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متفرقات

تحقيق

ّ
حل «اللبنانية» الستيعاب الطالب اللبنانيني في سوريا

انتسب إلى رابطة املوظفني حتى اآلن نحو  3000موظف (أرشيف)

رابطة موظفي اإلدارة العامة تنظم صفوفها

الخوف انكسر على طريق النقابة
لم تأت االنتفاضة األخيرة
ملوظفي اإلدارة العامة إلقرار
سلسلة رواتبهم من فراغ.
املوظفون تجاوزوا عقدة
الخوف بعد عمل حثيث
لرابطتهم دام  4سنوات
استطاع خاللها قادتها
أن ّ
يحولوها من رابطة
للنخبة إلى إطار نقابي يضم
املوظفني من كل الفئات
فاتن الحاج
ق �ب��ل ع� ��ام  2008ل ��م ي �ك��ن م��وظ �ف��و اإلدارة
ال �ع��ام��ة ي�ح�ظ��ون ب�ه�ي�ئ��ة ن�ق��اب�ي��ة تمثلهم.
ف � � � ��والدة «راب� � �ط � ��ة م �ت �خ ��رج ��ي وم� �ت ��درب ��ي
املعهد الوطني ل�لإدارة» عام  1993لم تكن
س��وى فكرة راودت ه��ذه النخبة ،املنتمية
إل��ى معهد ُي� ِ�ع� ّ�د ت�ح��دي�دًا رؤس ��اء ال��دوائ��ر،
وي�ن�ظ��م دورات ت��رف�ي��ع إل��ى ال�ف�ئ��ة الثانية.
يومها ،ل��م تتجاوز طموحات املتخرجني
أك� �ث ��ر م ��ن إط � ��ار ي �ج �م �ع �ه��م وي �ل �ت �ق��ون م��ن
خ�ل�ال��ه اج �ت �م��اع �ي��ًا؛ ي�ع�ن��ي «ك� � � ��زدورة» من
لاّ
ه�ن��ا وس �ه ��رات م��ن ه �ن��اك ل�ي��س إ  .حتى
انضمام ه��ذه الرابطة إل��ى هيئة التنسيق
النقابية فيما بعد كان شكليًا أيضًا ،وغير
مؤثر وغير جدي .تسمية الرابطة نفسها
ل��م ت�ك��ن ت�ح�ف��ز امل��وظ �ف�ين ع�ل��ى االن �ت �س��اب،
وخ �ص��وص��ًا امل�ن�ت�م�ين م�ن�ه��م إل ��ى الفئتني
الرابعة والخامسة.
لكن ت��ده��ور وض��ع اإلدارة ال�ع��ام��ة وتدني
الرواتب كانا سببًا كافيًا لتململ املوظفني
م��ن دول �ت �ه��م« .ال��وظ �ي �ف��ة ت �ب �ه��دل��ت» ،ي�ق��ول
رئ�ي��س دائ ��رة التشريع واالع �ت��راض��ات في
وزارة امل� ��ال ول �ي��د ال �ش �ع��ار ،ش��ارح��ًا كيف
كان راتبه عندما دخل الوظيفة عام 1995
ي� �ع ��ادل رات � ��ب م ��دي ��ر ف� ��رع مل� �ص ��رف ،ف�ي�م��ا
ي�س��اوي رات�ب��ه ال�ي��وم كرئيس ّدائ ��رة رات��ب
حاجب في بنك .يجزم الرجل أنه لو كانت
هناك شرعة تقاعد في القطاع الخاص كما
العام ملا تردد أحد في ترك الوظيفة العامة.
أمام هذه الصورة القاتمة ،وجدت مجموعة
م��ن املوظفني اإلداري�ي�ن نفسها تبحث عن
إطار إلصالح الوضع ،وسط غياب أي رؤية
للدولة ب�ش��أن مستقبل اإلدارة ّ
وأي خطة
ّ
لتطويرها« .شعرنا ب��أن املبادرة يجب أن
تنطلق منا» ،يشرح الشعار ،الذي انتخب
أم�ي�ن��ًا ل�ل�س��ر ف��ي ان �ت �خ��اب��ات ال��راب �ط��ة ع��ام
 ،2008حيث تالقت هواجسه مع مجموعة
من املوظفني الناشطني ،وال سيما الرئيس
الحالي للرابطة د .محمود حيدر ،فعملوا
ً
على م�ش��روع ي�ب��دأ أوال بتغيير التسمية
لتصبح «راب�ط��ة موظفي اإلدارة العامة»،
وال ينتهي بتطوير اإلدارة العامة ورفع يد
السياسيني عنها.

