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مجتمع

مجتمع
قضية نحو  28ألف طفل في لبنان «مودعون» في دور الرعاية البديلة ،من بينهم  4500يتيم فقط ،فيما البقية
مؤسسات الرعاية (وغالبيتها طوائفية) تحصل على  %70من
تهتم بهم هذه المؤسسات بسبب فقر أهلهم.
ّ
موازنة وزارة الشؤون االجتماعية فيما دعم أسرهم يكلف الدولة مبالغ أقل .علمًا أن التوجه العالمي اليوم
هو نحو التخلص من نمط الرعاية المؤسساتية بسبب االنتهاكات الذي يتسبب به لألطفال ،وأخطرها ّ
التحرش
الجنسي

تقرير

أولى بوادر حجز عائدات البلديات
أزمة نفايات في المنية والضنية
محمد خالد ملص

مؤسسات رعاية األطفال

نظام «بائد» يسمح بكل أنواع االنتهاكات
هديل فرفور
ّ
قـبــل أيـ ــام ،أث ــار ال ـشــاب ط ــارق امل ــاح
قـضـيــة ُط ــرد دار األي ـت ــام اإلســامـيــة
إح ـ ــدى املـ ــرشـ ــدات ال ـع ــام ــات لــديـهــا
ّ
بحجة «اإلخالل بنظام العمل وتركها
األط ـ ـفـ ــال وت ـعــري ـض ـهــم ل ـل ـم ـخــاطــر»،
فيما السبب الحقيقي لـلـطــرد ،وفق
ّ
املـ ـ ـ ــاح« ،يـ ـع ــود إل ـ ــى ت ـق ــاري ــر كــانــت
ترفعها إلــى االدارة تتناول حــوادث
ّ
تحرش تحصل داخل الدار».
ّ
ومعلوم أن امللح يخوض نزاعًا منذ
سنوات مع الدار التي عاش طفولته
فيهاّ ،
مدعيًا بأنه ّ
تعرض لإلغتصاب
على مدى خمس سنوات خالل فترة
ّ
مــراهـقـتــه .وه ــو أك ــد ل ــ«األخ ـب ــار» أن
املـ ــرشـ ــدة ت ــواصـ ـل ــت م ـع ــه وأرسـ ـل ــت
الـيــه ص ــورًا عــن تـقــاريــر رفعتها الــى
االدارة ُتشير الــى ّ
تعرض أحــد نزالء
الـ ـ ــدار ل ـل ـت ـحـ ّـرش م ــن ق ـبــل زم ـي ــل لــه،
م ـش ـي ـرًا ال ــى أن ـه ــا «ت ـعــرضــت لـلـطــرد
بسبب تكرارها رفــع تقارير مماثلة
واتـ ـه ــامـ ـه ــا اإلدارة ب ـت ـج ــاه ــل ه ــذه
ال ـح ــوادث ذات ال ـتــداع ـيــات النفسية
وال ـص ـح ـي ــة ال ـخ ـط ـي ــرة ع ـل ــى أط ـف ــال
الدار».
وفـيـمــا تـظـهــر صـ ــورة الـتـقــريــر الـتــي
ّ
أب ـ ــرزه ـ ــا املـ ـ ـ ــاح أن ت ــاريـ ـخ ــه ي ـعــود
ّ
الــى عــام  ،2016إال أنــه أك ــد ّأن هناك
« ُتـ ـق ــاري ــر أحـ ـ ـ ــدث ،ل ـك ــن ت ـ ـعـ ــذر عـلــى
املرشدة تصويرها».
«األخ ـبــار» تواصلت مــع مـصــادر في
إدارة الدار فاكتفت باإلشارة الى أنها
في صدد مقاضاة «من يقوم بحملة
التشهير».
ُ
ومن املقرر أن يمثل املالح قريبًا أمام
م ـك ـتــب ج ــرائ ــم امل ـع ـلــومــات ـيــة بتهمة
ال ـت ـش ـه ـيــر« ،لـ ـك ــن هـ ــذا ل ــن يـمـنـعـنــي
مـ ــن امل ـ ـثـ ــابـ ــرة عـ ـل ــى إي ـ ـصـ ــال ص ــوت
ال ـح ــق» .عـلـمــا أن ــه ك ــان ق ــد ت ـق ـ ّـدم في
ح ـ ــزي ـ ــران  2015بـ ــدعـ ــوى ق ـضــائ ـيــة
أمــام مجلس شــورى الــدولــة ضد دار
األي ـتــام االســامـيــة ووزارة الـشــؤون
االجتماعية ملطالبتهما بالتعويض
عن «الـضــرر» الــذي لحق ِبــه «نتيجة
اهـمــالـهـمــا وع ــدم ات ـخ ــاذ اإلج ـ ــراءات
الالزمة لحمايته».
ووفـ ـ ـ ـ ـ ــق املـ ـ ـح ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي «املـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــرة

