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االتجار بالنساء يرتفع خمسة أضعاف
امرأة جرى
نحو ّ 87
االتجار بهن في لبنان
عام  %94 ،2016منهن
بحسب دراسة
سورياتُ ،
َ
ميدانية خلصت الى أن
نسبة االتجار بالنساء في
لبنان ارتفعت نحو %500
بين  2015و2016
رحيل دندش
ارتفعت أعــداد النساء اللواتي وقعن
ّ
ضحية إتجار في لبنان من  19امرأة
عــام  2015إلــى  87عــام  ،2016بــزيــادة
نسبتها  .%500هذه الخالصة األبرز
الـتــي تـ ّ
ـوصـلــت إلـيـهــا دراس ــة «الـبـغــاء
واالت ـ ـجـ ــار ب ــال ـن ـس ــاء ف ــي ال ـض ــواح ــي
ال ـشــرق ـيــة ل ـب ـي ــروت» ،وال ـت ــي أعـ ّـدت ـهــا
مؤسسة نساء األورو ـ ـ متوسط العام
ـاون م ــع لـجـنــة حـقــوق
امل ــاض ــي بــال ـت ـعـ ُ
امل ــرأة اللبنانية ،ون ـشــرت فــي نيسان
الفائت.
ولفتت الدراسة الى أن نحو  %94من
الضحايا سـ ّ
ـوريــات ( 82ام ــرأة) ،الفتة
الـ ــى أن ت ــدف ــق الـ ـن ــازح ــن ال ـس ــوري ــن
وتمركز غالبيتهم في بيروت كــان له

ّ
يتزوج ُ
بفتيات
تاجرون
م
ّ
تتجاوز أعمارهن
سوريات ال
ّ
على العمل
الـ  15إلرغامهن
ّ
في الدعارة أو التسول
الــدور البارز في تفاقم هذه الظاهرة.
وأش ــارت الــى نــوع جــديــد مــن اإلتـجــار
ـت ع ـن ــوان «الـ ــزواج
بـُـالـ ّنـســاء يـقــع ّتـحـ ُ
يتزوج املتاجرون بفتيات
املزيف» .إذ
سوريات ال تتجاوز أعمارهن  15عامًا،
ّ
إلرغامهن على العمل في الــدعــارة أو
الـ ـتـ ـس ـ ّـول« ،ف ـي ـمــا ي ـت ـعــرض بعضهن
لـعـمـلـيــات بـيــع أع ـض ــاء» .ولـفـتــت إلــى
أن بـعــض األح ـيــاء الـفـقـيــرة اللبنانية

