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مجتمع

مجتمع
تقرير

مفكرة

ملف المفقودين :لبنان ينأى بنفسه
راجانا حمية
الـسـكــوت لـيــس دائ ـمــا عــامــة رضــى.
فــي أح ـيــان كـثـيــرة ،يـحـمــل الـسـكــوت
ّ
تواطؤًا ،خصوصًا متى تعلق األمر
بقضية بحجم  40عامًا من التناسي،
كقضية املفقودين واملخفيني قسرًا.
قـبــل أســاب ـيــع قـلـيـلــة ،احـتـفــل الـعــالــم
بيوم املفقودين ،وفــي لبنان احتفل
أهــالــي ه ــؤالء ب ــ 43عــامــا على غياب
ّ
قضيتهم من جدول أولويات الدولة
ال ـتــي ل ــم تـقــم بــأقــل واج ـبــات ـهــا ،كــأن
ت ـح ـص ــي عـ ــددهـ ــم وتـ ـ ـح ـ ـ ّـدد ظـ ــروف
اخ ـت ـف ــائ ـه ــم ل ـت ـس ـلــك ال ـط ــري ــق ال ــذي
قـ ــد يـ ـق ــود إلـ ـ ــى مـ ـع ــرف ــة م ـص ـي ــره ــم.
لــم تـفـعــل ول ــن تـفـعــل ذل ــك .والــدالئــل
ً
كثيرة ،مثال ،مشروع قانون «إنشاء
الهيئة الوطنية للكشف عن مصير
املـفـقــوديــن» ال ــذي اسـتـغــرق وصوله
إل ــى ط ــاول ــة الـهـيـئــة ال ـعــامــة ملجلس

النواب  43عامًا!
األدلـ ــة عـلــى تـجــاهــل ال ــدول ــة ملصير
آالف املـفـقــوديــن واملـخـفـيــن كـثـيــرة،
لـ ـ ـي ـ ــس آخ ـ ـ ــره ـ ـ ــا إدارتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا «األذن
ال ـطــرشــاء» ح ـيــال طـلــب فــريــق األمــم
امل ـت ـحــدة امل ـع ـنــي ب ـح ــاالت االخ ـت ـفــاء
الـ ـقـ ـس ــري أو غ ـي ــر الـ ـط ـ ُـوع ــي زي ـ ــارة
لـ ـبـ ـن ــان .هـ ـ ــذا الـ ـطـ ـل ــب ق ـ ـ ـ ـ ّـدم فـ ــي 27
تشرين الثاني  .2015ثــاث سنوات
مـ ـ ـ ـ ّـرت ،ولـ ـ ــم ي ـح ـص ــل الـ ـف ــري ــق عـلــى
جــواب رسمي من الدولة اللبنانية،
ً
ال رف ـ ـضـ ــا وال ق ـ ـ ـبـ ـ ــوال .فـ ـق ــط «ن ـ ــأي
بالنفس» ،على رغم أن لبنان «ملزم
باستقبال الــوفــد ،كونه ّ
وجــه دعــوة
م ـف ـت ــوح ــة ل ـج ـم ـيــع ال ـ ـفـ ــرق األم ـم ـي ــة
لــزيــارتــه مــن دون ش ــروط» ،عـلــى ما
يقول عضو اللجنة الوطنية لحقوق
اإلنسان ّ
بسام القنطار.
ثــاث سـنــوات وال ج ــواب ،على رغم
تـكــرار الطلب ،أو بــاألحــرى التذكير

