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مناسبة

التيار النقابي المستقل« :صار الزم نتحرك»

حاضر

يعلن رئيس التيار النقابي
المستقل حنا غريب أن
عيد المعلم هذا العام
سيكون مناسبة «لنقول
صار الزم نتحرك بوقفات
واعتصامات احتجاجية ،من
اجل الحقوق ،وكي نثبت
للجميع ان المضغوط ال
يمكنه ان يضغط وال بد ان
يتحرر» .ويحذر غريب من
المحاوالت الجارية إللحاق
هيئة التنسيق بما يسمى
«الجبهة النقابية العريضة»،
بهدف تعويم قيادة
االتحاد العمالي العام ،ومن
يطلق عليهم تسمية
«حيتان المال»
فاتن الحاج

إمكانية للوصول إلى املعدل العام".
ّ
يتوسع رياشي بشرح تأثير انخفاض
م ـع ــدالت امل ـت ـســاق ـطــات ،إذ "سيسبب
األمــر أزم ــة فعلية فــي فصل الصيف:
ســد شـبــروح ستنخفض كمية املياه
ّ
يسجل
املــوجــودة فـيــه ،ســد الـقــرعــون
حتى اليوم أقل من نصف كمية املياه
التي يتسع لها ،ما يمكن أن يؤثر في
إنتاج الكهرباء في معمل عبد العال
صيفًا .ستنقطع املياه كثيرًا ،وتصبح
ً
ت ــأت ــي وفـ ــق دوام م ـع ــن ،م ـث ــا ك ــل 3
أي ــام م ــرة ،مــا سيعيدنا إل ــى مشاهد
صـهــاريــج امل ـيــاه .كــذلــك س ـيــزداد حفر
آبار أعمق ،ما سيؤثر في الينابيع".

على مجرى النهر لــري مزروعاتهم
بمياه النهر ،قال لـ "األخبار" إنه "لن
شرط أن يسري
ُيعارض طمر حفرته
ُ
القرار على جميع الحفر املقامة على
جــانــب ال ـن ـهــر" .ي ـقــول يــزبــك ف ــي هــذا
ال ـ ـصـ ــدد" :ن ـط ـل ــب م ــن ال ـق ـض ــاء وم ــن
الجهة األمنية املكلفة متابعة تنفيذ
أعـمــال طمر الحفر املخالفة (مـفــرزة
بعلبك القضائية) ردم سائر الحفر
في كافة القرى ،بما فيها الحفرتان
الـتــابـعـتــان ملعمل األل ـبــان واألج ـبــان
"ليبان ليه" ،حتى ال يتذرع البعض
ب ــذل ــك ون ـع ــود إل ــى ال ـض ــرر وتــأخـيــر
ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق أع ـ ـ ـمـ ـ ــال شـ ـبـ ـك ــة ال ـ ـصـ ــرف
الصحي ومحطة التكرير".

