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تقرير

العاملون في مستشفى بيروت الحكومي:
الوعود تأكل الحقوق

ـغليهن؟
الدعارة الجبريةُ ،مجرمات .ما يعني
ُ
أن امل ـج ـب ــرات ع ـلــى ال ــدع ــارة يخشني
اإلع ـت ـق ــال إذا ل ـجــأن ال ــى ال ـس ـل ـطــات".
اال ان "كـفــى" تـ ّـرى مــن جهتها أن هذه
ّ
ّ
واملسهلني
للقواد
الحماية "ستؤمن
ـري أع ـمــال
ـ
ي
ـد
ـ
م
ـون
ـ
ال ــذي ــن س ـي ـص ـب ـح
ُ ّ
ّ
وم ــوظ ـف ــن بـفـضــل اقـ ـت ــراح امل ـنــظ ـمــة،
وملشتري الجنس الــذيــن سيكسبون
ش ـ ـ ــرع ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــة حـ ـ ـق ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــة وق ـ ــان ـ ــونـ ـ ـي ـ ــة
للممارسات العنفية التي يطلبونها
ّ
ـاء ل ــن ي ـمـ ّـيــز ال ــزب ــائ ــن إذا كــن
م ــن ن ـس ـ ٍ
ضحايا اتجار أو ال قبل أن يطلبوها
ّ
منهن".
تلفت كـفــى فــي ه ــذا ال ـصــدد ال ــى عــدد
م ــن ال ـت ـقــاريــر ال ـ ـص ــادرة ف ــي دول ـتــن
اشتهرتا باعتماد املنحى التنظيمي:
أملانيا وهولندا .هذه التقارير أثبتت،
ب ـح ـســب كـ ـف ــى ،أن "ت ـن ـظ ـيــم ال ــدع ــارة
ـض عـلــى االس ـت ـغــال واالت ـجــار
لــم ي ـقـ ِ
باألشخاص ،ال بل زاد من نسبها ولم
ً
ّ
يعزز حماية النساء"ُ ،مشيرة الــى أن
ُ ّ
الدعارة سواء كانت منظمة أم ال فإن

الفعل سيبقى نفسه "وهو ما أغفلته
ُهـيــومــن راي ـتــس ووت ــش وغـيــرهــا من
ّ
املنظمات الدولية".
اال ان حـ ـ ــوري ي ـش ـيــر ال ـ ــى أن ه ـنــاك
ب ـلــدانــا ع ـمــدت ال ــى تـجــريــم ال ــدع ــارة،
"األمر الذي ساهم في تعزيز هشاشة
وضــع العامالت فيه" .يــرى حــوري أن
هذا النقاش جزء من نقاش عاملي لم
يخلص الى توجه موحد بشأن كيفية
التعامل مع مسألة الدعارة واإلتجار
الجنسي ،الفتا الــى "أولــويــة التركيز
عـ ـل ــى حـ ـم ــاي ــة الـ ـفـ ـتـ ـي ــات ال ـض ـح ــاي ــا
وتفعيل قانون اإلتجار بالبشر" ،فيما
ت ــرى "ك ـف ــى" أن ال ـح ـمــايــة الـقــانــونـيــة
ُ
"ل ــن ت ـجــري م ــن دون أن تـلـغــى امل ــواد
واألنـظـمــة الـتــي تتناقض مــع قــانــون
م ـعــاق ـبــة االتـ ـج ــار ب ــاألش ـخ ــاص لكي
ُيصار إلى تطبيقه بشكل فعلي ،ومن
دون إزالـ ــة الـتـجــريــم ع ــن ال ـن ـســاء في
الدعارة ،تحديدًا من خالل إلغاء املادة
 523م ــن ق ــان ــون ال ـع ـقــوبــات ال ـت ــي لم
يذكرها بيان هيومن رايتس ووتش".
تصر "كفى" على ان "ما يحمي النساء
فــي الــدعــارة فعليًا هــو تــأمــن الــدولــة
ّ
للسبل الــازمــة لخروجهن والبدائل
ّ
ّ
ل ـهــن وع ــدم تـجــريـمـهــن ،وتـجــريــم في
ّ ّ
ّ
املقابل من يستغلهن من قواد وزبائن
ّ
ـال هــو بعيد كــل البعد مــن أن
فــي مـجـ
ًٍ
ُي ّ
سمى عمال".