بـ ــه ،أك ـث ــر م ــن م ـ ــرة ،ع ـل ــى م ــا يـشـيــر
تـ ـق ــري ــر ال ـ ـفـ ــريـ ــق املـ ـعـ ـن ــي بـ ـح ــاالت
االخـتـفــاء الـقـســري أو غـيــر الطوعي
ال ــذي ع ــرض فــي الـ ــدورة  39ملجلس
ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان (ي ـع ـقــد حــال ـيــا فــي
جـنـيــف م ــن  10إل ــى  28أي ـل ــول) ،من
دون أن يـتـلـقــى إج ــاب ــة م ــن ال ــدول ــة
اللبنانية.
ملـ ــاذا؟ ألن األم ــر يـحـتــاج إل ــى «ق ــرار
س ـي ــاس ــي» ،بـحـســب ال ـق ـن ـطــار .وهــو
الـقــرار الــذي لــم تتجرأ السلطة على
اتـ ـخ ــاذه ف ــي ه ــذه ال ـق ـض ـيــة الـعــالـقــة
منذ أربعة عقود.
ع ـلــى هـ ــذا األس ـ ـ ــاس ،ل ـيــس مـطـلــوبــا
من الدولة سوى الجرأة والشجاعة
التخاذ قرار يسمح بدخول املقررين
الـخــاصــن للقيام بعملهم .ال شــيء
أكثر ذلــك .فالصمت ال يعني سوى
«وضـ ــع ل ـب ـنــان ف ــي م ــوق ــع امل ـتــراجــع
عن التعهدات السابقة أمــام مجلس

الحكومة لم تستجب
منذ  3سنوات لطلب
فريق أممي بزيارة لبنان
لمتابعة الملف

ح ـ ـ ـقـ ـ ــوق اإلن ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــان» ،ب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ــا
ي ــورد الـقـنـطــار فــي تـقــريــره الـخــاص
ع ـلــى مــوقــع «االس ـت ـع ــراض الـ ــدوري
الـ ـش ــام ــل» (.)UPR – LEBANON
وه ــي ال ـت ـع ـهــدات ال ـت ــي ك ــان آخــرهــا

قبول لبنان ،في آذار « ،2011بعض
الـ ـت ــوصـ ـي ــات ال ـ ـتـ ــي صـ ـ ـ ــدرت خ ــال
االس ـت ـع ــراض الـ ـ ــدوري ال ـش ــام ــل في
ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي  2010ف ــي مـجـلــس
ح ـقــوق اإلن ـس ــان فــي األم ــم املـتـحــدة،
وكانت إحدى هذه التوصيات قبول
طلبات زيارات خبراء األمم املتحدة
إلى البالد».
إذًا ،القرار سياسي وليس لوجستيًا.
وف ــي ه ــذا اإلط ــار ،تستغرب رئيسة
لـجـنــة امل ـف ـقــوديــن وامل ـخ ـف ـيــن قـسـرًا
المـ ـب ــاالة الـسـلـطــة ت ـج ــاه قـضـيـتـهــم،
مـطــالـبــة بـمـعــرفــة حقيقة «ع ــدم رد»
الـ ـجـ ـه ــات امل ـع ـن ـي ــة .وه ـ ــو تــوض ـيــح
مـطـلــوب مــن ال ــدول ــة ،ممثلة ب ــوزارة
ال ــدول ــة ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان .ال ـج ــواب
الــذي أتــى من هناك ،هو التأكيد أن
ال دعوة ّ
وجهت إلى الدولة للموافقة
عليها ،على رغم أن الدعوة موجهة
منذ عام .2015