الـقــانــونـيــة» غ ـيــدة فــرنـجـيــة ،ال تــزال
ً
ال ــدع ــوى أم ــام ال ـق ـضــاءُ ،م ـش ـيــرة إلــى
ُّ
صــدور قــرار إع ــدادي كلفت بموجبه
وزارة الـ ـش ــؤون ت ـحــديــد اإلجـ ـ ــراءات
ال ــرق ــاب ـي ــة ال ـت ــي ت ـت ـخــذهــا ل ــإش ــراف
على دار األيتام .ولفتت الى أن أهمية
ال ــدع ــوى تـكـمــن ف ــي أن ـهــا تـضــع دور
الرعاية أمام مسؤوليتها في ضمان
س ــام ــة األط ـ ـفـ ــال ،ووزارة ال ـش ــؤون
اإلجـتـمــاعـيــة أمـ ــام مـســؤولـيـتـهــا في
مراقبة الدور.
ّ
مصادر في الوزارة أكدت لـ«األخبار»
أنـهــا تـجــاوبــت بــدورهــا مــع الـلــوائــح

الجوابية التي وردت اليها في سياق
ً
الـ ــدعـ ــوىُ ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ــى أن ال ـق ـضــاء
ّ
املخول البت في التحقيق في
وحده

 %70من موازنة وزارة
الشؤون اإلجتماعية تخصص
لدعم مؤسسات الرعاية
ً
مـثــل ه ــذه الـ ـح ــوادث ،والف ـت ــة إل ــى أن
ال ـ ــوزارة ت ـقــوم بتفتيش دوري على
املؤسسات الرعائية عموما.

وبـمـعــزل عــن الــوقــائــع امل ـثــارة أع ــاه،
تعيد هذه القضية طرح واقع األطفال
في املؤسسات الرعائية البديلة .ففي
غياب قانون متخصص في الرعاية
ّ
البديلة يؤكد عدد من املختصني أن
النظام الــرعــائــي املؤسساتي القائم
ف ــي ل ـب ـنــان ي ـس ـمــح ب ـه ــذا الـ ـن ــوع من
االنـتـهــاكــات (الـتـحـ ّـرش واالغـتـصــاب
وغيرهما).
والـ ـج ــدي ــر ذكـ ـ ــره أن ن ـح ــو  %70مــن
مــوازنــة وزارة ال ـشــؤون اإلجتماعية
تخصص لــدعــم مــؤسـســات الــرعــايــة
البديلة علما أن غالبيتها مؤسسات

دي ـن ـي ــة ،وي ـخ ـضــع جـ ــزء ك ـب ـيــر منها
لــ«مـنـطــق» املـحــاصـصــات الطائفية.
إذ تقوم كــل طائفة بتربية رعاياها
فـ ــي غـ ـي ــاب تـ ـ ــام ألي قـ ــانـ ــون مــدنــي
لتنظيمها ورعايتها.
وتـشـيــر اإلحـصــائـيــات ال ــى أن هناك
نحو  28ألــف طفل فــي دور الرعاية،
 4500منهم فقط أيتام ،فيما اآلخرون
ـدور بسبب
«مـ ــودعـ ــون» ف ــي ه ــذه ال ـ ـ ُ
األســر ُت ّ
عد،
الفقر .علمًا أن كلفة دعم
ّ
املختصني ،أقل بكثير من الكلفة
وفق
ال ـتــي تـنـفـقـهــا وزارة ال ـش ــؤون لــدعــم
املؤسسات.

