ ــاسـ ــي
الــرس ـمــي ع ــدن ــان ب ــرج ــي .ي ـقــول إن
هـيـئــة الـتـنـسـيــق ت ــدرس الـخـطــوات
«كل يوم بيومو» و«خطتنا ستكون
مــرت ـب ـطــة ب ـت ــوص ـي ــات ال ـج ـم ـع ـيــات
ال ـع ـمــوم ـيــة م ــع ت ــرق ــب مل ــا س ـيــؤول
إلـيــه اجتماع هيئة مكتب املجلس
النيابي ووقائع اجتماعات مجلس
بخصوص املوازنة» .يلفت
الــوزراء
ّ
بــرجــي إل ــى أن ــه لـيــس بــن مكونات
ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة م ـ ــن ي ـ ـط ـ ــرح ال ـت ـص ـع ـي ــد

يتناول النقاش
في هيئة التنسيق
جدوى التصعيد
ال أشكال التحرك

وبــال ـتــالــي ف ــإن امل ـس ــاع ــدات املـتــدفـقــة
ال تـمــر بمعظمها عـبــر الـحـكــومــة ،ما
يخلق مساحة كبيرة من الفساد».
ويحدد الوزير السابق شربل نحاس
ُ
 3س ـي ـنــاريــوات طــرحــت لـلـتـعــامــل مع
األزم ــة :السيناريو األول ،الــذي أثبت
فشله ،هو ما خرج به املسؤولون عن
أن الحسم في سوريا سيكون سريعًا.
ال ـس ـي ـنــاريــو ال ـث ــان ــي ه ــو أنـ ــه عـنــدمــا
ت ـن ـت ـهــي األزم ـ ـ ــة س ـي ـع ــود ال ــاج ـئ ــون
ال ــى س ــوري ــا ،إال أن ــه «كـلـمــا م ــر وقــت
أط ــول ،انـخـفــض ع ــدد الــذيــن يــريــدون
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة» ،وخـ ـص ــوص ــا أن س ــوري ــا
مــدمــرة واملجتمع ال ـســوري سيعيش
صدامات قوية .السيناريو الثالث هو
ما يتخيله رجال األعمال عن «موجة
إع ـمــار» لـســوريــا بـعــد انـتـهــاء األزم ــة،

ال ـط ــوي ــل بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـث ــان ــوي ــن».
أم ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس نـ ـق ــاب ــة امل ـع ـل ـم ــن فــي
املــدارس الخاصة ،نعمه محفوض،
َفي ِعد بأن العام الدراسي لن ينتهي
قبل إنهاء ملف السلسلة ،و«إذا كنا
نفضل ع ــدم الـلـجــوء إل ــى السلبية،
فهذا ال يعني أننا نعارض أي شكل
للتصعيد ،بما أن االكتفاء بالتذكير
بــالـقـضـيــة ل ــم ي ـعــد خ ـي ــارًا نــاجـعــا،
لــذا فــا يجبرونا على الـعــودة إلى
الشارع وليتحملوا هم املسؤولية».
ال ـت ـيــار ال ـن ـقــابــي املـسـتـقــل بــرئــاســة
حنا غريبّ ،
يحمل هيئة التنسيق
نـفـسـهــا امل ـســؤول ـيــة ف ــي ح ــال إق ــرار
سـلـسـلــة ـ م ـســخ ال تـتـبـنــى أول ــوي ــة
املطلب املتمثل بإعطاء من لم يعط
م ــن ال ـق ـط ــاع ــات ال ــوظ ـي ـف ـي ــة حـقـهــا
ب ــالـ ــ %121وف ــق أي صـيـغــة تحفظ
امل ــوق ــع الــوظ ـي ـفــي ل ـكــل ال ـق ـطــاعــات
ووح ــدة هيئة التنسيق .بالنسبة
إل ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ي ـن ـب ـغ ــي ت ـض ـي ـيــع
البوصلة ،فاملعركة األساسية هي
فــي نـسـبــة ال ــزي ــادة ول ـيــس ف ــي رقــم
الدرجة ،واملقارنة الثابتة تكون مع
من هم في درجــة أعلى أي القضاة
وأساتذة الجامعة اللبنانية وليس
م ــن ه ــم ف ــي درجـ ـ ــة أدن ـ ـ ــى .يـطــالــب
ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ب ـ ـمـ ــوقـ ــف م ـ ــوح ـ ــد ل ـه ـي ـئــة
الـتـنـسـيــق ي ـت ـجــاوز «رفـ ــع الـعـتــب»
إلــى إع ــان خطة تصعيدية تشمل
االعتصامات املفتوحة أمــام مرافق
الفساد ومنازل النواب ومسؤولي
الكتل السياسية الذين ال ّ
يشرعون
ال ـح ـقــوق وال الـسـلـسـلــة .ويـشـتــرط
التيار تضمني الخطة التركيز على
إلغاء البنود التدميرية في باريس
ـ  3الـتــي تـضــرب كــل الـقـطــاعــات وال
تقل أهمية عن السلسلة.
(هيثم الموسوي)