تقرير

«عاشوراء باألخضر» في الضاحية :فرز من المصدر في مجالس العزاء
هبة سالمة
ّ
ع ـل ــى مـ ـ ــدى أي ـ ـ ــام عـ ـ ــاشـ ـ ــوراء ،تـ ـ ــوزع
ف ــي م ـجــالــس الـ ـع ــزاء ال ـت ــي ت ـق ــام في
الضاحية الجنوبية عـشــرات اآلالف
مــن عـبــوات املـيــاه البالستيكية التي
ُ
تنتهي غالبًا طعمًا لـنـيــران املكبات
ُ
ال ـع ـش ــوائ ـي ــة أو ت ـط ـم ــر فـ ــي م ـطــامــر
ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات ...مـ ــن دون فـ ـ ــرز أو مــن
يفرزون.
ّ
و«ألن عاشوراء ليست للندب واللطم
فقط ،بــل هــي مــدرســة فــي اإلص ــاح»،
ب ـ ــدأت جـمـعـيـتــا «حـ ـي ــاة بــاألخ ـضــر»
ً
و«ل ـ ــن» ن ـشــاطــا لـنـشـ ًـر ث ـقــافــة ال ـفــرز
وإعادة التدوير انطالقا من املجالس
ال ـع ــاش ــورائ ـ ّـيــة الـلـيـلـ ّـيــة ف ــي ع ــدد من
مـجـ ّـمـعــات الـضــاحـيــة .امل ـشــروع الــذي
ان ـط ـلــق الـ ـع ــام امل ــاض ــي م ــن «م ـجـ ّـمــع
امل ـج ـت ـبــى» ،ف ــي مـنـطـقــة س ــان تـيــريــز،
ّ
ّ
مجمعات
توسع هذا العام ليشمل 4
ّ
ّ
أخ ــرى ه ــي« :مـجــمــع الــسـيــدة زيـنــب»
فــي بئر الـعـبــد« ،مـجـ ّـمــع الـكــاظــم» في

«مجمع ّ
ّ
سيد األوصياء»
حي ماضي،
ّ
ف ــي ب ــرج ال ـبــراج ـنــة و«م ـجــمــع اإلم ــام
الخميني» في تحويطة الغدير.
ف ــي ش ـهــر م ـح ـ ّـرم م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي،
ّ
تمكن املـشــروع مــن فــرز نحو  15ألف
ّ
قنينة مياه بالستيك فارغة على مدار
ّ
ّ
«مجمع املجتبى»
الليالي التسع من
ّ
وح ـ ــده .ه ــذا ال ـع ــام ،ي ـتــوقــع الـقـ ّـيـمــون
على املشروع أن يصل العدد إلى 200
أل ــف قـنـيـنــة م ــن امل ـجـ ّـم ـعــات الـخـمـســة
ّ
الخاصة.
واملجالس
ّ
ت ـش ــرح آيـ ــة ف ـض ــل الـ ـل ــه ،م ــن جـمـعــيــة
ّ
«ح ـ ـيـ ــاة بـ ــاألخ ـ ـضـ ــر» ،أن األمـ ـ ــر «ل ــم
ً
ّ
ّ
يـكــن س ـهــا ف ــي ال ـيــومــن األول ـ ــن ألن
الـ ـن ــاس غ ـيــر م ـع ـتــاديــن ع ـلــى األم ـ ــر».
وعـ ـ ـ ــن آل ـ ـ ّـي ـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،ت ـ ــوض ـ ــح« :م ــع
خــروج الحاضرين من املجلس ،يقف
ّ
م ـت ـطــوعــون ق ــرب امل ـس ـتــوع ـبــات الــتــي
ّ
ق ـ ّـدمـ ـه ــا ات ـ ـحـ ــاد بـ ـل ــدي ــات ال ـضــاح ـيــة
ال ـج ـنــوبـ ّـيــة ،وخـ ّـص ـص ـنــاهــا للقناني
الـبــاسـتـيـكـ ّـيــة ال ـف ــارغ ــة ،ون ــدع ــو إلــى
ال ـت ـخ ـلــص م ــن ال ـق ـنــانــي بــرم ـي ـهــا فــي

