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مجتمع

مجتمع
قضية من بين  13ألف منتسب 3400 ،طبيب فقط شاركوا في انتخابات نقابة األطباء في بيروت أمس ،التي أسفرت عن فوز ساحق لالئحة مدعومة من
االنتخابية أن أكثر من  %60من األطباء لم يجدوا أنفسهم معنيين بتصويب
التيار الوطني الحر وحزب الله والقوات اللبنانية وحزب الكتائب .الوجه اآلخر للعملية ّ
الوضع المالي المتدهور للنقابة عبر الدفع الى خوض معركة انتخابية نقابية مستقلة خارجة عن عباءة االحزاب السياسية التي فتكت بالنقابة

أبرز المرشحين لعضوية المجلس
عدد المقترعين 3401

انتخابات األطباء :األحزاب تتنافس وتفوز
هديل فرفور
ب ــاك ــراُ ،ح ـس ـ َـم ــت ن ـتــائــج ان ـت ـخــابــات
ن ـق ــاب ــة األط ـ ـبـ ــاء ف ــي ب ـ ـيـ ـ ّـروت ،أم ــس.
ال ـفــوز الـســاحــق ال ــذي حققته الئحة
«ال ـن ـق ــاب ــة ت ـج ـم ـع ـنــا» (م ــدع ــوم ــة من
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،حـ ــزب ال ـلــه،
األجواء
الكتائب)،
الـقــوات اللبنانية وح ــزب
التي سبقت
ّ
االنتخابات أوحت ّأدى ،ب ــالـ ـت ــال ــي ،الـ ـ ــى فـ ـ ــوز م ــرش ــح
بمعركة «كسر
عظم» (األخبار)

ال ــائ ـح ــة ال ــدك ـت ــور شـ ــرف ب ــو شــرف
بـمـنـصــب ال ـن ـق ـيــب بــال ـتــزك ـيــة .فبعد
اإلع ـ ــان ع ــن ف ــوز الــائ ـحــة بأكملها
بـ ُمـجـلــس ال ـن ـق ــاب ــة ،ال ــراب ـع ــة ع ـصــرا،
على ّمنصب
وقـبـيــل بــدء التصويت
ُ
النقيب بلحظات ،انسحب املرشحان
ب ــاس ــم ب ــو م ــرع ــي ومـ ـ ـ ــروان الــزع ـبــي
ُليعلن فوز بو شرف.
ونــافـســت «النقابة تجمعنا» الئحة

«الطبيب أوال» ُ (مــدعــومــة مــن حركة
أمـ ـ ـ ــل وت ـ ـ ـيـ ـ ــار املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل والـ ـ ـح ـ ــزب
ال ـت ـق ــدم ــي اإلش ـ ـتـ ــراكـ ــي وقـ ـس ــم مـمــا
يـعــرف ب ـ «ح ــراك األط ـب ــاء») ،والئحة
ّ
ُ
«م ـس ـت ـقــلــون ن ـحــو ن ـقــابــة للطبيب»
(مدعومة من الحزب الشيوعي).
يـ ـت ــأل ــف مـ ـجـ ـل ــس الـ ـنـ ـق ــاب ــة م ـ ــن 15
مـ ـقـ ـع ــدًا :ث ـم ــان ـي ــة م ـن ـه ــا ل ـع ـضــويــة
املجلس ،وأربعة لصندوق التأمني

واإلع ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــة ،وثـ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ــة ل ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
الـتـقــاعــد .وضـ ّـمــت الــائـحــة الـفــائــزة
 13مرشحًا فازوا جميعهم :ثمانية
لعضوية املجلس ،ثالثة لصندوق
التأمني واإلعــانــة واثنان لصندوق
التقاعد .وذهــب املقعدان املتبقيان
ال ــى ُمــرشـ َـحــي حــركــة أم ــل الــدك ـتــور
عـ ـم ــاد ص ـ ــوان ع ــن م ـق ـعــد ص ـن ــدوق
التقاعد ،والدكتور رامي األتات عن