ّ
تأثرت بهذه الظاهرة وشهدت حاالت
ُ
اتجار مماثلة« ،ما رفع نسبة االتجار
بالنساء وبالتالي الــدعــارة القسرية
والعبودية الجنسية».
تــأتــي هــذه األرق ــام بعد سبع سنوات
على إقرار قانون اإلتجار باألشخاص.
ُ
وتـ ـفـ ـي ــد امل ـع ـط ـي ــات فـ ــي ه ـ ــذا ال ـص ــدد
ُ
ب ــأن إق ــرار ال ـقــانــون لــم ي ـحــدث نتائج
م ـل ـم ــوس ــة ل ـن ــاح ـي ــة ات ـ ـخـ ــاذ إج ـ ــراءت
ّ
جـ ّـديــة رادعـ ــة ،فيما يــؤكــد حقوقيون
تغييب مقاربات اإلتجار بالبشر في
الـتـحـقـيـقــات ال ـتــي ت ـجــرى مــع الـنـســاء
العامالت في مجال الدعارة.
وبـ ـحـ ـس ــب إحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاءات ق ـ ـ ــوى األم ـ ــن
ال ــداخـ ـل ــي ل ـع ــام  2016ال ـت ــي تـنـقـلـهــا
ّ
الــدراســة ،فــإن من بني  63امــرأة أوقفن
ب ـت ـه ـمــة «اصـ ـطـ ـي ــاد ال ــزب ــائ ــن» و304
بتهمة ممارسة الدعارةّ ،
تبي أن هناك
أربــع نساء فقط ّ
تعرضن لالستغالل
واإلت ـج ــار! وه ــذه األرقـ ــام غـيــر مقنعة
وغ ـيــر م ــوث ــوق فـيـهــا «ألن ـه ــا ال ت ـقـ ّـدم
الصورة الدقيقة عن خطورة املشكلة،
فقد أغفلت واقع النساء القادمات من
أوروبــا الشرقية اللواتي جئن بعقود
مزيفة ،ويجبرن على تقديم خدمات
جنسية في أماكن عملهن في املالهي
الليلية وسواها ،ما يندرج في الخانة
ُ ّ
نفسها» .وتسلط الدراسة الضوء على
واقــع الكثير من األوروب ـيــات اللواتي
ي ــأت ــن الـ ــى ل ـب ـنــان ب ـمــوجــب إج ـ ــازات
ع ـم ــل ف ــي ال ـ ـنـ ــوادي ال ـل ـي ـل ـيــة وب ـعــض
ُ
امل ــؤس ـس ــات ال ـس ـيــاح ـيــة ال ـت ــي تـمـنــح
ّ
يتعرضن لكثير من
لـ«الفنانات» ،إذ
االس ـت ـغــال الـجـنـســي ويـقـعــن أحـيــانــا
ضحايا اتجار بالبشر.
ُ
هذه املعطيات تأتي ُمنسجمة والكثير
من الخالصات القانونية التي كانت
ت ـت ـ ّ
ـوص ــل إلـ ــى ض ـ ــرورة ال ـت ـ ّ
ـوس ــع فــي
تـحـقـيـقــات ق ـضــايــا ّ ال ــدع ــارة لـنــاحـيــة
البحث عن مدى توفر اإلرادة الجرمية
للنساء ،واألخ ــذ فــي االعـتـبــار اإلك ــراه
ّ
يتعرض له
الجسدي أو املعنوي الذي
الكثير من النساء.
ُي ـشــار إل ــى أن املــديــريــة الـعــامــة لقوى
األم ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ك ــان ــت قـ ــد أص ـ ــدرت
ّ
ّ
ُمـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــرة ع ـ ــام ـ ــة تـ ـتـ ـع ــل ــق ب ـ ـ ــ«أصـ ـ ــول
الـ ـتـ ـع ــاط ــي والـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ف ـ ــي ج ــرائ ــم
اإلتجار باألشخاص وجرائم االعتداء
الـجـنـســي» ،للسعي ال ــى ال ـتـ ّ
ـوســع في

أوالدنا أوال

(هيثم الموسوي)

ت ـح ـق ـي ـق ــات االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات ال ـج ـن ـس ـيــة،
والبحث عن العناصر الجرمية لفعل
اإلتجار بالبشر في قضايا الدعارة.
ال ـ ــدراس ـ ــة ق ــدم ــت ت ـش ـخ ـي ـص ـهــا ب ـنــاء
ع ـلــى م ـق ــاب ــات م ــع ه ـي ـئــات لـبـنــانـيــة
وجمعيات محلية ،وبــاالسـتـنــاد إلى
إح ـص ــاءات املـحــاكــم اللبنانية وقــوى
األم ــن الــداخـلــي .وتـنــاولــت الضواحي
الشرقية وتحديدًا منطقة ســن الفيل
ل ــ«نــدرة الــدراســات الـتــي تـضــيء على

