حمليات �سيا�سية

السنة اخلامسة  /األربعاء  2 /نيسان  / 2014العــدد 1452
Fifth year / Wednesday / 2 April 2014 / Issue No. 1452

المجل�س ي�ش ّرع بعيد ًا من ال�ضغوط واال�صطفافات ال�سيا�سية

بري مترئسا ً الجلسة

هتاف دهام
ف���ي األول م���ن ن���ي���س���ان ...ع��اد
التشريع إلى المجلس النيابي الذي
تعطل منذ ع��ام  .2012إال أنّ هذا
التشريع جاء سلقا ً وسريعا ً للكثير من
مشاريع القوانين .غابت االصطفافات
ال��س��ي��اس��ي��ة ع���ن س��اح��ة ال��ن��ج��م��ة،
فحضر التشريع التوافقي ،ولم يأخذ
التصويت على مشاريع واقتراحات
القوانين ف��ي االع��ت��ب��ار التحالفات
السياسية .غاب االنسجام بين الكتل
النيابية المنضوية تحت لواء فريقي
 8و 14آذار ،وداخل الكتلة الواحدة
ال سيما داخ��ل تيار المستقبل التي

جانب من الحضور في الجلسة
شهدت انقساما ً وتباينا ً في المواقف
عند مناقشة مشاريع القوانين ،ال
سيما مشروع أساتذة التعليم الثانوي
بين نواب عكار من جهة ونواب بيروت
من جهة أخرى.
ل��م ي��ك��ن رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س نبيه
بري أمس مرتاحا ً كعادته في إدارة
ال��ج��ل��س��ات ،ف��ال��ه��م��وم االق��ت��ص��ادي��ة
والسياسية واألمنية والتشريعية
تحيط به من كل حدب وصوب ،وبدا
كأنه محشور في الوقت .فبعد ظهر
اليوم يعقد مجلس ال���وزراء جلسة،
ما قطع الطريق على جلسة مسائية،
وسيت ّم االكتفاء بالجلسة الصباحية.
ال يقتصر األمر على الرئيس بري ،بل

ملء ال�شواغر في اللجان النيابية
النائب عبد المجيد صالح مكان الوزير غازي زعيتر في لجنة المال.
النائب أحمد فتفت مكان رئيس الحكومة تمام سالم في الشؤون الخارجية.
النائب عبد المجيد صالح مكان النائب سليم ك��رم ف��ي لجنة ش��ؤون
المهجرين.
النائب سليم سلهب مكان الوزير أرت��ور نظريان في لجنة تكنولوجيا
المعلومات.
النائب كاظم الخير مكان الوزير نبيل دو فريج في لجنة المال.
النائب أحمد كرامي مكان الوزير نهاد المشنوق في لجنة الشؤون الخارجية.
النائب مروان حمادة مكان الوزير أكرم شهيب في لجنة البيئة.
النائب جان اوغاسبيان مكان الوزير نبيل دو فريج في لجنة االقتصاد كرئيس
للجنة ،وح ّل مكان النائب جان اوغاسبيان النائب باسم الشاب.
النائب هادي حبيش مكان الوزير نهاد المشنوق في لجنة االعالم.
النائب باسم الشاب مكان الوزير نهاد المشنوق في لجنة حقوق االنسان.
النائب نقوال غصن مكان النائب كاظم الخير في لجنة االقتصاد.

يشمل غالبية القوى السياسية التي
تعيش حالة م��ن التضعضع ج��راء
االستحقاقات الداهمة.
وك���ان ب���ري ت���رأس ص��ب��اح أم��س
ال��ج��ل��س��ة ال��ع��ام��ة ب��ح��ض��ور رئيس
الحكومة تمام سالم وال���وزراء على
وقع تهديد المياومين الذين اعتصموا
في ساحة ري��اض الصلح ،واقتحم
عدد منهم المجلس قرابة العاشرة.
فما كان من بري إال أن ر ّد على تحرك
المياومين ،بالتأكيد وبشكل حازم أنّ
رئاسة المجلس ال تقبل أن تش ّرع تحت
التهديد ،فالقانون المتعلق بالمياومين
الذي وضعه الوزير سليم جريصاتي
باالتفاق مع المستخدمين والعمال
ووقع عليه النواب ُو ِ
ضع كبند أول في
الجلسة التشريعية ،آسفا ً لـ»العمل
العنفي الذي وقع من قبل المياومين
وتوجيه االتهامات لبعض النواب،
مس ّميا ً النائب إبراهيم كنعان.
كما ت��وج��ه إل��ى هيئة التنسيق
النقابية التي تعتصم اليوم أيضاً،
م��ش��ي��را ً إل���ى أن���ه س����ارع ب��ع��د نيل
الحكومة الثقة إل��ى دع��وة اللجان
المشتركة إلى االنعقاد برئاسة رئيس
لجنة المال الموازنة النائب كنعان
وليس برئاسته أو برئاسة نائبه
فريد مكاري ،على رغم أنّ ذلك يشكل
مخالفة للنظام الداخلي ،للبحث في
سلسلة الرتب والرواتب ،الفتا ً إلى أنّ
وزير المالية يتابع الموضوع ،وهذا
الملف بحاجة لدرس اإليرادات.
وأم���ام ال��س��ج��ال ال���ذي دار حول
المعجل المك ّرر
اق��ت��راح ال��ق��ان��ون
ّ
وال��رام��ي إل��ى م��لء المراكز الشاغرة
في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق
مباراة محصورة بالعمال غب الطلب
وجباة االك��راء ،أرجأ بري البحث في
الموضوع إلى جلسة اليوم ،بعدما