عندما أعلن التيار النقابي املستقل،
ب ــرئ ــاس ــة ح ـنــا غ ــري ــب ،هــوي ـتــه بعيد
االنتخابات األخـيــرة لرابطة أساتذة
التعليم ال ـثــانــوي الــرس ـمــي ،لــم يـقـ ّـدم
ً
نـفـســهّ إط ـ ــارًا ب ــدي ــا ع ــن ال ــراب ـط ــة ،بل
ً
ق ــال إن ــه يمثل خـطــا مستقال داخلها
للضغط باتجاه رفــع سقف الخطاب
ال ـن ـقــابــي واالن ـت ـق ــال ب ـح ــراك سلسلة
ال ـ ـ ــروات ـ ـ ــب م ـ ــن مـ ــوقـ ــع الـ ـ ــرهـ ـ ــان ع ـلــى
املسؤولني إلى موقع الهجوم وتسمية
األشياء بأسمائها ،وتصعيد التحرك
بــاتـجــاه إع ــان انـتـفــاضــة فــي الـقـطــاع
ال ـع ــام إلقـ ــرار ال ـح ـقــوق ف ــي السلسلة،
التي حــددهــا بإعطاء مــن لــم يعط من
القطاعات الوظيفية حقه بالـ %121
وف ـ ــق أي ص ـي ـغ ــة ،م ــع ال ـح ـف ــاظ عـلــى
ال ـف ــارق نـفـســه بــن الـفـئــات الوظيفية
وعـ ـل ــى ح ـق ــوق ـه ــا امل ـك ـت ـس ـب ــة ،والـ ـغ ــاء
ال ـب ـن ــود ال ـت ــدم ـي ــري ــة لـ ـ ـ ــادارة ملــؤتـمــر
باريس ـ .3
ال ـ ـيـ ــوم ،يـ ـب ــدو الـ ـتـ ـي ــار م ـق ـت ـن ـعــا أك ـثــر
بـخـيــار الـتـصـعـيــد ،كـمــا يـقــول غــريــب،
وخصوصًا بعد سقوط مقولة "البلد
مشلول" .برأيه ،الظرف مؤات للضغط
ع ـل ــى وزي ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة ب ــاتـ ـج ــاه اق ـ ــرار
م ـشــروع قــانــون فــي الـحـكــومــة يحفظ
املــوقــع الــوظـيـفــي لــأسـتــاذ ال ـثــانــوي،
ب ـعــدمــا اص ـبــح الـ ـف ــارق  54درجـ ــة مع
راتب االستاذ الجامعي املعيد ،وصفر
درج ـ ــة م ــع ال ـف ـئــة ال ــراب ـع ــة ـ وه ـ ــذا ما
تحركنا ضده لسنوات ثالث ورفضنا
ت ـمــريــره وم ــا زل ـن ـاـ وت ـعــديــل مـشــروع
الـسـلـسـلــة ف ــي ال ـل ـجــان الـنـيــابـيــة ،بما
يـحـفــظ ال ـح ـقــوق لـلـجـمـيــع ،واع ـت ـمــاد
شهادة املاجستير ( ) 5+bacللتعيني
بوظيفة استاذ تعليم ثانوي.

وإذا لـ ــم ت ـس ـت ـط ــع الـ ــراب ـ ـطـ ــة انـ ـت ــزاع
اع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق ب ــال ـغ ــن
الالحق بأساتذتها ،فإن غريب يدعو
إل ــى «ت ـح ــرك م ـن ـفــرد يـحـفــظ حـقــوقـنــا
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،ف ـي ـم ــا نـ ـح ــن م ـس ـت ـع ــدون
ملتابعة التحرك مع الهيئة بالقضايا
املشتركة مثل :تحسني نوعية التعليم
الــرسـمــي ،مكافحة الـفـســاد ،تعاونية
امل ــوظ ـف ــن ،ال ـت ـق ــاع ــد ،الـ ـغ ــاء الـتـعــاقــد
الوظيفي ،النفايات ،قانون االيجارات
وغيرها".
يـحــذر غــريــب مــن امل ـح ــاوالت الـجــاريــة
الل ـح ــاق هـيـئــة الـتـنـسـيــق بـمـجـمــوعــة
«ال ـب ـي ــال» ت ـحــت م ــا يـسـمــى «الـجـبـهــة
الـنـقــابـيــة ال ـعــري ـضــة» ،ب ـهــدف تعويم
قيادة االتحاد العمالي العام وحيتان
امل ــال ،الــذيــن حــاربــوا هيئة التنسيق
وما زالوا اآلن ضد السلسلة ،ما ّ
يرتد
على نضاالت االساتذة واملوظفني.
عشية عيد املعلم ،يقدم غريب «كشف
حساب» ألداء الهيئة والرابطة خالل
العام الدراسي  2014ـ ــ ،2015وأسباب
فشلهما فــي اسـتــرجــاع ثقة الـقــواعــد.
يقول إن «الشلل أصابهما كما أصاب
مؤسسات الدولة ،ألنهما من جلدها.
فقد عجزت مكونات الهيئة مجتمعة
عــن ب ـلــورة صـيـغــة مــوحــدة للمطالب
ال ـخــاصــة بــالـسـلـسـلــة ،وق ــد أصـبـحــت
القواعد مكشوفة ال غطاء لها وال من
يحمي حقوقها».
الخلل األول حصل ،بحسب غريب ،في
 11شـبــاط  2015حــن أوص ــت الهيئة
بخطة تحرك ،وأقــرت في الوقت عينه
اج ــراء ات ـصــاالت مــع الـكـتــل النيابية،
و«ك ـ ــأن االتـ ـص ــاالت لـيـســت جـ ــزءا من
ال ـخ ـطــة" ،ث ــم أعـلـنــت الـهـيـئــة م ــن دون
ع ـلــم ال ــراب ـط ــة ع ـقــد مــؤت ـمــر صـحــافــي
فــي  26شـبــاط وتنفيذ إض ــراب فــي 5
آذار ،لينتهي األمر إلى تأجيل املؤتمر
واإلضراب» .وفي  11آذار ،زارت الهيئة
م ــع وزيـ ــر الـتــربـيــة ال ـي ــاس ب ــو صعب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ن ـب ـي ــه ب ــري
الذي دعا إثر اللقاء الى جلسة للجان
ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـش ـتــركــة ف ــي  17آذار ،لم