امل�ش��روع التغييري اص�ط��دم بعقبات ،وال
س�ي�م��ا اع �ت ��راض أك �ث��ر م��ن ن�ص��ف أع�ض��اء
ال�ه�ي�ئ��ة اإلداري� � ��ة ل�ل��راب�ط��ة ال �ت��ي ت�ض��م 16
ع� �ض� �وًا ع �ل �ي ��ه .ل� ��م ي �ك ��ن ه � � ��ؤالء ي��ؤم �ن��ون
ب �ن �ج��اح م �ث��ل ه ��ذا ال �ع �م��ل ال �ن �ق��اب��ي ،ال ��ذي
يضم ك��ل موظفي ال��دول��ة وس��ط استمرار
مفاعيل األغ�ل�ال القانونية .مبرر الخوف
م��ن العقوبات املسلكية واإلداري ��ة والنقل
ال�ت��أدي�ب��ي م��ن م��وق��ع آلخ��ر ي�ك�م��ن ت�ح��دي�دًا
ف ��ي امل � � ��ادة  15م ��ن امل� ��رس� ��وم االش �ت ��راع ��ي
( 112ق��ان��ون املوظفني) ،التي ال ت��زال تطل
برأسها كلما «دق الكوز بالجرة» ،والتي
تمنع املوظفني من االعتصام واإلض��راب،
رغم توقيع وزارة العمل االتفاقية الدولية
ال ��رق ��م  87امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ح��ري��ة ال �ن �ق��اب �ي��ة
وحماية حق التنظيم النقابي.
ك ��ان ��ت امل� �ج �م ��وع ��ة ال� �ت ��ي ت� �ق ��ود ال ��راب� �ط ��ة
الجديدة تدرك أن التغيير وتجاوب اإلدارة
ال �ع��ام��ة ل �ي �س��ا ك �ب �س��ة زر ،وأم ��ام �ه ��ا وق��ت
ليس بقصير إلق�ن��اع امل��وظ�ف�ين بصوابية
ال �ف �ك��رة .م��ع ذل ��ك ،أط�ل�ق��ت ف��ي ه��ذه األث�ن��اء
تنسيبًا جديًا لعدد أكبر من املوظفني من
ال�ف�ئ��ات املختلفة ل�ت�ع� ّ�دل ف��ي أوائ� ��ل 2011
ال �ن �ظ��ام ال ��داخ� �ل ��ي واألس� ��اس� ��ي ل �ل��راب �ط��ة،

بين الرابطة
والنقابة

نجحت رواب���ط املعلمني وامل��وظ��ف�ين في
ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ف��ي ت��أدي��ة دور ال��ن��ق��اب��ات
ل��ج��ه��ة ال���دف���اع ع��ن ح��ق��وق م��ن تمثلهم،
ل��ك��ن م���ا ال�����ذي ي��ت��غ��ي��ر ع��ن��دم��ا ت��ت��ح��ول
الرابطة إلى نقابة؟ من الناحية القانونية
يصبح العمل املطلبي ّ
مشرعًا أكثر وال
لبس ف��ي��ه ،م��ا يمنح امل��وظ��ف م��زي��دًا من
االطمئنان للتعبير عن رأيه ،واملشاركة
في املطالبة بحقوقه .وبإمكان النقابة،
بخالف الرابطة ،أن ترفع دعوى قضائية
لتحصيل ح��ق م��وظ��ف .ث��م ّإن ال��رواب��ط
ت��ت��ب��ع ل���ق���ان���ون ال��ج��م��ع��ي��ات ،أي ل�����وزارة
الداخلية والبلديات ،فيما النقابات تتبع
ل���وزارة العمل ،م��ع م��ا يستتبع ذل��ك من
حقوق وواجبات مختلفة.