المياومون اعت�صموا ّ
وهددوا بقطع الكهرباء
ثم فكوا االعت�صام �أم ًال ب�إقرار القانون اليوم
ّ

محادثة جانبية بين كنعان وديب
ت ّم تكليف لجنة من النواب :إبراهيم
كنعان ،جورج عدوان ،سامي الجميل،
علي عمار ،علي بزي ومحمد قباني،
لدرسه في مجلس النواب من خالل
دم��ج القانون السابق مع الحالي،
بما يتيح للمؤسسة خالل سنة ملء
المراكز الشاغرة عن طريق المباراة،
األمر الذي أثار استغراب الكتل النيابية
في فريق  8آذار التي أشارت إلى أنها ال
تعلم لماذا الرئيس بري أقدم على ذلك،
فكان بإمكانه أن يتجاهل ما صرح به
النائب محمد قباني في مداخلته التي
اعتبرها نواب تكتل التغيير واإلصالح
سلبية جدا ً وعالية السقف.
وع��ل��ي��ه ،ف���إنّ ه��ذه اللجنة التي
اجتمعت بعد ظهر أم��س في ساحة
النجمة ،واستعرضت االقتراحات
المتداول بها ،ال سيما لجهة توصيف
ال��م��ب��اراة ال��ت��ي س��ت��ج��رى للعمال
المياومين والتعويضات ،اجتمعت
أي��ض�ا ً ف��ي أح��د المقاهي إل��ى رئيس
لجنة المتابعة للعمال المياومين
وجباة االك��راء لبنان مخول ،على أن
تواصل اجتماعاتها صباح اليوم قبيل
الجلسة التي ستلتئم عند العاشرة
والنصف.
وبناء على ذلك فإنّ اقتراح القانون
المتعلق بالمياومين سيكون اليوم
على ج��دول أعمال الجلسة العامة،
ليصدق على غرار قانوني اإليجارات
وحماية النساء من العنف األسري،
على رغم السجال الذي دار حولهما
وع��دم ال��رض��ى ،ال سيما من جمعية
كفى ،على حماية المرأة من العنف
األسري.
فعند طرح المشروع طلب النائب
علي عمار الكالم وق��ال« :ال يختلف
اثنان في هذه القاعة على أنّ المرأة
ريحانة وليست قهرمانة ،هي ليست