ينتج منها شــيء ،فوقعت ،كما يقول
غــريــب« ،خ ـس ــارة الـفــرصــة االولـ ــى ،إذ
انعقدت اللجان من دون ضغط جدي
وفعلي» .وفــي املؤتمر الصحافي في
 26آذار ،اعترفت هيئة التنسيق بفشل
مــراهـنــاتـهــا عـلــى السلطة السياسية
ودعت إلى اإلضــراب واالعتصام أمام
وزارة ال ـتــرب ـيــة وامل ـن ــاط ــق ال ـتــربــويــة،
ُ
فنفذ اإلض ــراب وج ــاءت املـشــاركــة في
االعتصام هزيلة.
ال ـخ ـلــل اآلخ ـ ــر ،يـضـيــف غ ــري ــب« ،وق ــع
داخـ ـ ـ ـ ــل جـ ـلـ ـس ــة مـ ـجـ ـل ــس امل ـ ـنـ ــدوبـ ــن
لـ ـلـ ــرابـ ـط ــة فـ ـ ــي  8ن ـ ـيـ ـس ــان ح ـ ـي ــث لــم
ت ـط ــرح الـهـيـئــة اإلداري ـ ـ ــة ف ــي م ـشــروع
ّ
التقريراإلداري املقدم إلى املندوبني أي
خـطــة ت ـحــرك» .املـجـلــس أوص ــى بربط
إضراب هيئة التنسيق في  23نيسان
ً
بإقرار خطوات تصعيدية وصوال إلى
مقاطعة التصحيح فــي االمتحانات
الــرس ـمـ ّـيــة ،.لـكــن ســرعــان مــا تراجعت
ال ـه ـي ـئ ــة االداري ـ ـ ـ ـ ــة عـ ــن هـ ـ ــذا امل ــوق ــف،
ّ
وأعلنت أن العام الدراسي والشهادة
الرسمية خط أحمر».
اكتفت هيئة التنسيق بــاإلضــراب في
 23نيسان في انتظار أن تنهي اللجان
امل ـش ـتــركــة دراس ـ ــة م ـش ــروع السلسلة
ووضعه على جدول أعمال أول جلسة
للمجلس النيابي ،فكانت
تشريعية ُ
الـنـتـيـجــة أن ن ـفــذ إض ـ ــراب واعـتـصــام
ضـعـيـفــان ،ولــم تعقد الـلـجــان .وفــي 5
ايار ،ابلغت هيئة التنسيق البطريرك
بـ ـ ـش ـ ــارة الـ ـ ــراعـ ـ ــي ت ــأجـ ـي ــل االضـ ـ ـ ــراب
والتظاهر الــذي كــان مقررًا في  6أيار