فتصبح «راب�ط��ة موظفي اإلدارة العامة».
بعد التعديالت ،وضع قادة الرابطة خطة
للتوجه نحو ال��وزارات واإلدارات ،فعقدوا
االجتماعات مع املوظفني وعينوا مندوبني
ف ��ي امل �ن ��اط ��ق ل �ل �ت��واص��ل م ��ع امل �ح��اف �ظ��ات
واألقضية.
وف��ي االج �ت �م��اع��ات ،ك��ان��ت ال��راب�ط��ة تشرح
للموظفني أهدافها املتمثلة في رفع الظلم
ال�لاح��ق ب��اإلداري�ي�ن ،وك�ي��ف أن ال��دول��ة ترد
على التكتالت والتحركات امليدانية أكثر
من املفاوضات ،وهنا تجربة املعلمني خير
مثال.
ال� �ت ��رف� �ي ��ع ع �ل ��ى أس � � ��اس م �ع��اي �ي��ر ع�ل�م�ي��ة
وم��وض��وع�ي��ة وت�ط��وي��ر اإلدارة ه�م��ا أيضًا
ع �ن��وان��ان أس��اس �ي��ان ف��ي م�ع��رك��ة ال��راب�ط��ة،
يستدرك الشعار.
اف �ت��رض م �ث��ل ه ��ذا امل �س��ار ان �ت �خ��اب هيئة
إدارية جديدة تواكب هذا الحجم للرابطة،
وامل �س ��ؤول �ي ��ات ال �ج ��دي ��دة ال �ت��ي رس�م�ت�ه��ا
لنفسها ،والتي تصر على تحقيقها .ففي
 31آذار املاضي ،انتخب املوظفون رابطتهم
ال � �ت� ��ي أخ� � � ��ذت ع� �ل ��ى ع ��ات� �ق� �ه ��ا اس �ت �ك �م��ال
تنسيب املوظفني ،الذين بلغ عددهم نحو
 3000م��وظ��ف ،م��ن أج��ل تحقيق األه ��داف.
وب��امل �ن��اس �ب��ة ت �ض��م اإلدارة ال �ع��ام��ة ال �ي��وم
نحو  15أل��ف م��وظ��ف ،منهم  8900مثبت،
والباقون متعاقدون وأجراء.
ال�ه�ي�ئ��ة اإلداري � ��ة ال �ج��دي��دة ه��ي أول هيئة
ت� �ن� �ت� �خ ��ب ت � �ح� ��ت ال� �ت� �س� �م� �ي ��ة ال � �ج � ��دي � ّ��دة،
واألش� � �خ � ��اص ال� ��ذي� ��ن ت� �ق ��دم ��وا ل �ل �ت��رش��ح
لعضويتها أدرك� ��وا أن ال��راب�ط��ة ستذهب
إل��ى مكان آخ��ر ،وستتحول إل��ى نقابة في
امل�س�ت�ق�ب��ل ال �ق��ري��ب ،وأع �ض��اؤه��ا ي�ج��ب أن
ي �ك��ون��وا ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ت �ح��دي .وه �ك��ذا
ك� ��ان ،ف��ال��راب �ط��ة ب ��ات ��ت ،ب�ح�س��ب ال �ش �ع��ار،
خلية نحل تعقد اجتماعني ف��ي األسبوع
ال� ��واح� ��د ،وق� ��د ب��ات��ت ج � ��زءًا ال ي �ت �ج��زأ من
هيئة التنسيق ،وه��و م��ا انعكس إيجابًا
في التحرك األخير ،بحيث كسر التصاعد
التدريجي له من اعتصام لساعتني ومن
ث ��م ل �ث�ل�اث س ��اع ��ات ف ��إض ��راب ل �ي��وم ك��ام��ل
حاجز الخوف بنسبة  ،% 80لكنه لم يلغه،
على حد قول الشعار.
ّ
يصوب قادة الرابطة اليوم نحو تحويلها
إل��ى نقابة ،فتغيير االس��م وتعديل النظام
ال ��داخ� �ل ��ي واألس � ��اس � ��ي ل� ��م ي �ك ��ون ��ا س ��وى
خ �ط��وة ع�ل��ى ط��ري��ق ه ��ذه ال �ن �ق��اب��ة .ي��راه��ن
ه��ؤالء على اق�ت��راح القانون ال��ذي تقدم به
ّ
الجميل بشأن حرية العمل
النائب سامي
النقابي ملوظفي اإلدارة العامة .فاالقتراح
أقرته لجنة الصحة والعمل النيابية ،وهو
ح��ال�ي��ًا أم ��ام ل�ج�ن��ة اإلدارة وال� �ع ��دل .ك��ذل��ك
ّ
فإن الدولة اللبنانية ّ
صدقت على اتفاقية
العمل الدولية ،التي تتضمن حرية العمل
ال �ن �ق��اب��ي مل��وظ �ف��ي ال �ق �ط��اع ال� �ع ��ام ،وأق ��رت
ف��ي مجلس ال� ��وزراء وأخ ��ذت طريقها إل��ى
املجلس النيابي .يبدو الشعار مطمئنًا إلى
ّ
أن األمور تسير في املسار الصحيح« ،وما
سنفعله هو تحويل روابط هيئة التنسيق
النقابية إلى نقابات ،وتوسيع «البيكار»
لتشمل نقابتنا املتعاقدين واألجراء».