واق ـ ـعـ ــه» .وخ ـص ـصــت الـ ــدراسـ ــة «حــي
الجديد» نظرًا الى كون انعدام املساواة
االجـتـمــاعـيــة واض ـحــا مـقــارنــة بباقي
األح ـيــاء األرب ـعــة فــي ســن الـفـيــل ،وهو
إل ــى ذل ــك ي ـضــم أك ـب ــر تـجـمــع سـكــانــي
وي ـش ـكــل م ــرك ــز اس ـت ـق ـطــاب لـلـعــامـلــن
وال ـع ــام ــات ال ــذي ــن ق ــدم ــوا م ــن ب ـلــدان
أخ ــرى سعيًا وراء ظ ــروف اقتصادية
أفضل ،إضافة إلــى استيعابه الكثير
م ــن الـ ـع ــائ ــات الـ ـس ــوري ــة وال ـع ــراق ـي ــة

الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ن ـ ـ ــزح ـ ـ ــت بـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــروب
ف ـ ــي هـ ــذيـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن .وق ـ ـ ــد ش ـك ـلــت
األوضـ ــاع االقـتـصــاديــة واالجتماعية
الصعبة ،وع ــدم االسـتـقــرار األخــاقــي
واالجتماعي في حياة الناس الناجمة
عن واقع النزوح وغياب الدولة عوامل
خصبة الزدي ــاد العنف ضــد النساء،
ال ــذي تــرجــم فــي أحــد مـظــاهــره اتـجــارًا
بـ ـه ــن .ك ـم ــا س ـ ّـج ـل ــت ال ـ ــدراس ـ ــة غ ـيــاب
الجمعيات التي تكافح هذه الظاهرة.

روحـ ـي ــة ق ــان ــون ح ــق ال ــوص ــول إل ــى
املعلومات ،ويجعل من الدولة شركة
خاصة تقوم ببيع املعرفة القانونية!
وهـ ـ ـ ــو لـ ـ ــم يـ ـ ـض ـ ــرب مـ ـ ـب ـ ــدأ م ـج ــان ـي ــة
الوصول إلى املعلومات فحسب ،بل

(بالل جاويش)

ُ
المستشفيات الحكومية مستمرة في اإلضراب

ضرب قانون الحق بالوصول الى المعلومات
ّ
البدل يمكن طبقة
محصورة من األفراد والشركات
من منع نشر الثقافة الحقوقية
لتأمين مصالحها

ّ
يتجمع اليوم تالمذة مدرسة الليسيه الفرنسية
ال ـل ـب ـنــان ـيــة الـ ـكـ ـب ــرى ،ف ــي األش ــرفـ ـي ــة أم ـ ــام املـبـنــى
األساسي لفروع الليسيه الستة في لبنان ،رفضًا
السـتـمــرار اإلض ــراب وحــرمــان أوالده ــم مــن إكمال
سنتهم الدراسية .االعتصام الذي دعت إليه لجنة
األه ــل ،عند السابعة والنصف مــن صباح اليوم،
يتزامن مــع املــوعــد املفترض لــدخــول أوالده ــم إلى
ّ
صفوف «معلقة» لألسبوع الثالث تواليًا نتيجة
إضراب األساتذة املطالبني بالزيادة على رواتبهم
وفق سلسلة الرتب والرواتب .عدد من األهل أرسل
أمــس أوالده إلــى املــدرســة ،رغــم إضــراب األســاتــذة،
عـلــى اعـتـبــار أن ــه س ـ ّـدد األق ـس ــاط كــامـلــة وال ــزي ــادة
ّ
املطروحة على األقساط معلقة بقرار من القضاء
املستعجل.
وفـيـمــا عـقــد األس ــات ــذة جمعية عـمــومـيــة لـلـتــداول
بمصير اإلضراب أمس ،صدر عن لجنة األهل بيان
دعت فيه إلى اتفاق جديد لـ «الخروج من األزمة»،
ي ـقــوم عـلــى تـطـبـيــق ال ـقــانــون  46ودفـ ــع ال ــدرج ــات
الـســت لــأســاتــذة وب ـقــاء ال ـبـ ّـت بـبــاقــي األم ــور بيد
ال ـق ـضــاء وتـطـبـيــق الـ ـق ــرار الـ ـص ــادر ع ــن الـقــاضـيــة
هــا نـجــا (تــاريــخ  16آذار  )2018وتـعــويــض أيــام
اإلضراب على التالمذة.
ّ
امل ـط ــال ــب ال ـت ــي يــرف ـع ـهــا األه ـ ــل الـ ـي ــوم ل ـي ـســت إال
نتيجة الدخول في األسبوع الثالث على إضــراب
األساتذة ،وتحويل اإلدارة املواجهة مع األساتذة
إل ــى مــواجـهــة بــن األه ــل واملـعـلـمــن« .ف ــي الـبــدايــة
كان األهــل إلى جانب األساتذة ،زيد إلى األقساط
نحو  17باملئة بما يعادل ألف دوالر على التلميذ
الــواحــد ،مما جعل لجنة األهــل ترفع دعــوى على
الليسيه طلبًا للشفافية في األرقــام» يقول مصدر
متابع في اللجنة .الحقًا ّ
جمد القضاء املستعجل
ّ
الــزيــادة ،وتاليًا وجــدت اإلدارة «حجتها» بحجب
زيادة على رواتب األساتذة« .الزيادة بالزيادة
أي ّ
ّ
تـتـحــقــق» ه ــذا مـبــدأ اإلدارة .أم ــا مـطــالــب املعلمني
فتستند إلى القانون  46الصادر عام  2017في ما
ّ
ّ
الست ،واألهل ال يستطيعون دفع
يخص الدرجات
ً
املزيد .بني هذا وذاك ،لم تجد اإلدارة حال وسطًا،
وتراجعت عن أي زيادة على رواتب األساتذة طاملا
أن األهالي لن يدفعوا ،ووصلت األمور إلى حرمان
األس ـ ــات ـ ــذة م ــن م ـخ ـ ّـص ـص ــات س ـب ــق أن مـنـحـتـهــم