ّ
نفد الموظفون في
مستشفى بيروت الحكومي،
صباح أمس ،وقفة احتجاجية
لمطالبة مجلس اإلدارة بتنفيذ
قراره القاضي بـ«تسديد»
حقوقهم التي كان قد
عام
وافق عليها قبل ٍ
ونصف عام .تأتي هذه
الوقفة ،بعد سبعة أشهر من
«التهييص» الرسمي ّ
بقصة
نجاح «بيروت الحكومي» في
تخفيض العجز وتحقيق
التوازن الوظيفي
للعاملين فيه
راجانا حمية
ف ــي ال ــراب ــع ع ـشــر م ــن ش ـبــاط املــاضــي،
خــرج وزي ــر الصحة الـعــامــة ،وائ ــل أبو
فاعور ،في حفل افتتاح مركز الرعاية
ّ
الصحية األولية في مستشفى بيروت
ّ
الحكومي ،للحديث عــن «قــصــة نجاح
امل ـس ـت ـش ـفــى ال ـ ــذي ي ـص ـ ّـح االق ـ ـتـ ــداء بــه
فــي كــل الــدوائــر الـحـكـ ّـومـيــة» .يــومــذاك،
أشــار أبــو فاعور إلــى أنها املــرة األولــى
ّ
يتحدث فيها «بثقة» عن تجربة
التي
مستشفى حكومي استطاع النهوض
مـ ــن ال ـع ـج ــز وت ـح ـق ـي ــق امل ـ ـع ـ ـجـ ــزات ،إذ
ّ
إن «ب ـيــروت الـحـكــومــي لــم يـعــد يشهد
اعـتـصــامــات وإض ــراب ــات ،بـعــدمــا بــات
ق ـ ــادرًا عـلــى تــأمــن ال ــروات ــب ال ـتــي هي

يطالب العاملون
بدفع حقوقهم «ولو
بالتقسيط على دفعات»

يتهم العاملون إدارة المستشفى
بـ«شراء الذمم» (مروان طحطح)

تقرير

انتفاضة في «الجنان» :ادفعوا أجورنا
لم ِّ
تسدد مؤسسات «آل
يكن» التربوية مستحقات
المعلمين في السنوات
العشر الماضية ،تارة بحجة بناء
جامعة الجنان ،وطورًا بسبب
أزمات لها عالقة بالورثة
ّ
وتخلف األهالي عن الدفع
محمد خالد ملص

هناك ثالثة موظفني فائزين ،بحسب
ُ
ترتيب األص ــوات ،اعتبروا خاسرين
في التقرير الرسمي».
برازق يشير إلى أن سحب اسم مسلم
عـبـيــد م ــن مـحـضــر ال ـفــائــزيــن سببه
تغيير املعادلة ملصلحة الالئحة التي
يــرأس ـهــا مـحـمــود ح ـي ــدر ،وه ـنــا «قــد
نرفع دعــوى جزائية بتهمة التزوير
وانـ ـتـ ـح ــال ال ـص ـف ــة ،وهـ ـ ــذا م ــوض ــوع
مـخـتـلــف ق ــد ن ـل ـجــأ إل ـي ــه ب ـعــدَّ إقـ ــرار
النتيجة ،ولــديـنــا مستند مــوقــع من
اللجنة».