يلفت شربل الــى حديث جــدي يجري
بشأنها.
لكن ،كيف كان على الدولة أن تتعامل
مع «النازحني»؟ يقول نحاس إنه كان
ال ّ
بد أوال من اتباع سياسة انتقائية
(حسب العمر ،املستوى التعليمي…)
في استقبال «الـنــازحــن» .ثانيًا ،كان
على الدولة أن تؤمن حاجاتهم بشكل
منعزل عن البنية التحتية للبلد كي
ال ينعكس ذلــك عـلــى اللبنانيني ،أي
تــأمــن م ــدارس ومستشفيات خاصة
لـ ـه ــمُ .ي ـن ـه ــي نـ ـح ــاس أن ـ ــه «ب ـ ـمـ ــوازاة
التبدل العميق في املجتمع السوري،
يحصل تبدل في البنية االقتصادية
واالجتماعية للمجتمع اللبناني ،ما
سيحدد نــوع العالقات التي ستنشأ
الحقًا بني املجتمعني».

أبناء «البارد» يحتجون
على وقف خطة الطوارئ
ّ
نفذ ابناء مخيم نهر الـبــارد ،أمــس ،اعتصاما
امــام املقر الرئيسي لوكالة الـغــوث «االون ــروا»
فــي ب ـيــروت ،احتجاجا على قــراراتـهــا بوقف
خطة الطوارئ الغاثة املخيم ورفضا للتباطؤ
ف ــي اع ـ ـ ــادة اع ـ ـمـ ــاره .وط ــال ــب ع ـض ــو املـكـتــب
الـسـيــاســي لــ»الـجـبـهــة الــديـمــوقــراطـيــة لتحرير
فلسطني» علي فيصل« ،االونـ ــروا» بــ»الـعــودة
عن قراراتها السابقة وبتحمل مسؤولياتها
ازاء اغاثة ابناء املخيم» ،داعيا الى «التنبه من
خطورة مشاريع الفتنة التي تحاول «االونروا»
عـبــر بـعــض موظفيها زرع ـهــا بــن الفصائل
والشعب والحراكات ،من خالل غرفة العمليات
املشكلة مــن ادارة لبنان وموظفيها األمنيني
واستخدام ادارة املنطقة أداة لها».
«حقوقك بالمدني» في ساحة الشهداء
تحت شعار «حقوقك باملدني» ،تدعو جمعية
شمل الــى اعتصام اليوم في ساحة الشهداء
ع ـنــد ال ـســاعــة ال ـخــام ـســة وال ـن ـصــف م ــن أجــل
املطالبة بـقــانــون مــدنــي لــأحــوال الشخصية،
ب ـح ـض ــور نـ ـس ــاء مـ ـت ــزوج ــات م ــدن ـي ــا .ورأت
ّ
«تحية
الجمعية أن اعـتـصــام ال ـيــوم سـيـكــون
إلى ّكل امــرأة لبنانية ّ
متزوجة مدنيًا ،واجهت
بجرأة املجتمع والتقاليد والطائفية والقوانني
ّ
املنتقصة للحقوق ،وحتى اإلهانات واإلشاعات
وال ـع ـن ــف» .وك ــان ــت شـمــل ق ــد طــرحــت سابقًا
مشروع قانون مدني لألحوال الشخصية عام
.2009
أبو فاعور :لتطبيق معايير سالمة الغذاء
في المستشفيات الحكومية