أس��ي��رة ال��رج��ل .ون��ح��ن ف��ي اللجنة
�ص��ص��ة لبحث ه��ذا
ال��ف��رع��ي��ة ال��م��خ� ّ
القانون ُوض��ع��ت ص��ورن��ا كأعضاء
للجنة على وسائل النقل التي تجول
المناطق كجزء من عملية التخويف
التي مورست علينا في اللجنة» ،هنا
قاطعه الرئيس بري قائالً« :ابحث عن
غسان مخيبر هو وراء هذه األم��ور»،
ف���ر ّد مخيبر« :م��ع��ك ح���ق» ،فتابع
عمار« :المرأة هي أ ّم المجتمع ونحن
مع هذا القانون وك ّل ما ناقشناه كان
استحضارا ً للدستور وللحفاظ على
النسيج المجتمعي ...نحن نطالب
الجمعيات النسائية التي ع ّنفتنا
بقانون يمنع تعنيف الرجال».
مداخلة النائب عمار التي صفق
ِ
تشف غليل جمعية
لها الحاضرون لم
كفى ،التي اعتبرت أنّ القانون كما
أق�� ّر ال ي��ؤ ّم��ن الحماية ل��ل��م��رأة ،وأنّ
تكتل التغيير واإلص�لاح ال��ذي تبنى
المالحظات التي وضعتها الجمعية،
تراجع عنها ،ول��م يقدم أي مداخلة
أو اع��ت��راض على غ���رار المشاريع
األخ��رى ،فالتزم النائب سيمون أبي
رميا الصمت عندما طلب منه الرئيس
بري التوقف عن الكالم ألنّ المشروع
صدّق ،كذلك لم تأخذ فاتن أبو شقرا
من لجنة «كفى عنف» ،كالم النائب
ستدريدا جعجع «انّ الرئيس بري لم
يسمح لها بالكالم» ،على محمل الجدّ،
واعتبرت أنّ ما جرى سيناريو مدروسا ً
من قِبل الكتل النيابية ،ليم ّر المشروع
كما هو ،إال أنّ ذلك لن يم ّر مرور الكرام
عند الجمعية التي ستح ّمل النواب 71
الموقعين على العريضة مسؤولية
صورهم
«كذبهم» .واعدة إياهم بأنّ ُ
لن يقتصر إلصاقها هذه المرة على
الباصات ،بل سيتعدّى ذلك.

ا�ستغرب عدم التزام البع�ض ب�إقرار ال�سل�سلة

عميد التربية في «القومي » ي�ؤكد
الم�شاركة في الإ�ضراب العام اليوم
انتقد عميد التربية والشباب في الحزب السوري القومي االجتماعي عبد
الباسط عباس المماطلة في إق��رار سلسلة الرتب والرواتب ،على رغم أنها
أُشبعت درسا ً ومناقشة ،ويُفترض أن تق ّر سريعا ً من دون أية عراقيل ،ألنها
حق مشروع للمستفيدين منها ،وهم شريحة واسعة وكبيرة تمثل ك ّل الطيف
اللبناني.
وأش��ار عباس في تصريح إلى أنّ القوى السياسية كافة أجمعت على
تنصل بعض
السلسلة وضرورة إقرارها ،لكن ما هو مستغرب ومستهجن،
ّ
القوى السياسية من التزاماتها تحت وطأة الضغوط المعرقلة ،وهذا أمر
مرفوض وغير مب ّرر ،وتتح ّمل القوى السياسية المعرقلة مسؤولية مباشرة
المس بحقوق الموظفين والمعلمين.
حيال
ّ
وشدّد عباس على ضرورة اإلسراع في الخطوات اآليلة إلى إقرار السلسلة،
ألنّ إقرارها مصلحة وطنية بامتياز ،إلى جانب كونها حقا ً مشروعا ً للمعلمين
واإلداريين والعسكريين والمتقاعدين ،وأكد دعم الحزب السوري القومي
االجتماعي للتحركات النقابية المطالبة بإقرار السلسلة ،والمشاركة في
اإلضراب المق ّرر غدا ً (اليوم) ،وفي ك ّل التحركات الالحقة حتى الوصول إلى
الخواتيم المرجوة.

من اعتصام المياومين
أع��ل��ن رئ��ي��س لجنة المياومين
في مؤسسة كهرباء لبنان ،لبنان
مخول ،فك االعتصام ،وق��ال« :كنا
نتمنى أن يُق ّر القانون وطموحنا
أن يت ّم تثبيتنا في مؤسسة كهرباء
لبنان .ونحن لدينا أمل في المرحلة
المقبلة بأن يحصل توافق سياسي
على هذا الموضوع».
وكان المياومون ن ّفذوا تحركا ً
أم���ام مجلس ال��ن��واب ف��ي ساحة
النجمة أمس خالل انعقاد الجلسة
التشريعية العامة ،والتقى ممثلون
عنهم بعض النواب لمحاولة إيجاد
ح ّل لقضيتهم.
وقال معتصمون في تصريحات
أدل�����وا ب��ه��ا إن��ه��م ف���ق���دوا ثقتهم
بالسياسيين ،وأك����دوا أن��ه��م لن
يتنازلوا عن حقوقهم مهما ت ّم تأجيل
قضيتهم في مجلس النواب.
وأوض���ح م��خ��ول أنّ العمال لم
يحصلوا على تأكيدات في شأن أيّ
بند ق ّد ُيعدل داخ��ل الهيئة العامة
لمجلس النواب ،محذرا ً من انه إذا لم
يُق ّر قانون يرضي العمال فال كهرباء
في لبنان.
وك����ان ال��م��ي��اوم��ون ق��د ه����دّدوا
بالدخول إل��ى مجلس ال��ن��واب في
ح��ال ع��دم االستجابة لمطالبهم،