إيــاهــا اإلدارة .ت ـحـ ّـرك األس ــات ــذة وســانــدهــم األهــل
ـروع» .أس ـبــوعــان من
عـلــى اعـتـبــار أن ّ «حـقـهــم م ـش ـ ّ
املفاوضات ،تدخالت وزارية وتدخالت من «داخل»
فرنسا الـتــي تتبع لها الليسيه ،وبـقــي اإلض ــراب
عـلــى حــالــه واإلدارة عـلــى «ع ـن ــاده ــا» .وس ــط هــذا
ّ
كله ،استمر أســاتــذة صفوف الشهادات الرسمية
بــإعـطــاء الـ ــدروس رأف ــة بـطــابـهــم ،ومـعـهــم استمر
األســاتــذة األجــانــب ألنـهــم غير معنيني بالقانون
اللبناني.
تـصـعـيــد األهـ ــل وإصـ ـ ــدار الـلـجـنــة لـبـيــانـهــا أم ــس،
وجــدتــه مـصــادر متابعة ضــروريــا بعدما شارفت
السنة الدراسية على نهايتها وال من ّ
يعوض على
التالمذة .يعتبر األهــل أن في استطاعة األساتذة
ّ
رفــع ملفهم إلــى وزارة الـعـمــل بـمــا يـبـ ّـن أن مــا تم
تـحــويـلــه مــن إدارة امل ّــدرس ــة إل ــى حـســابــاتـهــم ملــدة
أطول من  3أشهر (توقفت اإلدارة عن دفعه) هو حق
مكتسب ويكفله القانون اللبناني .رفض األساتذة
القيام بهذه الخطوة ،ربما «بسبب صــرف زمالء
لهم في السابق بعدما ّ
حصلوا حقوقهم عبر وزارة