أهدرت ّهيئة التنسيق
فرص عدة للضغط
بسبب تدخالت األحزاب

أصبح األساتذة والموظفون مكشوفين ال غطاء لهم وال من يحمي حقوقهم

إلى موعد آخر .وفي  13تموز ،أعلنت
الهيئة االستعداد للعودة إلى الشارع
مجددًا ألن أطراف السلطة ال تفهم لغة
اخرى .ومع أن الهيئة رأت أن النفايات
ت ـع ـ ّـري «ال ـط ـب ـقــة» ال ـحــاك ـمــة وتـفـضــح
عجزها الكامل ،رفضت االنخراط في
ال ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي ،ف ـهـ ّـم ـشــت ،بحسب
غــريــب« ،وكـ ــاد مـلــف السلسلة يغيب
بالكامل لــوال انخراط التيار النقابي
املستقل في الحراك».
يشير غريب الى سلسلة ال تنتهي من
"التراجعات ،منها أن هيئة التنسيق
ّ
أع ـل ـنــت ف ــي  4آب أن م ــن غ ـيــر املـمـكــن
ت ـم ــري ــر الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي امل ـق ـب ــل كـمــا
املــاضــي ،فــاذا باملؤتمر النقابي الــذي
ن ـظ ـم ـتــه ف ــي  19آب يـ ـص ــدر تــوص ـيــة
ب ـ ـ ــاالض ـ ـ ــراب ف ـ ــي  9ايـ ـ ـل ـ ــول ل ـ ــم ت ـن ـفــذ
أيضًا .وفــي  30أيـلــول ،أوصــت الهيئة
باإلضراب العام ،ايام  20تشرين االول
و 26تشرين االول ،و  4تشرين الثاني،
بــالـتــزامــن مــع ب ــدء الـعـقــد التشريعي،
وفيما كــانــت الــرابـطــة شريكة فــي كل
الـبـيــانــات الرسمية لهيئة التنسيق،
ّ
فإن التوصية األخيرة ّ
فجرت الخالف
ب ـي ـن ـه ـمــا ،إذ أك ـ ــدت ال ــرابـ ـط ــة تـنـفـيــذ
اإلضراب في  20تشرين األول بصورة
منفردة ،ضمن خطوات متالحقة في
 26تشرين األول ،و 4تشرين الثاني،
ّ
إال أن اإلضراب الخاص لم يتحول إلى
ت ـحــرك تـصـعـيــدي خ ــاص بــالـثــانــوي،
ب ـح ـس ــب غـ ــريـ ــب ،وج ـ ـ ــرى اج ـه ــاض ــه،
«ت ـ ـحـ ــت ضـ ـغ ــط امل ـ ـكـ ــاتـ ــب الـ ـت ــرب ــوي ــة
لـبـعــض ال ـق ــوى الـحــزبـيــة الـسـلـطــويــة.
ف ـع ــادت ق ـي ــادة ال ــراب ـط ــة إل ــى مـتــابـعــة
التحرك فــي اطــار هيئة التنسيق من
خالل تنفيذ اضراب مشترك واعتصام
فــي  3تشرين الـثــانــي ،بحجة انعقاد
هيئة مكتب املجلس ،من دون االتفاق
على املطالب مع املكونات االخرى في
الهيئة .فكانت املشاركة في االعتصام
ضعيفة ،وظـهــر الـخــاف العلني بني
ممثلي الهيئات على املطالب».
الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة كـ ــانـ ــت ع ـ ـ ــدم إدراج ب ـنــد
السلسلة على جــدول اعـمــال الجلسة
التشريعية ،فحصلت خسارة الفرصة
الثانية ،فيما الرابطة دعت في اليوم
نفسه الى الغاء االضراب في  4تشرين
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،كـ ـم ــا ت ــراجـ ـع ــت عـ ــن إعـ ــان
الرابطة نقابة ،رغم موافقة الجمعيات
العمومية على التوصيتني.
ينتقد غــريــب تــراجــع ق ـيــادة الــرابـطــة
ع ــن ق ــراره ــا بــرفــض إع ـ ــادة تصحيح
املـســابـقــات فــي ال ــدورة الـثــانـيــة ،اذ لم
يحضر إلــى مركز التصحيح لتنفيذ
ّ
املقاطعة إال الـتـيــار النقابي املستقل
وعـضــو آخ ــر فــي الـهـيـئــة اإلداري ـ ــة ،ما
شجع الــوزيــر الـيــاس بــو صعب على
كسر الـقــرار والتطاول على االساتذة
والتمادي في ضــرب سمعة الشهادة
الرسمية في وسائل االعالم « ،املؤسف
اليوم ان الوزير الــذي اعطى اإلفــادات
يــزايــد على األســاتــذة بــاإلصــاح وهم
الذين ظلوا ثالث سنوات في الشوارع
يتحركون ضد الفساد ،وكان ضدهم».