ُ
كلفة دعم األسر أقل بكثير من الكلفة التي تنفقها وزارة الشؤون لدعم مؤسسات الرعاية (هيثم الموسوي)

الخبيرة في الرعاية االسرية البديلة
واملديرة التنفيذية لجمعية «بدائل»
( )Alternativesزينة علوش أشــارت
الـ ـ ــى أن امل ـ ـ ــاح «لـ ـ ــم ي ـك ــن ال ـض ـح ـيــة
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي ت ـع ـ ّـرض ــت العـ ـت ــداء
جـنـســي ف ــي دار ل ـلــرعــايــة ،ول ــم تكن
دار األيـ ـ ـت ـ ــام اإلس ــامـ ـي ــة امل ــؤس ـس ــة
الوحيدة التي ّإدعى أطفال ّ
تعر ًضهم
إلعتداءات جنسية فيها» ،الفتة إلى
أنــه بعد الدعوى التي رفعها املــاح،
«تـ ــوالـ ــت ال ـق ـص ــص وت ـ ـجـ ـ ّـرأ ال ـعــديــد
على التعبير عما ّ
تعرضوا له ،وقام
اإلع ـ ـ ــام ب ـتــوث ـيــق ح ـك ــاي ــا إن ـســان ـيــة
ُ
ُم ـخ ـي ـفــة ت ـظ ـهــر ف ــداح ــة اإلن ـت ـهــاكــات
وتفشيها في دور الرعاية».
وت ـل ـفــت ع ـل ــوش الـ ــى «أن ـن ــا نـتـحـ ّـدث
هنا عن نمط رعائي يعتمد الفصل
عن البيئة واملحيط مدعومًا بنظرة
استعمارية تجاه الفقير» .وتخلص
ال ــى أن ن ـظ ــام ال ــرع ــاي ــة املــؤسـســاتــي
الـ ـق ــائ ــم ف ــي ل ـب ـن ــان ي ـج ـعــل األطـ ـف ــال
ع ـ ــرض ـ ــة ل ـ ــإنـ ـ ـس ـ ــاخ عـ ـ ــن ال ـن ـس ـي ــج
املحلي والنتهاكات متعددة األشكال
ّ
التحرش الجنسي ...لكنه
«أخطرها
ليس الوحيد».
ُيذكر أن اإلبقاء على «طبيعة» النظام
الـ ــرعـ ــائـ ــي امل ــؤسـ ـس ــات ــي فـ ــي ل ـب ـنــان
ي ـخ ــال ــف ال ـت ــوج ــه ال ـع ــامل ــي ال ـســاعــي
ّ
حاليًا الى التخلص نهائيًا من نمط
الــرعــايــة املؤسساتية بسبب الضرر
الــذي يتسبب به هذا النظام ،بعدما
أظهرت دراســات عدة اآلثــار السلبية
لـ ـه ــذا ال ـ ـنـ ــوع مـ ــن الـ ـنـ ـم ــط ال ــرع ــائ ــي
«خ ـصــوصــا عـنــدمــا يـتــم الـفـصــل عن
األه ــل البيولوجيني نتيجة الفقر»،
ب ـح ـس ــب ع ـ ـلـ ــوش .وتـ ـلـ ـف ــت الـ ـ ــى أن ــه
ال ف ـ ــارق ب ــن امل ــؤس ـس ــات الــرعــائ ـيــة
ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ـطــائ ـفــي «ألن نمط
الرعاية املعتمد واحد مهما اختلفت
الـ ـتـ ـن ــويـ ـع ــات الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة ،وع ـم ــوم ــا
تتوحد هــذه املــؤسـســات لـلــدفــاع عن
مصالحها املتمثلة في رفض أي نوع
مــن اإلصـ ــاح ،ألن أي إص ــاح مهما
كــان بسيطًا يشكل تهديدًا ملنظومة
اس ـت ـع ـمــاريــة م ـت ـ ّ
ـراص ــة مـبـنـيــة على
إع ــاء مصلحة املــؤسـســة ،ول ــو على
ً
حساب األطـفــال الــذيــن وجــدت أصــا
من أجلهم وتعتاش على قضيتهم».