العمل» يضيف املصدر .عــدم لجوء األســاتــذة إلى
الـحــل الـقــانــون ّــي ،وإصـ ــرار لجنة األه ــل عـلــى عــدم
دفع الزيادة عقد األمور .أعلنت لجنة األهل سابقًا
ّ
نيتها دفــع  10في املئة من الــزيــادة على األقساط
ّ
ً
(بــدال من  17باملئة املعلقة بقرار قضائي) تذهب
مباشرة إلى رواتب األساتذة إلى حني بت القضاء،
لكن اإلدارة لم توافقّ .
فك األساتذة إضرابهم لـ48
ساعة للسماح بحلحلة املسألة ،لكن اإلدارة أصرت
ع ـلــى مــوقـفـهــا م ـمــا ج ـعــل األس ــات ــذة ف ــي مــواجـهــة
مــع األه ــل« .مل ــاذا يدخلنا األســاتــذة بهذه املعمعة
وأوالدن ـ ـ ــا م ــن يـتـحـمـلــون ال ـن ـت ـي ـجــة؟» ي ـســأل أحــد
األهالي .ويضيف «حرمان ابني الفصل الثالث من
سنته الدراسية سيراكم عليه تبعات حني دخوله
للجامعة» .يريد األهل ببساطة «عدم االستخفاف»
بمستقبل أوالدهم علمًا أن عددًا منهم كان قد سدد
األقساط كاملة .قرابة  9ماليني ليرة يدفعها األهل
لتعليم ول ــد واح ــد فــي «الـلـيـسـيــه» ،وم ــع الــزيــادة
ّ
يتخطى املبلغ عتبة العشرة ماليني ،علمًا أن لكثير
من العائالت أكثر من ولد واحد في املدرسة.

الحكومة أقرت السلسلة من دون جداول

بدل االشتراك في الجريدة الرسمية اإللكترونية

 550ألــف لـيــرة لبنانية قيمة الـبــدل
الــذي فرضته الــدولــة على االشتراك
الـ ـسـ ـن ــوي فـ ــي ال ـ ـجـ ــريـ ــدة ال ــرس ـم ـي ــة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة .هـ ــذا الـ ـب ــدل ُي ـنــاقــض

توضيح
من مستشفى
«الرسول األعظم»

«الليسيه» يعتصمون اليوم
طالب
أهالي
ً

تقرير

هديل فرفور

مفكرة

رسالة

أفــرغ خطوة نشر املعرفة القانونية
من مضمونها ،عبر حصر الجهات
التي تستطيع الوصول إليها ،وعبر
تـحــويــل ال ــدول ــة ال ــى دار نـشــر تبيع
املعلومة كسلعة ملن يستطيع الدفع.
ول ـعـ ّـل الـ ُـبـعــد األخ ـطــر هــو مــا ّ
نبهت
ُ ّ
الـ ـي ــه «املـ ـ ـف ـ ــك ـ ــرة الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة» ،قـبــل
ّ
يومني ،من تحول مبدأ حق الوصول
الى املعلومات إلى «احتكار معرفي
ب ـي ــد ط ـب ـقــة مـ ـحـ ـص ــورة م ــن األفـ ـ ــراد
والـشــركــات الـتــي تــرى فــي منع نشر
ال ـث ـقــافــة ال ـح ـقــوق ـيــة وس ـي ـلــة فـ ّـعــالــة
لتأمني مصالحها».
ومـ ـ ـن ـ ــذ ن ـ ـهـ ــايـ ــة عـ ـ ـ ــام  2005ك ــان ــت
ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة ُم ـت ــاح ــة بـشـكــل
مـجــانــي عـلــى مــوقــع رئــاســة مجلس
ال ــوزراء ،فيما كــانــت كلفة االشـتــراك
الـسـنــوي فــي الـنـسـخــة الــورقـيــة 240
ألف ليرة لبنانية.
ف ــي اتـ ـص ــال م ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،اعـتـبــر