هل يصدر مرسوم «املرة الواحدة» الذي ّ
يسهل دخول الطالب
اللبنانيني الذين كانوا يتابعون دراساتهم في سوريا إلى الجامعات
اللبنانية؟ على ما يبدو أن «املرسوم» املفترض بدأ يشق طريقه.
فأول من أمس ،بعثت رئاسة الجامعة اللبنانية باقتراح إلى وزارة
التربية والتعليم العالي تطرح فيه إمكان قبول الطالب اللبنانيني،
الذين كانوا يتابعون دراساتهم في الجامعات السورية ـ الراغبني
منهم في إكمال دراساتهم في لبنان ،أو املجبرين بسبب سوء
األوضاع في سوريا ـ بعد دراسة ملفاتهم والخضوع المتحان قبول
تقويمي .وقد أرفق االقتراح بـ«شرط» االلتزام باإلمكانات والقدرات
االستيعابية لعدد من الكليات .ومن املفترض أن ينتهي اليوم
العمل على إعداد املرسوم في الوزارة ،وتحويله إلى مجلس الوزراء
ّ
لبته ،حسب ما يفيد مستشار وزير التربية غسان شكرون ،لكن،
السؤال الذي يطرح هنا ،والذي ينتظره مئات الطالب الهاربني من
مقاعدهم الدراسية في سوريا :متى يوضع مشروع املرسوم على
جدول األعمال؟ وماذا عن الطالب الذين لن يجتازوا ربما امتحان
القبول التقويمي؟ سؤاالن ال يجد شكرون جوابًا عنهما ،فاألول
مرهون بـ«أولويات» املجلس نفسه ،والثاني ال يمكن تكهنه «ألنه
يمكن ما يجي حدا ،فيما لو تحسنت األوضاع في سوريا وعادوا
إلى جامعاتهم ،كحال الطالب الذين كانوا يتابعون دراساتهم في
العراق ،يومها لم يأت إال  ،»3يتابع شكرون.
(األخبار)