تقرير

اقتراح بتعديل قانون السير :نواب «يعملون» لدى صناعيين؟
راجانا حمية
جلسات من النقاش العقيم
بعد أربع
ٍ
ح ـ ــول ت ـع ــدي ــل نـ ــص املـ ـ ـ ــادة  180مــن
قانون السير ( )243التي تنص على
«ع ـ ـ ــدم ت ـس ـج ـي ــل أي ش ــاحـ ـن ــة ي ـف ــوق
وزن ـ ـهـ ــا اإلجـ ـم ــال ـ ّـي  21ط ـن ــا ب ـلــوحــةٍ
خ ـص ــوص ـي ــة» ،ع ــل ـق ــت ل ـج ـنــة ال ــدف ــاع
الـ ــوط ـ ـنـ ــي والـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات
ش ــري ــع» ال ـح ـمــولــة الـتــي
ال ـن ـيــاب ـيــة «ت ـ ّ
تفوق الـ  21طنًا للشاحنات الخاصة،
وأح ــال ــت األمـ ــر إل ــى رئ ـي ـســة املـجـلــس
الــوط ـنــي لـلـســامــة امل ــروري ــة (وزيـ ــرة

الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـلــديــات) إلب ـ ــداء ال ــرأي
على أساس دراسة علمية.
هكذا ،بعد جلسات امتدت منذ العام
املاضيُ ،
«ص ّحح املسار» ،بحسب أمني
س ــر املـجـلــس رم ــزي س ــام ــة ،ألن «أي
تعديل ألحكام قانون السير يفترض
قــانــونــا ال ــرج ــوع إل ــى امل ـج ـلــس ،كــونــه
ّ
املخولة إبداء الرأي».
الهيئة الوحيدة
مع ذلــك ،لم يــأت التصحيح من فــراغ.
إذ س ـب ـقــه مـ ــؤشـ ــران ،أول ـه ـم ــا ال ـق ــرار
ال ــذي أص ــدرت ــه وزيـ ــرة الــداخ ـل ـيــة ريــا
ّ
الحسن وأك ــدت فيه على نــص املــادة
ّ
180؛ وثــانـيـهـمــا ش ــد ال ـح ـبــال داخ ــل

ال ـل ـج ـنــة ال ـن ـيــاب ـيــة ب ــن ط ـ ــرف مــؤيــد
للتعديل ً
بناء على رغبة مجموعة من
الصناعيني ،وط ــرف راف ــض ألسباب
عــدة ،فــي ّ
مقدمها الـجــواب عــن ســؤال
ّ
طــرحــه أك ـثــر مــن م ـش ــرع :هــل تحتمل
طرقاتنا ضغط هذه األوزان؟ الجواب
جــاء فــي إحــدى جلسات اللجنة على
ل ـســان املــديــر ال ـعــام لـلـطــرق واملـبــانــي
ف ــي وزارة األشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة والـنـقــل
ّ
مطانيوس بولس الذي أكد أن معظم
الـطــرقــات غير مهيأة لــذلــك .ويوضح
عضو اللجنة النائب الوليد سكرية
أن بــولــس «ق ـســم ال ـطــرقــات إل ــى أربــع