الوزير السابق زيــاد بــارود أن البدل
املفروض يكون منطقيًا «إذا وصلت
الجريدة الرسمية الورقية الى
أعداد ُ
مكاتب املـشـتــركــن ومـنــازلـهــم .ولكن
ّ
في حال النشر اإللكتروني ،فإن كلفة
الطباعة والتوصيل غير مــوجــودة،
وبالتالي ال يغدو هذا البدل منطقيًا».
ولفت إلــى أن الجريدة الرسمية هي
عبارة عن مساحة لتخزين معلومات
عـ ّ
ـام ــة ي ـج ــب أن ت ـك ــون ف ــي م ـت ـنــاول
العامة« ،فالطعن بأي مرسوم يكون
ً
بناء على تاريخ نشره في الجريدة
ّ
الــرس ـم ـيــة» ال ـتــي تـحـتــوي عـلــى ع ــدة
أبواب :القوانني الصادرة عن مجلس
النواب ،املراسيم الصادرة عن مجلس
الوزراء ،املراسيم والقرارات الصادرة
عن الوزارات ،واإلعالنات.
ويــؤكــد ب ــارود أن فــرض بــدل ُمرتفع
ع ـل ــى ن ـش ــر املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـق ــان ــون ـي ــة
ال ــرس ـم ـي ــة يـ ـض ــرب روح ـ ـيـ ــة ق ــان ــون

ال ـحــق فــي ال ــوص ــول ال ــى املـعـلــومــات
ّ
بشكل صــريــح ،عـلــى أن
ال ــذي يـنــص ُ
ال ــوص ــول ال ــى امل ـس ـت ـن ــدات اإلداري ـ ــة
يـ ـت ـ ّـم م ـج ــان ــا فـ ــي مـ ـك ــان وجـ ــودهـ ــا،
«وإذا كـ ــان امل ـس ـت ـنــد اإلداري ال ــذي
ً
ال ي ـتــم ن ـش ــره أصـ ــا يـمـكــن االط ــاع
عـلـيــه بـشـكــل مـجــانــي ،فـكــم بــالـحــري
القوانني واملراسيم التي يتم نشرها
دون نفقات طباعة ،أي عبر املواقع
س ـس ــات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة مل ــؤ
ُ ّ
ال ــدول ــة؟» عـلــى ح ـ ّـد تعبير «امل ـفــكــرة
القانونية» .ولفتت الــى أنــه «عوض
ً
أن يكون القانون سالحًا فعاال بيد
امل ــواطـ ـن ــن ،أص ـب ــح س ـل ـعــة تـبـيـعـهــا
يستطيع الدفع».
الدولة ملن ُ
ّ
ُووض ـ ـ ـعـ ـ ــت «املـ ـ ـ ـف ـ ـ ــك ـ ـ ــرة» جـ ـمـ ـل ــة مــن
ّ
املــاحـظــات األولـيــة ،أبــرزهــا أن سعر
االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك الـ ـسـ ـن ــوي فـ ــي الـ ـج ــري ــدة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ي ـ ـفـ ــوق ب ـك ـث ـي ــر سـعــر
االشتراك السنوي بالنسخة الورقية،

ُ
م ــا ي ــدف ــع امل ـش ـتــركــن ال ــى الـحـصــول
على النسخة الورقية بدل دفع رسم
ً
ّ
ُمضاعفُ ،مشيرة إلــى أن «الـحـ ّـد من
بات من دون جدوى».
هدر الورق ُ
ُ
ّ
ثمة إشكالية أخــرى تثيرها مسألة
ّ
البدل املادي ،وهي أن املرسوم 2420
الذي ّ
حدد بدل االشتراك بـ  550ألف
ليرة أشار الى أن هذا املبلغ هو «بدل
ّ
االشتراك الواحد» ،في حني أن املوقع
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي الـ ـ ــذي تـ ــم اس ـت ـح ــداث ــه
ّ
«يـتـكــلــم عــن االش ـت ــراك ال ـس ـنــوي ،أي
تجديد االش ـتــراك سنويًا».
ض ــرورة
ُ
ّ
وتـ ـ ـس ـ ــاء ل ـ ــت «امل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــكـ ـ ـ ــرة»« :مـ ـ ـ ــا هــو
املـقـصــود بكلمة االش ـت ــراك الــواحــد؟
ه ــل ي ـع ـنــي ذلـ ــك االش ـ ـتـ ــراك ال ــواح ــد
ع ــن ك ــل س ـن ــة ،أو أن االش ـ ـتـ ــراك هــو
دائــم يتم دفعه مــرة واحــدة فقط من
قبل جهة واحــدة؟»ُ ،معتبرة أن هذه
اإلشـكــالـيــة تـحـتــاج ال ــى توضيحات
من قبل املعنيني.