ماذا يفعل التيار النقابي المستقل؟
يقول رئيس التيار النقابي املستقل حنا غريب إن العام
املــاضــي كــان عــام التأسيس" ،عــام املشاركة وااللـتــزام
بقرارات الرابطة وحضور اجتماعاتها في الوقت الذي
كان يتغيب عنها من انتجها ،ويعطل نصابها ،كما كان
عــام االنـخــراط في الـحــراك الشعبي الــذي يطول الكالم
عنه ،ويحتاج الى الكثير من الجهد لتقييمه ،أما العام
الحالي ،فسيكون عام انطالقة التيار النقابي املستقل
في كل القطاعات :الثانوي ،األســاســي ،املهني ،اإلدارة
ال ـعــامــة ،املـتـقــاعــديــن ،املـتـعــاقــديــن ،األجـ ــراء وامل ـيــاومــن،
وعام متابعة الحراك النقابي والشعبي تحت العناوين

االجتماعية من السلسلة الــى املستأجرين والنفايات
ومعركة البلديات واملطالبة بحق املعلم واملوظف للترشح
لعضوية املجالس البلدية ،كحق مــن حقوق االنـســان،
حيث ال يجوز ان يحرم املعلم واملــوظــف حــق التنظيم
النقابي وحــق الترشح لالنتخابات البلدية .وستكون
مناسبة عيد املعلم بداية االنطالقة في احتفال التعارف
الذي سيقيمه التيار ظهر يوم االحد في  6آذار.
يشرح غريب أن التيار قدم في سنة التأسيس صيغة
ّ
العتماد النسبية في نظام االنتخابات في الرابطة ،إال
ّ
أنــه حصل داخــل لجنة تعديل النظام الداخلي للرابطة

خ ــاف ف ــي وج ـه ــات ال ـن ـظــر ل ــم تـحـســم نـتـيـجـتــه بـعــد،
فــوج ـهــة ال ـن ـظــر امل ـع ـتــرضــة ت ــرى ان الـنـسـبـيــة تـضــرب
التركيبة الطائفية واملــذهـبـيــة ل ـلــروابــط .ويـكـشــف هنا
أن الـتـيــار ،فــي حــال اسـتـمــرار رفــض النسبية ،بصدد
دراس ــة مــوقــف قــوامــه املـشــاركــة فــي االنـتـخــابــات على
مستوى املندوبني ،وعدم املشاركة في انتخابات الهيئة
االدارية اال على اساس النسبية وضمان القرار النقابي
املستقل ،مؤكدا انفتاحه على كل القوى التي ترفض
املحاصصة الحزبية واملذهبية التي أثبتت فشلها في
التركيبة الراهنة للهيئة االدارية.