تشرذم «أطباء الحراك»
بين منسحب ومعتكف
وعائد الى عباءة حزبه
 13ألــف طبيب منتسب ،س ـ ّـدد  9آالف
اشتراكاتهم ،واقترع منهم نحو 3400
فقط).
وف ّــق م ـصــادر مـطـلـعــة داخ ــل الـنـقــابــة،
فإنه لم يسبق للنقابة أن شهدت نسب
إقتراع أعلى« ،إال أنها ُع ّدت متدنية هذا
العام نظرا الــى حجم التوقعات التي
كــانــت ســائــدة ل ــدى غــالـبـيــة األط ـب ــاء».
ّ
إذ ّ أن التدهور املالي في النقابة الذي
وث ـقــه تـقــريــر مـسـتـشــار وزي ــر الصحة
ّ
قـبــل نـحــو شـهــر ك ــان يـجــب أن ُيـشــكــل
داف ـعــا لــأط ـبــاء ل ـخــوض االنـتـخــابــات
دفاعًا عن نقابتهم التي تعاني حاليا
م ــن «خ ـلــل ج ــوه ــري» ف ــي الـحـســابــات
و«ت ـ ـغ ـ ـيـ ــب عـ ـنـ ـه ــا أس ـ ـ ــس امل ـح ــاس ـب ــة
الـسـلـيـمــة وت ــواج ــه م ـخــاطــر تـعــريــض
ّ
مــوجــودات ـهــا لـلـضـيــاع وال ـس ــرق ــة» إل
أن أكـثــر مــن  %60مــن األط ـبــاء وجــدوا
أنفسهم غير معنيني بكل ذلك!
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ك ـش ـفــت ال ـن ـت ــائ ــج ه ـشــاشــة
مجموعة «أطباء الحراك» الذين عجزوا
ع ــن خ ــوض مـعــركــة حقيقية وفـعـلـيــة،
ّ
واأله ـ ــم ُم ـس ـت ـقــلــة ،لـتـحـقـيــق م ــا كــانــوا
يطالبون به من إصالحات في النقابة.
إذ بدل توحيد جهودهم ،تشرذم هؤالء
وتــوزعــوا بــن منسحب ،ومعتكف عن
استكمال املـســار املطلبي ،وعــائــد إلى
عـبــاءة حــزبــه ،وأعـلـنــوا دعـمـهــم الئحة
أمل  -املستقبل  -االشتراكي.

 ...المستقبل والقوات يخسران في نقابة الشمال والنقيب شيوعي بالتزكية
محمد خالد ملص
فــازت الالئحة املــدعــومــة مــن تحالف
ال ـ ـعـ ــزم وامل ـ ـ ـ ــردة وال ـ ـكـ ــرامـ ــة وت ـجـ ّـمــع
اإلصالح والحزب الشيوعي والحزب
القومي بثالثة مقاعد من أصل أربعة
ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات ن ـق ــاب ــة األط ـ ـبـ ــاء فــي
الـشـمــال ،أم ــس ،فيما نــالــت الالئحة
التي دعمها تحالف تيار املستقبل
والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة والـ ـجـ ـم ــاع ــة
اإلسالمية مقعدًا واحدًا فقط.
الـثــامـنــة ص ـبــاحــا ،فـتـحــت صـنــاديــق
اإلقـتــراع النتخاب األعضاء األربعة،
ومـ ــن بـيـنـهــم ال ـن ـق ـيــب ال ـ ــذي يقضي
العرف أن يكون مسيحيًا .وقد ترشح
الى هذا املنصب كل من الدكتور حنا
جرجس (املستقبل) ،واملرشح املنفرد
الدكتور بسام خوري .وكان مفترضًا