املستوعبات» .تشير الى أن «كثيرين
لم يتعاملوا مع األمــر ،بــدايــة ،بجدية
الفرز بسبب غياب ثقافة الفرز وإعادة
التدوير بشكل شبه كامل عن عــادات
ّ
ّ
اليومية ،لكن األمر أصبح
اللبنانيني
أسـهــل مــع م ــرور األي ــام ،بعدما اعتاد
ّ
رواد املـجـ ّـمـعــات وج ــود املستوعبات
ف ــي م ـكــان ـهــا ،فــأص ـب ـحــوا يـحـتـفـظــون
بالقناني لرميها فيها».
ت ـل ـفــت غ ــدي ــر س ــام ــة ،م ــن الـجـمـعـيــة
ن ـف ـس ـهــا ،ال ــى أن ك ـث ـيــريــن م ــن الـ ــرواد
ي ــأت ــون أح ـيــانــا ب ـق ـنــان ف ــارغ ــة ع ـثــروا
ع ـل ـي ـه ــا ف ـ ــي ط ــريـ ـقـ ـه ــم ال ـ ـ ــى ح ـض ــور
امل ـج ـل ــس .ونـ ـ ّـوهـ ــت ب ــال ـت ـع ــاون ال ــذي
ّ
املجمعات
أبدته الجهات املسؤولة عن
وال ـه ـي ـئــات الـنـســائـيــة ف ــي ح ــزب الـلــه،
ّ
بلديات الضاحية
فيما عرض اتحاد
ّ
الجنوبية تقديم كل ما يلزم إلنجاح
ُ
ّ
ّ
املـشــروع .وتـشــدد على أن االستجابة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــروع الف ـ ـ ـتـ ـ ــة« ،فـ ـ ـق ـ ــد وردتـ ـ ـن ـ ــا
ات ـصــاالت مــن أف ــراد يــرغـبــون فــي ّفــرز
نـفــايــاتـهــم فــي م ـنــازل ـهــم ،كـمــا تلقينا

ّ
ات ـصــاالت مــن جـهــات ع ـ ّـدة تطلب منا
تــوس ـعــة امل ـش ــروع لـيـشـمــل مـجـ ّـمـعــات
أخرى .لذلك نأمل أن تكون ثقافة الفرز
ّ
املجمعات واملجالس
حاضرة في كل
ّ
الحسينية العام املقبل».
بعد االنتهاء من فرز القناني ،تنقل في
أكياس إلــى مستودع خــاص .بحسب
ف ـضــل ال ـل ــه« ،واج ـه ـن ــا ال ـع ــام املــاضــي
مـشـكـلــة ف ــي ال ـت ـخ ـلــص م ــن ال ـق ـنــانــي.
إذ إن شــركــات تعمل فــي مجال إعــادة
ً
الـتــدويــر طلبت مـقــابــا مــاديــا لنقلها
إلـيـهــا (!) ،فيما رفـضــت أخ ــرى نقلها
بحجة أنـهــا ال تــدخــل ال ــى الضاحية.
وهذا العام اتفقنا مع شركة على نقل
القناني مجانًا».
ّ
ورغ ــم الـنـجــاح ال ــذي يحققه املـشــروع
على صعيد نشر ثقافة الفرز وإعــادة
ّ
ّ
ً
يتيما فــي ظــل غياب
الــتــدويــر ،يبقى
ّ
خ ــط ــة ب ـي ـئـ ّـيــة رس ـم ـ ّـي ــة ش ــام ـل ــة ل ـفــرز
ّ
املخلفات من املصدر وتقليص حجم
ّ
ال ـن ـف ــاي ــات ال ـع ـش ــوائ ــي ــة الـ ـت ــي تــأخــذ
ًّ
يوميا إلى محارق املوت.
طريقها

تقرير

ّ
دوار الكفاءات «يدور» ...ويعود إلى سيرته األولى
رحيل دندش
ب ــن لـيـلــة وض ـحــاهــا ،اس ـت ـفــاق أهــالــي
ال ـضــاح ـيــة ال ـج ـنــوب ـيــة ل ـب ـي ــروت ّعلى
ُ
ّ
دوار الـ ـكـ ـف ــاءات ال ـش ـه ـيــر وقـ ــد زف ـ ــت.
هـيـئــة الـ ـ ــدوار األخـ ـي ــرة أث ـ ــارت مــوجــة
مــن الـسـخــريــة واالس ـت ـيــاء عـبــر مــواقــع
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،إذ لـ ــم يـكــن
متوقعًا أن ينتهي ال ــدوار األشـهــر في
املنطقة إلــى الهيئة التي شبهه فيها
أحــدهــم ب ـ «صينية كـنــافــة مـحــروقــة»،
بعد أن استغرقت األش ـغــال فيه أكثر
من ثالث سنوات.
ُ
ّ
الدوار الذي استحدث قبل نحو خمس
سنوات لحل أزمــة السير بات عنوانًا
لألزمة .إذ ال تكاد تنتهي األشغال فيه
حتى تبدأ من جديد ،من دون أن تصل
في أي مرة إلى خاتمة مرضية ،حتى
اقتنع كثيرون بأنه املثال األبــرز على
األش ـغــال «عـلــى الـطــريـقــة اللبنانية»:
حـ ـف ــر ،فـ ـتـ ـم ــدي ــدات ،ف ـت ـع ـب ـيــد ،فـنـبــش
للطريق من جديد ...وهكذا.