ّ
كما كــان ُمـتــوقـعــا ،أق ـ ّـر مجلس ال ــوزراء فــي جلسته
األخـ ـي ــرة ُ،أمـ ــس ،املــراس ـيــم الـتـطـبـيـق ّـيــة ال ـتــي تمنح
موظفي املستشفيات الحكومية ،الحق في اإلستفادة
ُ
من سلسلة الرتب والرواتب« ،على أن ترفق الجداول
التي يجري احتساب الرواتب على أساسها في ما
ب ـعــد» ،وف ــق مــاُ نـقـلــت م ـصــادر الـهـيـئــة التأسيسية
وبذلك ،يبقى
لنقابة عاملي املستشفيات الحكومية.
ّ
حصول نحو  4500موظف وموظفة على حقهم في
السلسلة رهــن اإلتـفــاق على صيغة لـهــذه الـجــداول
املعنية .علما أن أكثر من تسعة أشهر
بني الجهات ُ
مـضــت عـلــى «املـ ـف ــاوض ــات» ال ـتــي كــانــت تخوضها
ّ
والصحة
لجنة ممثلي املــوظـفــن مــع وزارت ــي امل ــال
ّ
حــول آلية صياغة الـجــداول ،من دون أن تتمكن من
ّ
ُ
عطي املوظفني حقوقهم.
التوصل الــى حــل عملي ي ُ
وخــوفــا مــن االس ـت ـمــرار فــي املـمــاطـلــة واإلم ـع ــان في
تهميش مطالبهمُ ،أعلن املوظفون استمرارهم في
اإلض ـ ــراب وإغـ ــاق املـسـتـشـفـيــات الـحـكــومـيــة« ،إل ــى
ّ
ّ
حل ملموس ّ
ّ
وجدي» .كما أن قرار
التوصل الى
ُحني
املضي في اإلض ــراب ،يأتي احتجاجا على «العنف
ال ـل ـف ـظــي والـ ـجـ ـس ــدي ال ـ ــذي تـ ـع ـ ّـرض ل ــه امل ــوظ ـف ــون
املعتصمون أمس على طريق بعبدا من قبل القوى
األمنية» ،بحسب أحد املوظفني.
ّ
ُيشار الى أن إضراب املوظفني دخل أسبوعه الثاني،

ُ
فــي ظــل ال ـتــزام غالبية املستشفيات الـبــالــغ عددها
نـحــو  ،31بــإقـفــال ال ـط ــوارى وال ـع ـي ــادات الـخــارجـيــة
واالم ـت ـنــاع عــن تـقــديــم ال ـخــدمــات الـطـبـيــة للمرضى
الوافدين الجدد.
ـرات ال ـه ـي ـئــة ال ـتــأس ـي ـس ـيــة لـنـقــابــة
ـ
ي
وب ـح ـس ــب تـ ـق ــد
ُ
ُ
ّ
العاملني ،فإن هذه املستشفيات تعاين سنويا نحو

ُ
 51أل ــف مــريــض ،مــا يعني أن الـشــريـحــة املـتـضـ ّـررة
ج ـ ّـراء هــذا اإلق ـفــال غير قليلة ،وهـ ُـي تشمل الفئات
ذوي ال ــدخ ــل امل ـت ــوس ــط وال ــدخ ــل امل ـن ـخ ـفــض ،ممن
يتلقون العالج على نفقة وزارة الصحة والجهات
املانحة وغيرها.
(األخبار)