حــق مـقــدس ألي مــوظــف يعمل فــي أي
مؤسسة».
ح ــدث ذل ــك قـبــل سبعة أش ـهــر .حينها،
وقف املدير العام للمستشفى ،الدكتور
فـ ـ ــراس األبـ ـي ــض ـ ـ ـ مـ ــزهـ ـ ّـوًا بــال ـش ـهــادة
الرسمية املمنوحة ـ يـ ّ
ّ
ـردد اإلنـجــازات،
ال ـت ــي ي ــأت ــي ف ــي م ـقـ ّـدم ـهــا ال ـن ـجــاح في
تحقيق «االستقرار الوظيفي عبر دفع
على
ال ــروات ــب فــي مــواّعـيــدهــا» .ول ـكــنّ ،
أن «املعاش» ليس منة
ما يبدو ،نسي ّ
من أحد ،وهو حق من حقوق العاملني
عن ساعات تعبهم ،كما حــال الحقوق
األخـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــاط ــل اإلدارة فــي
«تسديدها» ألصحابها.
أم ــس ،كــانــت الـحـقــوق «امل ـه ــدورة» هي
عنوان التحرك االحتجاجي الــذي قام
به العاملون (املتعاقدون ومن هم في
املــاك) داخــل حــرم املستشفى ،ملطالبة
اإلدارة ب ــاإليـ ـف ــاء ب ــوع ــد ق ـط ـع ـتــه قـبــل
عام ونصف عام .اعتصموا لساعتني،
ٍ
ل ـل ـم ـط ــال ـب ــة بـ ـث ــاث ــة ح ـ ـقـ ــوق «ت ـت ـع ـلــق
ب ــإع ـط ــائ ـن ــا املـ ـن ــح امل ــدرسـ ـي ــة بـحـســب
الـ ـج ــدول ال ـجــديــد لـتـعــاونـيــة مــوظـفــي
الــدولــة وإق ــرار الــدرجــات للمتعاقدين
َ
أســوة باملالك ،أي درجــة عن كل سنتي
عمل ،إضــافــة إلــى دفــع الحوافز والتي
كانت قد ّ
أقرت العام املاضي بإعطائنا
راتب شهر إضافي كل عام».
وكان قد صدر قرار عن مجلس اإلدارة
فــي السابع عشر مــن شباط مــن العام
ّ
امل ــاض ــي ،ي ــؤك ــد أح ـق ـيــة هـ ــذه املـطــالــب
ويلتزم بها .جرى تأكيد القرار السابق
ب ـق ــرار آخـ ــر ،ص ــدر ف ــي أيـ ــار م ــن ال ـعــام
املــاضــي عــن مجلس اإلدارة ال ــذي ّ
عي
أخيرًا .كما جرى حينها تشكيل لجنة
مــن «مجلس اإلدارة ولجنة املوظفني
فــي املستشفى لـهــذا األم ــر ،وق ــد أنهت
األخـ ـي ــرة عـمـلـهــا ف ــي ت ـشــريــن ال ـثــانــي

امل ــاض ــي ع ـلــى وع ـ ـ ٍـد ب ــإع ـط ــاء الـحـقــوق
عـنــدمــا تأتينا األم ـ ــوال» ،يـقــول عضو