ما هي قصة «دورة األشغال» األخيرة
في الدوار َ
ولم جرى تزفيته؟
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ب ـ ـلـ ــديـ ــات
الـ ـض ــاحـ ـي ــة م ـح ـم ــد درغ ـ ـ ـ ـ ــام« ،ق ــري ـب ــا
سـيـعــود ّ
دوار ال ـك ـف ــاءات ال ــى سـيــرتــه
األولـ ــى تـقــاطـعــا للسير كـمــا ك ــان قبل
أربع سنوات ،وسيعود له اسمه األول:
ت ـقــاطــع الـ ـكـ ـف ــاءات» .ل ـك ــن ،ه ــذه امل ــرة،
ّ
«بـشـكــل مـنــظــم وم ـت ـطـ ّـور» وف ــق خطة
ال ـس ـيــر االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـتــي نفذتها
شــركــة «خطيب وعلمي» وتـنــدرج في
ما بات يعرف بمشروع «ضاحيتي».
قبل نحو  5سـنــواتّ ،
بينت الــدراســات
أن حـ ــل أزم ـ ـ ــة ال ـس ـي ــر ال ـخ ــان ـق ــة عـنــد
ت ـقــاطــع الـ ـكـ ـف ــاءات ي ـف ـتــرض تـحــويـلــه
إل ـ ــى ّ
دوار ،وه ـ ـ ــذا مـ ــا حـ ـص ــل .اح ـتــل
ال ــدوار مـســاحــة كـبـيــرة ،ف ـقــررت بلدية
املــريـجــة االس ـت ـفــادة منها وتحويلها
إلى حديقة صغيرة ،لكنها سرعان ما
تــراجـعــت بـعــدمــا تـقــاســم أب ـنــاء إحــدى
العائالت النافذة في املنطقة الدوار في
ما بينهم بهدف استغالله لبناء مقاه

و«اكسبرسات» ومــواقــف للسيارات...
عندها ّ
سيجت البلدية ال ــدوار ،وبات
يـسـتـعـمــل م ــن الـ ـش ــرك ــات ال ـت ــي تـنـفــذ
ً
أشـ ـغ ــاال ف ــي امل ـن ـط ـقــة ل ــرك ــن مـعــداتـهــا
وآلـيــاتـهــا« ،وه ــذا مــا دف ــع ال ـنــاس إلــى
ً
االعتقاد بأن أعماال تجري في الــدوار
تـجــري وتـتــوقــف ثــم تـسـتــأنــف» ،يقول
درغـ ـ ـ ــام ،م ـق ـرًا ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ب ــأن