فئات ،بحسب قــدرة تحملها ،مشيرًا
إلــى أن الفئة األولــى (أوتــوسـتــرادات)
قادرة على تحمل الضغط ،أما البقية
ف ـغ ـيــر م ـه ـي ــأة ل ــذل ــك ،ومـ ـع ـ ّـرض ــة مــع
ال ــوق ــت ل ـ ِـان ـه ـي ــار» .فـيـمــا نـ ّـبــه عضو
اللجنة النائب علي عمار الى أن فتح
ه ــذا امل ـجــال «ي ـه ـ ّـدد بـتــدمـيــر ال ـطــرق»
ً
غير املهيأة أصال لحمولة الشاحنات
ذات الـلـ ّـوحــات العمومية الـتــي يبلغ
عدد املرخص منها  13ألف شاحنة.
ي ــأخ ــذ ن ـق ـي ــب أص ـ ـحـ ــاب ال ـش ــاح ـن ــات
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ش ـف ـي ــق الـ ـقـ ـسـ ـي ــس ع ـلــى
امل ــداف ـع ــن ع ــن ال ـت ـعــديــل «ان ـس ـيــاق ـهــم

ل ـط ـل ــب مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـص ـن ــاع ـي ــن
الرأسماليني لتسهيل أعمالهم» ،الفتًا
الى أن إقــرار التعديل يعني «أن هناك
من بــات يزاحمنا على لقمة عيشنا».
ناهيك عن الغنب الذي يلحق بأصحاب
الشاحنات العمومية «الذين يدفعون
رسـ ـ ـ ــوم م ـي ـك ــان ـي ــك وض ـ ـمـ ــان ل ـل ــدول ــة
وأكثر من  70مليون ليرة ثمنًا للنمرة
الـعـمــومـيــة ،فيما ال تــدفــع الشاحنات
الخصوصية فلسًا واحدًا».
سالمة ،من جهتهّ ،
يشدد على ضرورة
تقديم «مقترح مبني على أسس علمية
في حال كان لألمر عالقة بدعم بعض
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الـصـنــاعــات» .مــن دون دراس ــة علمية،
ينفي سالمة صوابية أي تعديل كهذا
بما يحمله من مخاطر على الطرق.
فـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة ،أح ـي ـل ــت ال ـق ـض ـي ــة إل ــى
مـكــانـهــا الـطـبـيـعــي :املـجـلــس الــوطـنــي
للسالمة امل ــروري ــة .لـكــن ،هــذه اإلحــالــة
ال تعفي األخير من األخذ في االعتبار
ـ ـ ـ ـ ـ إض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـ ـجـ ــدوى ال ـع ـل ـم ـيــة ـ ـ ـ ـ
واق ــع البنية التحتية املتهالكة التي
«ق ـ ّـي ـم ـه ــا» م ـج ـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلعـ ـم ــار
ف ــي دراس ـ ــة أخ ـي ـرًا أف ـ ــادت ب ــأن نصف
الطرقات في لبنان ال يستوفي شروط
السالمة العامة.