ان يـ ـ ـف ـ ــوز أحـ ــده ـ ـمـ ــا ب ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ع ـضــويــة امل ـج ـلــس لـيـنــافـســا مــرشــح
الئحة التحالف املنتمي الــى الحزب
ال ـش ـي ــوع ــي س ـل ـي ــم أب ـ ــي صـ ــالـ ــح .إال
خـســارتـهـمــا مـعــا ّأدت ال ــى ف ــوز أبــي
صالح بالتزكية.
م ــن أصـ ــل  2000مـنـتـســب لـلـنـقــابــة،
س ـ ـ ـ ّـدد  1266ط ـب ـي ـبــا اش ـت ــراك ــات ـه ــم
للمشاركة فــي العملية االنتخابية.
 802مـ ــن ه ـ ـ ــؤالء اق ـ ـتـ ــرعـ ــوا بـنـسـبــة
تجاوزت .%63
النقيب الـجــديــد ق ــال فــي ات ـصــال مع
«األخ ـ ـب ـ ــار» إن فـ ـ ــوزه «أتـ ـ ــى نـتـيـجــة
ت ـك ــات ــف س ـي ــاس ــي وجـ ـه ــد ن ـق ــاب ــي»،
واعـ ـ ـ ـدًا «ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى بــالـعـمــل
على تعزيز وحــدة النقابة ،وحماية
الطبيب وحقوقه املــاديــة واملعنوية،
والعمل على انشاء نوع من الحصانة

القانونية لكل طبيب بغية حمايته
مــن الـتـجــريــح وال ـت ـط ــاول» .ورأى أن
فـ ــوز م ــرش ــح م ــن الـ ـح ــزب الـشـيــوعــي
فـ ــي ط ــرابـ ـل ــس« ،دل ـ ـيـ ــل ج ــدي ــد عـلــى
أنـهــا مدينة الـتـنــوع واإلنـفـتــاح على
ك ــل ال ـت ـي ــارات الـسـيــاسـيــة واملــدن ـيــة،
وليست مدينة لالرهاب».
وبحسب معلومات «األخـبــار» ،فقد
مورست ضغوطات سياسية كبيرة
من قبل تيار املستقبل على املرشح
م ـح ـم ــود ع ـل ــم ال ـ ــدي ـ ــن ،لــإن ـس ـحــاب
م ـ ــن امل ـ ـعـ ــركـ ــة قـ ـب ــل س ـ ــاع ـ ــات ق ـل ـي ـلــة
م ــن فـتــح ص ـنــاديــق اإلقـ ـت ــراع ،إال ان
األخـ ـي ــر أغـ ـل ــق ه ــات ـف ــه وفـ ـض ــل ع ــدم
ال ـ ــرد ع ـلــى االت ـ ـصـ ــاالت .ع ـلــم الــديــن
قــال ل ـ «األخ ـبــار» إن «مــا حصل كان
بمثابة تمنيات ،وليس ضغوطات»،
م ـش ـيــرا ال ــى أن ــه تــرشــح «كـمـسـتـقــل،

ّ
وش ــك ـل ـن ــا مـ ــع ع ـ ــدد مـ ــن امل ــرش ـح ــن
الئ ـح ــة الـ ـق ــرار امل ـس ـت ـق ــل» ،و«ك ــان ــت
املعركة ديمقراطية ،عبرنا خاللها
كباقي األطباء عن رأينا ومشاريعنا
املستقبلية للنقابة».
وت ـ ـ ـنـ ـ ــاف ـ ـ ـسـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات
الئحتان« :العمل النقابي املستقل»
وضـ ـم ــت ج ــرج ــس مل ـن ـصــب الـنـقـيــب
والــدكـتــوريــن أحـمــد الـبــوش وناصر
األس ـ ـ ـعـ ـ ــد لـ ـلـ ـعـ ـض ــوي ــة (املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل
 ال ـ ـقـ ــوات  -الـ ـجـ ـم ــاع ــة) ،و«ال ـ ـقـ ــرارالنقابي املستقل» التي ّ
ضمت زياد
الـجـقــل وعـلــم الــديــن ويـحـيــى صالح
وعمر عبدالقادر الشهال للعضوية.
وأتـ ــت ال ـن ـتــائــج ع ـلــى ال ـش ـكــل االت ــي:
ص ــال ــح ( 396صـ ــوتـ ــا) ع ـل ــم ال ــدي ــن
( )384الشهال ( )374األسعد (.)338
ون ــال الـجـقــل  286صــوتــا ،وال ـبــوش