خطة السير الجديدة
ّ
ستحول كل
المستديرات في
الضاحية الى تقاطعات

يسقط حكم المصرف

«كفرشخنا خضرا وسطوحها حمرا»
«ك ـفــرش ـخ ـنــا خ ـض ــرا وس ـط ــوح ـه ــا حـ ـم ــرا» هــو
ّ
ع ـ ـنـ ــوان ح ـم ـل ــة نـ ـظ ــاف ــة ن ــظ ـم ـه ــا شـ ـب ــاب ق ــري ــة
ك ـفــرش ـخ ـنــا (قـ ـض ــاء زغـ ــرتـ ــا) ال ـس ـب ــت امل ــاض ــي.
َ
ّ
الرئيسي وشــارك
شملت الحملة طريق القرية
َ
فـيـهــا حــوالــى  ٣٥ش ـ ًّ
ـاب ــا وش ــاب ــة ،قـ ـ ِـدم بعضهم
خـ ّـصـُيـ ًـصــا مــن ب ـيــروت لـلـمـشــاركــة فــي الحملة.
وق ــد أرس ـلــت الـنـفــايــات الـتــي ُجـمـعــت إل ــى الـفــرز
ّ
أهميتها من
وإعادة التدوير .وتكتسب الحملة
ّ
ّ
ّ
مستقلة ،وهي تثبت أن
شبابية
كونها مبادرة
ّ
ّ
الـحـلــول مــوجــودة مـتــى تــوفــرت الـنــيــة والــوعــي
ُ َْ
ّ
العامة .وستستتبع الحملة
وااللتزام باملصلحة
بحمالت أخــرى تشمل مدخل القرية وترافقها
حملة تشجير وتوعية حول ّ
أهم ّية الفرز طرق
ّ
ّ
ّ
املنزليةُ .يذكر أن كفرشخنا،
الحد من النفايات
ّ
ّ
ً
وهــي مــن األصـغــر ســكــانــيــا فــي لبنان ،معروفة
بــزي ـتــون ـهــا وط ـب ـي ـع ـت ـهــا الـ ـخـ ـض ــراء وم ـنــاخ ـهــا
ال ـع ـل ـيــل ،وه ـ َـي ث ـ ــروات بــاتــت م ـه ـ ّـددة بــاملـعــامـ ًـل
ِّ
ّ
امللوثة ُّ
العشوائية التي ال تقيم وزنا
والرخص
ّ
ّ
ّ
لهوية املكان الطبيعية والزراعية.
(تصوير طوني الخوري)

« %6فقط هي الفجوة في األجــور في لبنان بني
الرجال والنساء لصالح الرجال طبعًا» .الفجوة
غـيــر واس ـع ــة إذًا .إال أن رئـيـســة «نـ ــادي سـيــدات
األعمال واملهن في لبنان» كارمن زغيب ،ال ترى
ّ
ايجابيًا بــالـضــرورة .إذ أن الفجوة تتسع
األمــر
ّ
مع ارتـفــاع املنصب ،وهــذا يعود فعليًا الــى عدد
النساء القليل في املناصب العليا.
مــن هـنــا أطـلــق ال ـنــادي أم ــس «الـحـمـلــة الــوطـنـ ّـيــة
ل ـل ـم ـس ــاواة ف ــي األجـ ـ ـ ـ ــور» ،ف ــي م ــرك ــزه ف ــي ســن
الـفـيــل ،بــرعــايــة وزي ــر الــدولــة لـشــؤون امل ــرأة جان
أوغــاس ـب ـيــان .الـحـمـلــة ال ـتــي انـطـلـقــت عــاملـ ّـيــا من
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ع ــام  ،1960وص ـلــت بـعــد 58
عامًا إلى لبنان حيث ال تزال القوانني قاصرة عن
فرض األجر املتساوي بني الجنسني.
ّ
«وألن ال ـت ـغ ـي ـيــر ي ــأت ــي م ــن ال ـن ـس ــاء أن ـف ـس ـه ــن»،

ً
رفضا للضرائب الجائرة على
البنزين والقيمة المضافة ،TVA
ولكل الضرائب غير المباشرة،
ّ
تصاعدية على
ومن أجل ضرائب
واألرباح المرتفعة،
الريوع والفوائد
ّ
دعا قطاع الشباب والطلب في
الحزب الشيوعي اللبناني واتحاد
ّ
للتحرك
الشباب ًالديمقراطي اللبناني
احتجاجا أمام المقر الرئيسي
لمصرف لبنان المركزي ،الحمرا،
الخامسة والنصف من عصر يوم
الجمعة المقبل.
¶¶¶

«خلي قلبك ع عيلتك»
ينظم «مركز الخدمات اإلنمائية»
(صور) ،بالتعاون مع جمعية
«أبعاد» ،وضمن الحملة الوطنية
لوزارة الشؤون اإلجتماعية «خلي
قلبك ع عيلتك» ،جلسة بعنوان
«المهارات الحياتية والقيم االسرية»
(اللغة المسلكية للشباب) في مركز
الخدمات في صور.