لـ ـجـ ـن ــة املـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــن واألجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء فــي
املستشفى ،بسام عاكوم.
وصـ ـل ــت األم ـ ـ ـ ــوال «قـ ـب ــل ث ــاث ــة أش ـهــر
ت ـق ــري ـب ــا ،وهـ ـ ــي س ـل ـف ــة م ــال ـي ــة بـقـيـمــة
 10مـ ـلـ ـي ــارات لـ ـي ــرة ل ـب ـن ــان ـي ــة» ،ي ـقــول
عـ ــاكـ ــوم ،ل ـك ــن ال ـح ـق ــوق «لـ ــم ت ـص ــرف»
للموظفني ،ولم يصل إلى اآلن «إيميل
من املستشفى يوضح ما الذي يجري،
برغم الوعد بهذا األمر» ،يتابع.
وخـ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع ــات الـ ـت ــي عـقــدتـهــا
لجنة املستخدمني واألجراء مع اإلدارة،
ّ
لـ ــم ت ـ ــأت ب ـن ـت ـي ـج ــة ،ح ـت ــى إن اإلدارة
«تـ ـ ـن ـ ــاور» ف ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار .وق ـ ــد ملــس
الـعــامـلــون ه ــذا األم ــر مــن خ ــال بعض
«ال ـت ـصــرفــات ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا اإلدارة.
فعلى سبيل املثال ،لفتت إلى أنها إذا
ال ـتــزمــت ب ـج ــدول ال ـت ـعــاون ـيــة الـجــديــد
املتعلق باملنح املدرسية والذي يلحظ
زي ـ ــادة ،فـسـتـشـطــب حـقــوقــا ف ــي أمــاكــن
أخـ ـ ـ ــرى» .هـ ــذه «امل ـف ــاض ـل ــة» يــرفـضـهــا
ال ـع ــام ـل ــون ،ف ـهــم ي ـطــال ـبــون بــالـحـقــوق
الـثــاثــة كــامـلــة «ول ــو بالتقسيط على
ّ
دفعات» ،على اعتبار أن هذه «الحقوق
هي لكل العاملني وليست لفئة معينة
أو ضــد مجموعة ّ
معينة» .وهـنــا ،دعا
املعتصمون أمــس «ضـعــاف النفوس»
إل ــى ع ــدم «الـلـعــب بــن الـعــامـلــن بغية
ت ـق ـس ـي ـم ـهــم ألن الـ ـحـ ـق ــوق ل ـل ـج ـم ـيــع»،
غامزًا من قناة اإلدارة التي عمدت «إلى
إعطاء  200ألــف ليرة ملشرفي األقسام
ّ
بـطــريـقــة اسـتـنـســابـيــة ،بــالــرغــم م ــن أن
هناك قرارًا داخليًا يقضي بإعطاء هذه
الزيادة ملن تخطى عمله في املستشفى
ع ـشــر سـ ـن ــوات» .وي ـض ــع املـعـتـصـمــون
هـ ــذا األمـ ـ ــر ف ــي خ ــان ــة «ش ـ ـ ــراء ال ــذم ــم»
الـتــي وج ــدت ترجمتها أمــس فــي عدم
مـشــاركــة ه ــؤالء زمــاء هــم فــي التحرك
االحتجاجي.

 22معلمة قــدمــن ،أخ ـي ـرًا ،اسـتـقــاالتـهــن
من ثانوية الجنان ،التابعة ملؤسسات
«آل يـكــن» التربوية فــي طــرابـلــس .طفح
ك ـيــل امل ـع ـل ـمــات ب ـعــدمــا راوح ـ ــت املـبــالــغ
املـسـتـحـقــة لـهــن ف ــي ذم ــة ال ـثــانــويــة بني
 10و 50مليون ليرة للمعلمة الواحدة،
ّ
إذ كــن يتقاضني في السنوات األخيرة،
نصف راتــب كل ثالثة أشهر ،بحجة أن
املؤسسات ّ
تمر في أزمة مالية .املعلمات
امل ـن ـت ـف ـضــات ي ـن ـت ـظــرن ان ـت ـه ــاء الـعـطـلــة
القضائية لرفع دعــاوى على مؤسسات
ال ـج ـن ــان ،وه ــن ب ـصــدد ط ــرح قضيتهن
أمام وزير التربية الياس بو صعب.
ّ
تشرح إحــدى املعلمات أن «االستقاالت
ُرف ـعــت قـبــل  5ت ـمــوز ،بـحـســب مــا ينص
القانون ،ووقعنا عريضة تطالب بدفع
كل املستحقات» ،مشيرة إلى أن اإلدارة
«ات ـخ ــذت قـ ــرارًا بـصــرفـنــا تــأديـبـيــا بعد
تـنـفـيــذنــا اإلضـ ـ ـ ــراب ،ث ــم ت ــراج ـع ــت عنه