نسبة االقتراع تجاوزت
 ّ63في المئة ممن
سددوا اشتراكاتهم

 ،318وج ــرج ــس  ،298ف ـي ـمــا حصل
املرشح املستقل بسام الخوري على
 256صوتا .وشملت عملية االقتراع
انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ث ـ ــاث ـ ــة أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ل ـل ـج ـنــة
الـ ـتـ ـق ــاع ــد ،وق ـ ــد ف ـ ــاز األط ـ ـبـ ــاء كـلـيــم
حريكي وعامر حمزة وهاني لبدة.

نفايات السلطة

مرشحو «النقابة تجمعنا» المدعومة من حزب الله والتيار
الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب

 %60لم يعنهم تصويب األداء النقابي

مقعد صندوق اإلعانة والتأمني.
األج ــواء التي سبقت االنتخابات ،في
ّ
ظ ــل األوض ــاع الـحــرجــة مــالـيــا وإداري ــا
التي تعانيها النقابة ،أوحت بمعركة
«كسر عظم» .ولكن ،خالفًا للتوقعات،
كانت نسبة االقـتــراع متدنية ج ـدًا .إذ
لــم تـتـجــاوز  %25مــن ع ــدد املنتسبني
َ
للنقابة ،ولم تتخط الـ %37ممن سددوا
اشتراكاتهم ويحق لهم االنتخاب! (من