ذك ــر االس ـت ــاذ مـحـمــد ن ــزال في
مقالة لــه فــي جــريــدة «االخـبــار»
ف ــي ع ــدد االث ـن ــن 2018/5/21
تحت عنوان «ألنهم ال يخافون»
أنــه أحضر والــدتــه املريضة إلى
طـ ـ ـ ــوارئ م ـس ـت ـش ـفــى ال ــرس ــول
االعظم (ص) ،وملا كانت بحاجة
إل ـ ــى دخ ـ ـ ــول امل ـس ـت ـش ـف ــى فـقــد
توجه إلى مكتب الدخول فكان
جواب املوظف« :ال ّ
أسرة شاغرة
لـلـضـمــان ،ه ـنــاك أس ــرة فــارغــة،
إن شـئــت أن ًتــدفــع م ــن جيبك،
أن تدفع أمــواال طائلة إنما على
الضمان فال يوجد».
نــؤكــد ب ـ ّ
ـأن مستشفى الــرســول
األعـ ـظ ــم (ص) ،ف ــي تـ ّ
ـوج ـهــاتــه
العامة وسياسته املعتمدة ،ليس
لــديــه أس ـ ّـرة م ـحــددة للصندوق
الــوطـنــي لـلـضـمــان اإلجـتـمــاعــي،
وإن كل املرضى الذين هم على
حساب الصندوق يدخلون فورًا
إلى املستشفى شرط ان تكون
ه ـن ــاك أسـ ــرة ش ــاغ ــرة (أح ـيــانــا
تكون نسبة االشغال ،)%100
وليس مــن سياسة املستشفى
وال مـ ــن أخ ــاقـ ـي ــات ــه أن يـمـنــع
دخـ ـ ــول م ــري ــض ع ـل ــى ح ـســاب
الضمان ويطلب من ذويه وأهله
أن يدفعوا من جيبهم الخاص.
وللعلم فــإن أكثر من  %50من
م ــرض ــى م ـس ـت ـش ـفــى ال ــرس ــول
األعـ ـظ ــم (ص) ه ــم ع ـل ــى نـفـقــة
الضمان االجتماعي ،ولم تحدث
أي م ـش ـك ـلــة ك ــال ـت ــي عــرض ـهــا
االس ـ ـتـ ــاذ م ـح ـم ــد .نـ ـع ــم ،امل ــان ــع
ال ــوحـ ـي ــد لـ ــدخـ ــول أي م ــري ــض
املستشفى هو عدم وجود أسرة
شــاغــرة ،وه ــذا يحصل أحيانًا
بـسـبــب وج ــود املـسـتـشـفــى في
محيط سكني مكتظ ونتيجة
للثقة العالية التي يوليها أهلنا
األعزاء له ولإلطمئنان لخدماته
اإلنسانية الكبيرة واملميزة على
مختلف املستويات.
وإننا إذ نعرب عن تعاطفنا مع
األستاذ محمد ووالدته ونتمنى
لـ ـه ــا الـ ـشـ ـف ــاء ال ـ ـعـ ــاجـ ــل ،نـعـيــد
التأكيد أن السبب الوحيد لعدم
دخ ــول أي مــريــض مستشفى
الرسول االعظم (ص) هو عدم
وجود ّ
أسرة شاغرة.
ان مستشفى الــرســول االعظم
(ص) يـتـعــرض مـنــذ ف ـتــرة إلــى
حـمـلــة إعــام ـي ــة مـسـيـئــة تـطــال
أخ ــاق ـي ــات ــه ورس ــالـ ـت ــه الـنـبـيـلــة
واإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـطـ ــال إدارت ـ ـ ــه
ومــوظ ـف ـيــه وأط ـ ـبـ ــاءه ،ل ـكــن ذلــك
ل ــن ي ـم ـن ـع ـنــا ب ـت ــات ــا م ــن ال ـق ـيــام
بــواجـبــاتـنــا الـطـبـيــة واإلنـســانـيــة
على أكمل وجه.
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