ّ
بعدما علمت أنه يدينها قانونيًا».
الــذرائــع بــوجــود أزم ــة مالية ب ــدأت منذ
 15عــامــا ح ــن كــانــت املــؤس ـســات تحت
إدارة الراحلة منى يكن ،زوجــة الداعية
الـ ـ ــراحـ ـ ــل ف ـت ـح ــي ي ـ ـكـ ــن .يـ ــوم ـ ـهـ ــا ،أب ـل ــغ
أصـ ـح ــاب امل ــدرس ــة ال ـه ـي ـئــة الـتـعـلـيـمـيــة
بــأنـهــم سـيـضـطــرون إل ــى اق ـت ـطــاع %10
من الرواتب الشهرية حينًا و %50حينًا
آخــر وأنهم سيسددون للمعلمني دفعة
واح ـ ـ ــدة ك ــل ش ـه ــري ــن أو ث ــاث ــة أش ـه ــر،
والسبب أنهم بصدد بناء جامعة! أما
اإلغ ــراء ال ــذي تلقته املعلمات حينذاك،
ف ـك ــان ال ـت ـك ـفــل ب ـت ـقــديــم تـعـلـيــم مـجــانــي
ألبنائهن في كل املراحل الدراسية ،بما
فــي ذلــك مرحلة التعليم الجامعي ،في
مؤسسات الجنان التربوية.
ه ــذا ل ــم يـحـصــل ،بـحـســب املـعـلـمــة الـتــي
ج ــزم ــت ب ـ ــأن اإلدارة ل ــم ت ـح ـســم قــرشــا
واح ـدًا من أقساط أوالده ــا ،وخصوصًا
عـنــدمــا انـتـقـلــوا إل ــى املــرحـلــة الـثــانــويــة،
أي إلى فرع آخر غير الفرع الذي ّ
تدرس
فيه .ملــاذا لم تعترضوا في ذلــك الوقت؟
تجيب«:صمتنا بعدما تلقينا وعدًا بأن
ُ َ
دفع بانتظام ،لكن على ّ
مر
الرواتب ست
الـسـنــوات كانت السنة الـجــديــدة تمحو
وعد السنة املاضية».
مـعـلـمــة أخ ـ ــرى ت ـ ــروي م ــا كـ ــان يحصل
م ـع ـهــا ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـع ـش ــر املــاض ـيــة
وك ـي ــف «ك ـن ــا نـعـيــش بــالـتـقـطـيــر ،فيما
يتحجج أصحاب املدرسة بــأن األهالي
ال يسددون األقساط» .تتألم حني تتذكر
كـيــف كــانــت تـضـطــر إل ــى ال ــوق ــوف على
ب ــاب اإلدارة فــي كــل م ــرة تــريــد فيها أن

ت ــدخ ــل أوالدهـ ـ ـ ــا امل ـس ـت ـش ـفــى ،أو تــدفــع
أقساط ابنها في الجامعة.
إدارة «ال ـج ـن ــان» تـعـطــي الـقـضـيــة بـعـدًا
آخر ،فتتهم جهات سياسية بتحريض
امل ـع ـل ـم ــات ل ـل ـض ـغــط ع ـل ــى امل ــؤس ـس ــات.
وبحسب املحامي رشيد كركر ،فإن هذه
ال ـج ـهــات تـسـعــى إل ــى شـ ــراء مــؤسـســات
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــان .م ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ال يـ ـنـ ـك ــر ك ــرك ــر
ت ــراك ــم امل ـب ــال ــغ ،وال ـس ـبــب ع ــدم ال ـت ــوازن
بـ ــن املـ ــداخ ـ ـيـ ــل واالل ـ ـت ـ ــزام ـ ــات امل ــالـ ـي ــة،
ف ــامل ــؤسـ ـس ــات ت ــدف ــع روات ـ ـ ـ ــب مــرت ـف ـعــة
لـ ـبـ ـع ــض املـ ـعـ ـلـ ـم ــات وأشـ ـ ـه ـ ــر ال ـص ـي ــف