المساواة في األجور بين الجنسين:
لسنا أسوأ من سويسرا!
ريم طراد

ّ ّ
تـهــدف الحملة إلــى توعية الـنـســاء حــول حقهن
ف ــي تـقــاضــي األجـ ــر نـفـســه بــامل ـقــارنــة م ــع الــرجــل
لقاء العمل نفسه وبتوافر الكفايات نفسها لدى
الـجـنـســن .علمًا أن مـنــافــع امل ـس ــاواة فــي األج ــور
ليست حكرًا على النساء« ،إذ أن من شأنها زيادة
االنتاجية والـقــدرة التنافسية وخلق بيئة عمل
ّ
إيجابية» ،بحسب زغيب.
رئيسة منطقة ايغل السويسرية باتريسيا الشا
شــرحــت ،فــي كـلـمــة لـهــا ،كـيــف ي ـبــدأ التمييز في
ّ
األجــور فــي بلد مثل سويسرا منذ لحظة تولي
رجــل وام ــرأة بــاملــواصـفــات نفسها املــركــز نفسه،
إذ يختلف األجــر بداية بنسبة بسيطة ملصلحة
الرجل .وترتفع هذه النسبة مع ارتفاع املنصب.
ّأم ــا إذا ق ـ ّـررت امل ــرأة اإلن ـجــاب وتقليص ساعات
عملها للعناية بالطفل فستخسر إمـكــانـ ّـيــة أن
تتبوأ مــراكــز عليا على غ ــرار الــرجــل .وفــي حال
أرادت ال ـعــودة إل ــى س ــوق الـعـمــل بـعــد اإلن ـجــاب،

ّ
ّ
فإنها ستكون في مركز أقل مما تستحقُ .يضاف
ّ
ذلــك إلــى أن للرجل حظوظًا أعـلــى مــن امل ــرأة في
ّ
املستمرة فــي العمل.
الحصول على التدريبات
ّ
األهم فهو التصنيف التلقائي للرجل
ّأما التمييز
في املراكز القيادية وللمرأة في املراكز الخاضعة
ّ
حتى ولو كانا يتمتعان باملواصفات ذاتها.
هذا في سويسرا ،فماذا عن لبنان؟ ّ
ب ـح ـس ــب أوغـ ــاس ـ ـب ـ ـيـ ــان الـ ـ ـ ــذي تـ ـم ــن ــى أن ت ـع ـ ّـن
ً
ّ
ـوزاريــة الـجــديــدة وزي ــرة مكانه ،ال
التشكيالت الـ
وجود لتمييز جندري في القطاع العام اللبناني
بــاعـتـبــار ّأن «جـ ــدول األجـ ــور واض ــح وم ـ ّ
ـوح ــد»،
ّ
ّ
الخاصة ،العائلية
حاصرًا التمييز «في
الشركات ّ
ّ
منها تحديدًا» .ورغم أن لبنان ُصنف سابع أسوأ
ّ
ّ
العامة بني الجنسني
عامليًا لجهة املـســاواة
بلد
ـادي الـعـ ّـاملــي
ـ
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ّ
عــام  ،2017شــدد أوغاسبيان على «أنـنــا حققنا
ّ
تقدمًا»!

¶¶¶

أزمة السكن في لبنان
«أزمة السكن في لبنان مشكلة
ضاغطة ّ تبحث عن حل» ،عنوان
ندوة تنظمها «رابطة اصدقاء

كمال جنبالط» ،في مركزها في
كليمنصو ،بمشاركة وزير الشؤون
االجتماعية في حكومة تصريف
االعمال بيار بو عاصي.
¶¶¶