طلب وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور من
املستشفيات الحكومية التي تديرها مؤسسات
عــامــة ،املـشــاركــة فــي الـ ــدورات التدريبية التي
تجريها غــرف الـتـجــارة والـصـنــاعــة والــزراعــة
حــول «تطبيق سالمة الـغــذاء وطــرق املراقبة»،
ملــا لـهــذه املـشــاركــة مــن فــائــدة فــي تطبيق هذه
املـعــايـيــر فــي املـسـتـشـفـيــات الـحـكــومـيــة ،بغية
التعامل مع املشاكل التي تواجه العاملني في
مجال الغذاء فيها وتالفي االخطاء الشائعة،
وإي ـجــاد الـحـلــول والــوقــايــة فــي ســامــة الـغــذاء
وتطبيق الجودة والسالمة الغذائية في مطابخ
املستشفيات الحكومية.
المياومون يواصلون اعتصامهم
واصـ ــل م ـيــاومــو مــؤسـســة ك ـهــربــاء لـبـنــان -
الـعــامـلــون ل ــدى مـقــدمــي الـخــدمــات فــي شركة
( )E.P.Sفي دائرة وادي الزينة  -اقليم الخروب،
أمس ،اعتصامهم احتجاجا على قرار الصرف
التعسفي في حق  8من املياومني العاملني في
الشركة من منطقة االقليم.
وأع ـلــن رئ ـيــس ات ـحــاد ب ـلــديــات اقـلـيــم ال ـخــروب
الشمالي محمد بهيج منصور ،تضامنه الكلي
مــع املياومني الفتا الــى أنهم «اصـحــاب حقوق
وال يمكن التعامل معهم بهذه الطريقة» ،ولفت
الــى «ان املـيــاومــن بــاتــوا يــرزحــون تحت وطــأة
االعباء االقتصادية واملعيشية هم وعائالتهم،
وال س ـي ـم ــا فـ ــي ظـ ــل ال ـ ـظـ ــروف االق ـت ـص ــادي ــة
الصعبة» ،واكــد «ان ليس لديهم اي بديل عن
عملهم» ،داعـيــا الشركة «الــى الـعــودة عــن قــرار
ال ـصــرف» ،مشيرا «الــى ان االتـحــاد يتابع هذا
امل ـلــف ل ـلــوصــول ال ــى ح ـقــوق ـهــم» ،فـيـمــا طــالــب
مـمـثــل ال ـنــائــب مـحـمــد ال ـح ـجــار مــديــر االدارة
وامل ــال فــي محافظة جبل لبنان الجنوبي في
ت ـيــار املـسـتـقـبــل ول ـيــد س ــرح ــال وزيـ ــر الـطــاقــة
واملياه ارتيور نظريان ،واملدير العام ملؤسسة
كهرباء لبنان كمال حايك« ،بالوقوف الى جانب
املياومني والتراجع عن قــرار صرفهم» ،ورأى
«ان جهة سياسية تتحمل هــذا االم ــر» ،الفتا
«الى ان التيار سيجري سلسلة من االتصاالت
واملعنيني بالقضية لعودة املياومني الى عملهم».