لــم تكتمل فــرحــة أبـنــاء املنية والضنية بالخبر الــذي
تــداولــه رواد مــواقــع التواصل اإلجتماعي حــول قــرار
ص ـ ــادر ع ــن وزارة ال ـب ـي ـئــة ب ــإق ـف ــال م ـكــب عـ ـ ــدوة .إذ
سرعان ما تبني أن القرار صادر عن أصحاب املكب،
وأنه سيتسبب بأزمة نفايات تحدث للمرة األولى في
املنطقة ،وبدأت مالمحها تظهر في شوارع القضاء.
املكب القريب من منطقة عيون السمك الغنية باملياه
ه ــو الــوح ـيــد الـ ــذي يـسـتــوعــب ن ـفــايــات ق ـضــاء املـنـيــة
والضنية (نـحــو  35بـلــديــة) .وهــو أق ــرب الــى «مطمر
عشوائي» استحدث قبل نحو  15عامًا على مساحة
 500ألــف متر مربع ،إذ تجري فيه عمليات بسيطة
لـفــرز بعض املـعــادن والبالستيك مــن قبل العاملني،
فيما تطمر الحموالت وال ـعــوادم القادمة مــن معامل
ً
ال ـف ــرز كـمــا ه ــي ،ف ـضــا ع ــن ات ـب ــاع ط ــرق بــدائ ـيــة في
معالجة النفايات عبر حرقها.
مـشـكـلــة امل ـكــب ع ــادت ال ــى الــواج ـهــة قـبــل ي ــوم ــن ،مع
تــداول معلومات عن قــرار أصــدره وزيــر البيئة فادي
جريصاتي بإقفال املكب نهائيًا .ولكن ســرعــان ما
تبني أن القرار اتخذه صاحب املكب مصطفى سيف
بسبب خــافــات مــاديــة مــع معظم البلديات .وأوضــح
سيف لـ«األخبار» أن «لنا في ذمة البلديات نحو 700
ّ
مليون ليرة لم تدفع منذ حوالي  7أشهر» .وأكــد أنه
لن يرضخ ألي ضغوط ،الفتًا في الوقت نفسه الى أن
املكب «لم يعد قادرًا على استيعاب مزيد من النفايات
وعلى الدولة البحث عن بديل في القريب العاجل».
ويستقبل مكب عدوة نحو  60طنًا يوميًا من العوادم
ونفايات مناطق اتحاد بلديات املنية ونحو  100طن
من اتحاد بلديات الضنية .ومع إقفاله منذ ثالثة أيام،
بدأت أكوام النفايات تتكدس في الشوارع ،ما تسبب
بــروائــح كــريـهــة يـتــوقــع أن ت ــزداد مــع ارت ـفــاع درج ــات
ّ
الـحــرارة .رئيس اتحاد بلديات املنية عماد مطر أكد
ل ــ«األخ ـبــار» أن «املشكلة الحقيقية تكمن فــي وقف
التحويالت املالية الى البلديات التي لم تعد قادرة على
ً
الــدفــع» .وأوض ــح أن لــدى االتـحــاد معمال للفرز قــادر
عـلــى اسـت ّـيـعــاب  77طـنــا مــن نـفــايــات مـنــاطــق اتـحــاد
املنية ،يتبقى منها  %30عوادم كانت ّ
تحول الى مكب
عــدوة .أما اليوم فال نجد لها مكانًا ما يؤخر عملية
جمع النفايات وفرزها» .ولفت الى أن العمل توقف في
خطة وضعتها الـ  UNDPالستحداث مطامر صحية
بديلة في مناطق الشمال بسبب غياب التمويل .وقال

إن االتـحــاد «يسعى الــى إيجاد حل لنفايات املنطقة
عـبــر اس ـت ـحــداث مـكــب يــراعــي ال ـش ــروط الـبـيـئـيــة في
منطقة عزقي ،ومتابعة تشغيل معمل فرز النفايات.

أصحاب المكب الوحيد لـ 35بلدية
يغلقون أبوابه لعدم دفع
مستحقاتهم منذ  7أشهر

وكنا نامل أن يتم إقفال مكب عدوة عند اإلنتهاء من
مطمر عزقي وهو ما لم يحدث بسبب تأخر التمويل».
وعقد رؤساء اتحادات بلديات املنية والضنية وزغرتا،
أمس ،اجتماعًا ملناقشة األزمة املالية التي ترزح تحتها
الـبـلــديــات .م ـصــادر املجتمعني قــالــت ل ــ«األخ ـبــار» إن
املنطقة مهددة بتراكم النفايات في شوارعها نتيجة
ع ــدم وج ــود مـكــب بــديــل وبـسـبــب ع ــدم قــدرتـهــا على
معالجة النفايات او نقلها الــى مكبات بعيدة بسبب
العجز املالي.
ّ
رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية حذر في
ّ
سيفجر «أزمة نفايات
بيان من أن اقفال مكب عدوة
في الضنية في األيــام املقبلة ،ستلحق ضــررا بيئيا
وصحيا كبيرا باملنطقة ،وستؤثر سلبا على موسم
اإلصطياف والسياحة».