األش ـ ـغـ ــال األخ ـ ـيـ ــرة اس ـت ـغ ــرق ــت وق ـتــا
ً
ط ــوي ــا ف ــي ان ـت ـظ ــار ن ـتــائــج دراس ـ ــات
«خطيب وعلمي» التي انتهت في آب
املاضي.
ي ــؤك ــد رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد أن ال عــاقــة
لـتــزفـيــت الـ ــدوار بـمـسـيــرة الـعــاشــر ّمن
م ـحــرم غ ـ ـدًا ،م ـش ـي ـرًا ال ــى أن ــه سـ ُـيــزفــت
بطبقة أخ ــرى قــريـبــا ليصبح تقاطع
سير بعد تثبيت اإلشــارات الضوئية.
وأكــد أن هــذا لن يكون ال ــدوار الوحيد
الذي سيتحول إلى تقاطع ،إذ سيلغي
االتـ ـح ــاد امل ـس ـت ــدي ــرات ف ــي الـضــاحـيــة
ويـحـ ّـولـهــا إل ــى تـقــاطـعــات بـعــد إنـجــاز
ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة الـ ــازمـ ــة ل ــإش ــارات
الضوئية .حل لن ُينهي ،على األرجح،
أزمة السير املستعصية في الضاحية،
لكنه «ع ــاج مــؤقــت فــي انـتـظــار الحل
ال ـج ــذري الـ ــذي ي ـفــوق طــاقــة االت ـح ــاد،
واملـ ـتـ ـمـ ـث ــل بـ ـبـ ـن ــاء نـ ـف ــق م ـ ــن ال ـج ـه ــة
ال ـش ـم ــال ـي ــة ل ـل ـم ـن ـط ـقــة إل ـ ــى ج ـنــوب ـهــا،
وف ــوق ــه ج ـســر ي ـصــل ال ـج ـهــة الـشــرقـيــة
بالغربية».

وفد التضامن األوروبي ـ ـ اآلسيوي زار الخيام
زار وفــد التضامن األوروب ــي – اآلسـيــوي الــذي
حضر إلــى لبنان إلحـيــاء الــذكــرى ال ــ 36ملجزرة
صبرا وشاتيال بلدة الخيام ومعتقلها الشهير،
ّ
وتفقد «مركز عامل التنموي ـ ـ الصحي» الذي
ّ
يــوفــر ّ ألبـنــاء املنطقة الرعاية الصحية ورعاية
امل ـســنــن وح ـمــايــة األطـ ـف ــال وال ـت ــدري ــب املـهـنــي
للشباب والنساء منذ أكثر من  30عامًا .وكان في
استقبال الوفد رئيس «مؤسسة عامل الدولية»
ّ
كامل مهنا الذي ألقى كلمة ذكر فيها بأن العدو
االســرائ ـي ـلــي ّ
«دمـ ــر ه ــذه ال ـب ـلــدة مــرتــن وانـتـقــم
منها مرات عدة» .وزار الوفد أيضًا مخيم سردة
لـلـنــازحــن ال ـســوريــن ال ــذي يـضــم حــوالــي 150
نــازحــا ،واط ـلــع عـلــى نـشــاطــات الـعـيــادة الطبية
املـتـنـقـلــة ال ـتــي ت ـقــدم الــرعــايــة وال ـخ ــدم ــات لـهــم،
إضافة إلــى بــاص التعليم النقال الــذي يساهم
ف ــي تــوف ـيــر الـتـعـلـيــم ل ــأط ـف ــال ال ـس ــوري ــن غير
القادرين على االلتحاق بأي مؤسسة تعليمية.
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قبعيت تشكو نفايات
نهر وادي موسى
شكا أهالي بلدة قبعيت (عكار)
من أكوام النفايات التي يحملها
نهر وادي موسى ،وأكدوا في بيان
«أن هذه النفايات تأتي من مكب
مشمش ،ما أدى إلى تلوث مياه
النهر بالكامل ،علما أن مياهه كانت
تستخدم قبل حوالي ثالث سنوات
في الري والشرب» .وأشاروا الى «أن
مياه المجارير اكتسحت مجرى
النهر واختلطت مع مياهه» ،وطالبوا
محافظ عكار عماد لبكي بالتدخل
لوقف «هذه الجريمة».