تقسيم اإلرث
ّ
بين أفراد العائلة يؤخر
دفع الرواتب
ومـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــات الـ ـضـ ـم ــان االج ـت ـم ــاع ــي
وصـنــدوق التعويضات ،فيما ال ّ
يسدد
الـكـثـيــر مــن أول ـي ــاء األمـ ــور املستحقات
املستحقة عليهم.
ف ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،ت ـت ــأث ــر ال ـق ـض ـيــة ب ـعــوامــل
أخــرى ،إذ ّيشير أحد املقربني من عائلة
يكن إلــى أن ــه بعد وف ــاة الــداعـيــة دخلت
العائلة في دوامة خالفات تتعلق بإدارة
املدرسة ووجهتها التنظيمية ،إذ ّ
عوم
البعض فكرة عودة املؤسسة إلى حضن

الجماعة اإلســامـيــة ،الـتــي شكلت على
الـ ـ ــدوام رافـ ـ ـدًا أســاس ـيــا ل ـل ـطــاب مـقــابــل
إعـ ـط ــاء رابـ ـط ــة الـ ـط ــاب امل ـس ـل ـمــن الـيــد
الـطــولَــى لالستقطاب داخـلـهــا ،وهــو ما
لم يرض به االبن الوحيد للداعية سالم
يـ ـك ــن ،الـ ـ ــذي ت ـخ ـضــع امل ــؤس ـس ــة حــالـيــا
إلدارته باالشتراك مع زوجته .إلى ذلك،
عائلة يكن،
تعصف املشاكل بــن أف ــراد
ّ
بشأن تقسيم اإلرث ،وهو ما يؤخر دفع
الرواتب ،إذ تحاول اإلدارة ّ
زج املعلمات
فــي هــذا الـخــاف عبر تحريضهن على
أن يشتركن معهم بــاالدعــاء على باقي
ال ــورث ــة ،بـحـجــة أن ال ـتــأخ ـيــر الـحــاصــل
سببه املعرقلون من الورثة.
ســالــم يـكــن يـخـتــزل القضية بــالـقــول إن
األمـ ــر ال ي ـعــدو كــونــه تـقـصـيـرًا بسيطًا
مع املعلمني نتيجة أزمــة بــدأت ّتعصف
بــاملــؤس ـســات م ـنــذ مـ ــدة ،وق ــد وضـحـنــا
ّ
وخيرنا املعلمني
الـصــورة منذ البداية
«يـلــي مــش عاجبو كــان فــي يـتــرك ليش
ما تركوا؟».
أمـ ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس فـ ـ ــرع الـ ـشـ ـم ــال فـ ــي ن ـقــابــة
املـعـلـمــن طــونــي م ـح ـفــوض ،فـيـنـفــي ّأن
يكون لديه علم باالستقاالت .يقول إنه
تدخل لحل القضية في منتصف العام
امل ــاض ــي ،حـيــث ك ــان املـعـلـمــون يـنـفــذون
إضرابًا احتجاجًا على تأخير رواتبهم
 7أشهر ،وقد توصل إلى اتفاق يقضي
بتسديد كــل الــرواتــب املـتــأخــرة فــي عام
 2015ـ ـ  ،2016وال ـبــدء بــدفــع املـتــأخــرات
ع ــن ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،مـقــابــل تعليق
اإلضراب« ،ومنذ ذلك الوقت لم يراجعني
أحد ،فظننت أن املشكلة انتهت».