«صرخة حق»
موظفي البلديات
ّ
تخطى موظفو البلديات ،امــس« ،القطوع» األول
ّ
في قضيتهم ،بعدما نجحوا في حشد ما ال يقل عن
الف ّموظف ورئيس بلدية واتحاد في االعتصام
الذي نظموه في رياض الصلح للمطالبة باإلفراج عن
عائدات الصندوق البلدي املستقل العالقة عن عامني.
تحت عــنــوان «صــرخــة حــق» ،اجتمع املوظفون
للمطالبة بعائدات الصندوق التي من شأنها أن تعيد
تشغيل معظم البلديات التي توقفت عن تسديد
رواتب موظفيها .وأمل رئيس اتحاد بلديات جبل
الشيخ ،صالح أبو منصور ،أال «تدفع الدولة املظلومني
بلقمة عيشهم في اتجاه تصعيد ال تحمد عقباه»،
مؤكدًا أن «التأخير في صرف املستحقات أكبر من أن
ّ
يمر مرور الكرام» .وكان للموظفني كلمتهم التي بثوا
فيها كل وجعهم ،بدءًا من الضغوط االقتصادية
والنفسية التي تحاصرهم ،مرورًا باملستقبل «الذي ال
أفق له بالنسبة لنا ولعائالتنا» ،يقول فادي نصرالله،
رئيس تجمع العاملني في البلديات .ودعا نصرالله
إلى «إنشاء صندوق تعاضدي خاص بموظفي البلديات
تموله عائدات الصندوق البلدي املستقل وحسومات
(تصوير مروان بوحيدر)
من رواتب املوظفني».

تقرير

ّ
ّ
تمخضت هيئة التنسيق فولدت« ...تريثًا»!
تـ ــواف ـ ـقـ ــت م ـ ـكـ ــونـ ــات هـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق
النقابية على «الترقب» ملا يحاك ويدبر،
ف ــي ال ـســر وال ـع ـلــن ،ب ـشــأن إعـ ــادة النظر
بسلسلة الــرتــب وال ــروات ــب ،ورب ــط ذلــك
ب ــاإلص ــاح ــات امل ــال ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة.
رغــم «شــد الحبال» بني ممثلي الروابط
ح ــول آل ـيــة مــواج ـهــة الـ ـق ــرارات املــرتـقـبــة،
لم يتجاوز موقف الهيئة في مؤتمرها
ال ـص ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس« ،اإلن ـ ـ ـ ــذار» ب ـحــدوث
ثـ ـ ـ ــورة اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ف ـ ــي م ـ ــا ل ـ ــو ُم ـ َّـس ــت
ال ـس ـل ـس ـلــة وال ـت ـق ــدي ـم ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
ونظام التقاعد تماشيًا مع طلبات البنك
الــدولــي وأصـحــاب الرساميل .والسبب،
بـحـســب رئـيـســة راب ـطــة مــوظـفــي اإلدارة
ّ
العامة نــوال نصر ،أن التصريحات في
هــذا املـجــال «لــم تعكس حتى اآلن قــرارًا
رسميًا نهائيًا ،وال تــزال هناك ضبابية
ف ــي م ــوق ــف ال ـس ـل ـطــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة» ،ل ــذا
«سـنـكـتـفــي حــال ـيــا ب ــال ــرد ع ـلــى األبـ ــواق
ال ـتــي تــربــط ال ــروات ــب بــاالنـهـيــار املــالــي،
ّ
بالقول إن القطاع العام ليس عبئًا على
الدولة ،بل هو الدولة وهو الضمانة لها،
ّ
وسد العجز الحاصل في امليزانية يكون
بدفع الضرائب على بليونات أصحاب