سيول البقاع الشمالي تضرب رأس بعلبك
دهمت السيول خالل اليومني املاضيني
بلدات الفاكهة ورأس بعلبك والقاع ،إضافة
إلى قرى شرقي وغربي بعلبك (رامح
حمية) .ووصل ارتفاع املياه إلى حد
املترين ،بعد تساقط األمطار ليل اإلثنني
الثالثاء بغزارة في أعالي جرود السلسلة
الشرقية ،في محلة «خربة داوود» على
الحدود اللبنانية ـ السورية ،لينطلق بعدها
بوحوله وأتربته في مجريني ،األول باتجاه بلدات رأس بعلبك والفاكهة،
واآلخر نحو القاع ومشاريعها .وطاولت النسبة األكبر من األضرار
رأس بعلبك ،حيث ينفذ منذ فترة «مشروع درء مخاطر السيول» ،ولم
يسلك السيل املجرى األساسي الذي «نفذت فيه األجزاء األساسية
من املشروع» ،كما أكد نعمان مشرف نائب رئيس بلدية رأس بعلبك،
موضحًا أن السيل «الذي ضرب رأس بعلبك لم يبدأ من املنطقة العليا
التي بدأنا التنفيذ فيها ،بل انطلق في املجرى األدنى الذي يسمى
الزمراني» ،وهي املنطقة التي يصل إليها السيل من جهة بلدة عرسال،
كاشفًا أن هذه النقطة بالتحديد «ستشملها أعمال املشروع فور
االنتهاء من املجرى األساسي في أعالي السلسلة الشرقية» .وأسقطت
عمودي كهرباء ،وتسببت بأضرار كبيرة في
مياه السيل الجارفة ً
بساتني مجاورة ،فضال عن سقوط جدران دعم كانت قيد اإلنجاز
داخل مجرى السيل وسط البلدة ،وإتالف وجرف سائر مواد البناء
من ترابة وبحص ورمل كانت مخصصة لجدران الدعم .ولم يحدث
السيل أضرارًا كبيرة في بلدة الفاكهة ،إذ انحصر مسيره ضمن
املجرى الذي حفره بنفسه على مدى السنوات املاضية ،واقتصرت
أضراره على بعض حقول الخضار والشعير ،التي فاض باتجاهها،
إضافة إلى تبعثر األتربة والحصى على الطريق الدولية بسببه .ولم
تسلم القاع من السيل ،كما أكد طوني مطر أحد مزارعيها ،حيث
لفت إلى أن ارتفاع منسوب مياه السيل فتك بشبكات جر املياه
البالستيكية للمزارعني وعدد قليل من الحقول املزروعة بالخضار،
ليتجه من بعدها إلى وادي مشاريع القاع.

أهالي املخطوفني أمام القصر الجمهوري
نفذ أهالي املخطوفني في سوريا منذ  72يومًا ،اعتصامًا رمزيًا
أمس ،أمام مدخل القصر الجمهوري في بعبدا ،مطالبني رئيس
الجمهورية بالنظر إلى ّ
قضيتهم .وحمل املعتصمون شعارات
تطالب بإطالق سراح املخطوفني ،سائلني «هل املخطوفون أجانب
أم لبنانيون؟ تحركوا أيها العرب إلطالق املخطوفني» .واجتمع قائد
الحرس الجمهوري ،العميد وديع الغفري ،مع املعتصمني ،واستمع
الى مطالبهم ،واعدًا إياهم «بإيصال صوتهم الى رئيس الجمهورية
العماد ميشال سليمان ومجلس الوزراء» ،كما تفاوض معهم
ودعاهم «إلى عدم قطع الطريق املؤدية الى مدخل القصر» .ووعد
الرئيس سليمان األهالي ،بأنه ستحدث تطورات إيجابية بالنسبة
إلى املخطوفني قبل يوم األحد املقبل .وأمل الشيخ عباس زغيب،
املكلف من املجلس اإلسالمي الشيعي األعلى املفاوضة في موضوع
املخطوفني أن «نلقى االهتمام من املعنيني ،وال سيما رئيس
الجمهورية ،لتحقيق العدالة واإلفراج عن اللبنانيني الـ 11في سوريا».
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