على الحافة

ّ
ف ـ ــي ات ـ ـص ـ ــال م ـ ــع «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ،أك ـ ــد
النقيب بــو شــرف أن مطالب الـحــراك
«ه ــي مـطــالــب جـمـيــع األطـ ـب ــاء .إال ان
هـنــاك اختالفًا فــي الــرؤيــة الــى كيفية
ال ـت ـع ــاط ــي م ــع املـ ـش ــاك ــل الـ ـت ــي تـفـتــك
بالنقابة» .وقال إن العمل ُمع املجلس
الـ ـج ــدي ــد ذي االغـ ـلـ ـبـ ـي ــة امل ـن ـس ـج ـمــة
«م ــن شــأنــه حـكـمــا ان ي ـعــالــج االم ــور
ويـصـلــح املـشــاكــل االداري ـ ــة الـعــالـقــة».
وفيما اعتبر أن «السياسة هي التي
أوصلت الى هذه النتائج اإليجابية»،
شـ ـ ّـدد عـلــى أن «ال ـج ــو داخـ ــل الـنـقــابــة
سيبقى نقابيًا بحتًا ملصلحة الطبيب
ً
أوال ...وسنباشر اإلعداد لورشة عمل
إصالحية».
ت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـ ـ ــى أن «حـ ـ ـ ـ ــراك
األطباء» كان يطالب ،إضافة الى رفع
املـعــاش التقاعدي املـحــدد ب ـ  600الف
لـ ـي ــرة وت ـح ـس ــن ش ـ ـ ــروط االسـ ـتـ ـف ــادة
م ـ ــن ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـض ـمــان
اإلج ـت ـم ــاع ــي ،ب ــإق ــال ــة امل ــدي ــرة امل ــدي ــرة
الـعــامــة اإلداري ــة فــي النقابة ُاملدعومة
م ــن ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر وامل ـع ـي ـنــة،
بــرأيـهــم« ،خــافــا لـلـقــانــون واملـســؤولــة
بـ ـشـ ـك ــل مـ ـب ــاش ــر ع ـ ــن ت ـ ــده ـ ــور وض ــع
النقابة».
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حبيب معلوف
فــي انـتـظــار الـخـطــة الـتــي ستعلن عنها وزارة الـبـيـئــة ،اسـتـبــاقــا ألزم ــة النفايات
املتجددة ،ال بد من إبــداء مالحظات سيتم على أساسها تقييم ما يفترض أن
تقترحه الوزارة على مجلس الوزراء.
ً
أوالُ ،يفترض أن تتضمن االقتراحات شقًا استراتيجيًا للمرحلة املقبلة ،وآخر
يتعلق بالحالة الطارئة املستجدة اآلن في العاصمة واملناطق.
في الشق االستراتيجي ،لم ُيفهم بعد ما اذا كان سيتم طرح استراتيجية ادارة
النفايات ،كما ينص القانون رقم ( 80بتاريخ  )2018/10/10الذي منح الحكومة
(وزارة البيئة)  6اشهر  -تــم تجاوزها  -لعرض هــذه االستراتيجية ،ام سيتم
عرض خارطة طريق للوصول الى مثل هذه االستراتيجية (وهو الخيار األسلم
مبدئيًا) ،لفتح املجال أمــام املعنيني (وهــم كثر) للمشاركة في صياغتها ،األمر
الذي لم يحصل .إذ ال يبدو أن الــوزارة قد استعانت ،حسب علمنا ،بمن يعرف
بكيفية وضع هذه الخريطة وتحقيق االستراتيجية! اال اذا اعتبر خيار االستعانة
بخبير أجنبي لوضع استراتيجية شكلية وترجمتها الى العربية ،رفعًا ألي عتب
واستباقًا ألي نقد ،التزامًا بموجبات القانون! في وقت ال تزال الحكومة (ووزارة
البيئة) تعتمد على مجلس االنماء واالعمار الذي يعاني من حساسية مفرطة إزاء
أي نقاش عميق حول الخيارات االستراتيجية ،ويفضل العمل دائما في خطط
طــوارئ تحتاج الــى دراس ــات استشارية بسيطة وتلزيمات على الطلب ،مكررًا
خططه الفاشلة السابقة بردم البحر ،ومتذرعًا  -كالعادة  -بأنه ينفذ ما يطلبه
مجلس الوزراء.
وزارة البيئة اآلن في وضع ال تحسد عليه .صحيح انها ليست من وضع الخطة
الطارئة البالغة السوء (عــام  )2016التي تقضي بطمر النفايات على الشاطئ،
اال انها مسؤولة عن الفشل الــذي أوصلنا الى ما وصلنا اليه .فيما ال يــزال في
ال ــوزارة فريق العمل الفاشل نفسه الــذي أثبتت التجارب أنــه ال يعرف بقضايا
البيئة املعقدة أكثر من أي وزير «جديد» ،ولم يكن يومًا قادرًا على ممارسة دوره
في فضح اتجاهات الــوزراء أصحاب الصفقات .ولهذا فإن تغيير الــوزراء ،اذا لم
يكن «ثوريًا» ،لن يجدي طاملا بقيت «كيلة» املوظفني واملستشارين أنفسهم في
طاحون ال ــوزارة .والغريب أن في الــوزارة من يعتقد ،مخطئًا ،ان في امكانها ان