الرساميل وإقـفــال املؤسسات الرديفة».
وبكالم آخر ،قال أمني سر رابطة معلمي
ال ـت ـع ـل ـيــم األسـ ــاسـ ــي ال ــرسـ ـم ــي ،حـســن
جـ ــواد ،إن مــا «ن ـش ـهــده مــن تـصــريـحــات
ل ـل ـم ـســؤولــن عـ ـب ــارة ع ــن ك ـل ـمــة بتحنن
وك ـل ـم ــة ب ـت ـج ـنــن! لـ ـ ــذا ،ي ـح ـت ــاج امل ــوق ــف
الـتـصـعـيــدي إل ــى م ــزي ــد م ــن ال ـتــريــث ملا
ستؤول إليه األيام املقبلة».
هـ ـ ـ ــذا املـ ـ ــوقـ ـ ــف «امل ـ ـ ـتـ ـ ــريـ ـ ــث» اسـ ـتـ ـغ ــرب ــه
ال ـق ـي ــادي ف ــي ال ـت ـي ــار ال ـن ـقــابــي املـسـتـقــل
ج ــورج س ـع ــادة ،م ـحــذرًا مــن أن «تنتظر
ه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق صـ ـ ـ ــدور قـ ـ ـ ــرار إعـ ـ ــدام
الـنــاس بـضــرب التقديمات االجتماعية
والـ ـصـ ـحـ ـي ــة عـ ـب ــر ت ــوحـ ـي ــد ال ـص ـن ــادي ــق
الضامنة على أساس تقديمات الضمان
االجتماعي املشكوك في مالءته املالية».
ّ
ونبه سعادة من أن يكون التحرك املقبل
ّ
«مجرد ذر للرماد في العيون ورفع عتب،
بعدما تكون القرارات قد أصبحت نافذة
وال مـجــال لــردهــا ،وال سيما بـعــد سلب
املتقاعدين  %50من الزيادة التي أقرتها
امل ـ ــادة  18م ــن ق ــان ــون الـسـلـسـلــة وف ــرض
الضرائب».
م ــن جـهـتـهــا ،ت ـل ـ ّـوح ن ـقــابــة املـعـلـمــن في

املدارس الخاصة بتنفيذ تحرك قطاعي،
كما قال النقيب رودولف عبود ،باعتبار
أن «مـشـكـلـتـنــا مـعـقــدة أك ـثــر مــن الـقـطــاع
ال ـ ـعـ ــام ،وامل ـ ـح ـ ــاوالت ال تـ ـ ــزال مـسـتـمــرة

التيار النقابي المستقل
يستغرب التريث :هل
تنتظر الهيئة صدور
قرار إعدام الناس؟
ب ــرع ــاي ــة ب ـكــرك ــي إلق ـ ــرار ق ــان ــون مـعـ ّـجــل
مـ ـك ـ ّـرر ي ـق ـضــي ب ـت ـعــديــل أحـ ـك ــام ق ــان ــون
السلسلة لجهة عدم دفع الدرجات الست
االستثنائية للمعلمني».
رئـيــس رابـطــة أســاتــذة التعليم الثانوي
الرسمي ،نزيه جباوي ،قال إن «تضخيم
كـلـفــة سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب بمبالغ

خيالية يدعو إلى الشك في ّنيات مبيتة،
ّ
علمًا ب ــأن هـنــاك دراس ــة تـقــول إن الكلفة
ملوظفي اإلدارة العامة والقطاع التعليمي
والـ ـق ــوى األم ـن ـيــة وال ـع ـس ـكــريــة ل ــم تتعد
 1200مـلـيــار ل ـيــرة لـبـنــانـيــة ،فـيـمــا كلفة
التقاعد وتعويضات الصرف التي تبلغ
 1000مليار ليرة ال تدفع في سنة واحدة
حتى تتحمل السلسلة تبعاتها ويجري
التهويل بالويل والثبور» .وسأل« :على
من تقع مسؤولية عدم جباية الضرائب
ال ـت ــي أقـ ــرت بـ ـم ــوازاة ق ــان ــون الـسـلـسـلــة،
وكــانــت م ـحــددة األهـ ــداف وتـغـطــي كلفة
الـسـلـسـلــة وأكـ ـث ــر؟ وم ـ ــاذا فـعـلــت الــدولــة
كي تسترجع حقها في األمــاك البحرية
والنهرية واألموال املنهوبة من الصفقات
وفوضى التلزيمات؟ وكيف تعاطت مع
املــؤسـســات املتهمة بالتهرب الضريبي
وفتح الحسابات املــزدوجــة التي تطلب
إعفاءات ضريبية عن ضرائب متراكمة؟
وألم تكن املصارف األكثر استفادة طوال
العقود املاضية من كل الهندسات املالية
وال ـتــراك ـمــات االقـتـصــاديــة الـسـيـئــة التي
ّ
حلت بالبلد؟».
(األخبار)