تعمل من دون ادارة ومن دون مدير عام ،او مع مدير يعمل بشكل معاد لقسم
من املوظفني ،من دون أن ّ
يبت أحد بأمره وباملخالفات واالرتكابات التي تدور
الشبهات فيها حوله وحول بعض املوظفني!
رغم ذلك كله ،ورغم أن وزارة البيئة لم تكن وراء وضع الخطة الطارئة اثر ازمة
العام  ،2015فــإن عليها واجــب درسها وتقييمها ،كــإجــراء ضــروري ومرحلي
وانتقالي قبل أن تقترح خطتها البعيدة املــدى .وعملية التقييم يجب أن تشمل
كل املرحلة السابقة ،أي منذ بدء التفكير بضرورة انتهاء مفاعيل الخطة الطارئة
األولى العام  ،1997والتعثرات املستمرة حتى يومنا هذا ،مرورا بتقييم ازمة العام
 ،2015الى تقييم أسس خطة العام  ،2016واملالحظات التي لم يأخذ بها أحد،
وهيمنة مجلس االنماء واالعمار على التخطيط ووضع دفاتر الشروط والتأهيل
والتلزيم واملراقبة… والنتائج الكارثية التي خلصنا اليها!
ورغم أن خطة طوارئ العام « 2016طارئة» وسيئة بكل املعايير ،اال أن لها قواعد
لم يتم احترامها ،يفترض بوزارة البيئة فتح تحقيق حولها ،ان لناحية طرق الردم
او لناحية طرق عمل املطامر ،او طرق تشغيل املعامل وتطويرها للفرز والتخمير،
ومخالفة شروط العقود لناحية التسليم ،وسوء تقدير الكميات واحتسابها...
الخ ،اضافة الى االجراءات املتعلقة بحسن الطمر لناحية التغليف وسحب الغازات
وكيفية املعالجة ،او لناحية معالجة العصارة وغيرها من االجراءات املطلوبة من
الشركات امللتزمة عمليات الجمع والفرز في املصدر.
وقد تأخرت وزارة البيئة في توجيه كتاب الى رئيس مجلس االنماء واالعمار
املهندس نبيل الجسر مؤخرا ،تطلب فيه بدء تفعيل فرز النفايات من املصدر
في أقضية جبل لبنان ،تطبيقًا للمادة  2من القانون  2018\80التي ّ
نصت على
ّ
وجوب تطبيق مبدأ االدارة املتكاملة للنفايات الصلبة (يشكل الفرز من املصدر
أحد أبرز عناصره) ،وإستنادًا الى عقدي كنس النفايات وجمعها ونقلها في
أقضية جبل لبنان بإستثناء قـضــاء جبيل ،الـلــذيــن وقعهما مجلس االنـمــاء
واالعمار مع مجموعتي «رامكو» و«معوض إده» عامي  2016و!2017
الجميع يعرف أن قــدرة استيعاب مطمر الجديدة يفترض أن تكون قد انتهت،
وأنه يتم التحايل على املساحات لشهر إضافي ،وان احدا لم يأخذ على محمل
الجد التحذيرات والدعوات الى االسراع في ايجاد حلول استراتيجية ،مما يرفع
من احتمال وجود نوايا مبيتة ،ال تزال مسيطرة منذ سنوات ،لتصبح الصفقات
أمرا واقعا ال بديل عنا .وكما في كل مرة ،سيأتي من يقول في اللحظة االخيرة
(التي لم تعد بعيدة) :ليس امامكم اال توسيع خطة الطوارئ واملزيد من الردم،
وتكبير مساحة االرض املردومة لصالح القوى السياسية املهيمنة في املناطق،
على حساب البيئة واألمــاك العامة ،مع كثير من الهدر في املــال العام .كما أن
ليس لديكم من حلول على املدى املتوسط والبعيد سوى املحارق!
انطالقا من كل ذلــك ،املرجح أن ال تتضمن الخطة التي تقدم بها وزيــر البيئة
الى مجلس الــوزراء اي اتجاه للمحاسبة واملراجعة للمرحلة السابقة ،مقترحا
في خطته «طبخة» فيها التخفيف والفرز والتخمير والطمر وتوسيع املطامر
ً
وصوال الى املحارق… مما يفسر عدم االهتمام مجددا بالحلول االستراتيجية،
في مقابل إرضاء اكبر عدد ممكن من املطالبني بكل شيء واي شيء ،السيما
املراهنني على قروض من «سيدر» النشاء محارق مكلفة جدا بكل املعايير!
كان الرهان أن يأتي وزيــر ثــوري ال صــوري الى وزارة البيئة كي يضع ملفات
البيئة الخطيرة على قاعدة استراتيجية وعلى سكة الحل .اال أن القوى السياسية
التي اختارت حقيبة البيئة رغم كل االخفاقات ،لم تتعلم من التجربة السابقة
أن مـقــاربــة الـقـضــايــا البيئية ال تـكــون عـلــى طــريـقــة الـجـمـعـيــات عـبــر الحمالت
الفولكلورية للنظافة! او على االرجح انها تعلمت درسا آخر يقول إن السياسة
في لبنان غنيمة ،كما كان يحصل دائما… ومن دون حساب!
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