وحصل تشابك بينهم وبين القوى
األمنية .وأكدوا أن ك ّل مشروع قانون
ال ينصفهم لن يقبلوا به حتى لو
وافقت عليه القوى السياسية كافة.
ودخ��ل المياومون بالتدافع إلى
ساحة رياض الصلح بعدما حاولت
القوى األمنية منعهم ما أدى إلى
حصول تشابك بين الطرفين.
وكان المياومون انطلقوا صباحا ً
في مسيرة من أم��ام شركة كهرباء
لبنان في كورنيش النهر إلى ساحة
الشهداء.
وتحدث مخول أمام المعتصمين
وق���ال :ك � ّل الشباب أع��ط��وا الكثير
خ��ص��وص�ا ً ف��ي مكاتب المناطق،
ونحن اليوم بانتظار خبر من مجلس
النواب ،وهو حق لكم وان شاء الله
ل��ن يخذلنا أح��د .أتمنى أن تكون
عزيمتنا قوية ونحن مص ّممون على
الحصول على حقوقنا.
وأك���د ع��ض��و لجنة المياومين
ب�لال ب��اج��وق ان��ه تبلغ م��ن بعض
السياسيين منذ فترة بأنهم وضعوا
الطابة في ملعب الرئيس نبيه بري،
وق��ال« :نحن لنا ملء الثقة بدولة
الرئيس» .وأض��اف :باألمس التقت
اللجنة مع ثالثة نواب ووعدوا بطرح
وجهة نظرهم في الجلسة العامة.

ت��ج��در اإلش���ارة إل��ى ان��ه ُرفعت
الفتات في التظاهرة ُكتب عليها:
«يجب على ك��ل نائب أن يخضع
المتحان قبل الدخول إلى مجلس
النواب.
والحقا ً أعلن مخول أن لجنة من
المياومين التقت النواب علي عمار
وعلي بزي وإبراهيم كنعان ،وقال:
«لم نأخذ منهم ال حق وال باطل».
وأض��اف« :إنّ الكتل النيابية تبرز
نفسها متخاصمة على شاشات
التلفزة وعند إق��رار قانون يساعد
الناس يتفقون عليهم .وأردف« :إذا
لم يق ّر القانون ،نقول السالم على
شركات مقدمي الخدمات ولن يكون
هناك كهرباء في لبنان».
وأك���د م��خ��ول ب��ع��د خ���روج وف��د
المياومين من مجلس النواب أننا
«مستمرون في االعتصام ولم نأخذ
إال وعوداً» .وقال« :لسنا متس ّولين،
ول��ن نقف أم���ام أب���واب الجوامع
والكنائس ،قضيتنا ليست إنسانية
فحسب ،بل قضية حق عمرها 20
عاماً ،وهذا الوضع لم نخترعه نحن
بل السياسيون الذين تعاقبوا على
السلطة منذ  25عاما ً حتى اليوم».

3

التعليم العالي

في المشروع المتعلّق بالتعليم
العالي ،دار نقاش دام أكثر من نصف
ساعة ،حول دور الجامعة اللبنانية
في مشروع نظام التعليم العالي حيث
سعى النائب علي فياض إلى تعزيز
دور الجامعة اللبنانية في الهيئات
الناظمة ،إال أنه بنتيجة األم��ر ،أص ّر
النواب على تمرير المشروع كما هو،
ما استدعى تحفظا ً منه ،معتبرا ً أنّ
خلال ًجوهريا ً يعاني منه المشروع
الذي يثقل دور المؤسسات الخاصة
ويه ّمش دور الجامعة اللبنانية،
وقد أعلن النائب نقوال فتوش تأييده
لفياض.
في م���وازاة ذل��ك ،ص �دّق المجلس
النيابي أمس  22مشروعا ً واقتراح
ق��ان��ون ،فيما أرج���أ ال��ب��تّ بمشروع
إعفاء ك ّل طائفة معترف بها في لبنان
واألش��خ��اص المعنويين التابعين
لها من الضرائب وال��رس��وم ،ليُصار
إل��ى دمجه بمشروع آخ��ر ،واستمهل
وزير التربية والتعليم العالي الياس
بو صعب  3أسابيع ل��درس اقتراح
ال��ق��ان��ون المعجل ال��م��ك� ّرر المتعلق
بأصول التعيين في وظيفة أستاذ
تعليم ثانوي في المدارس الرسمية،
وتعيين جميع الناجحين في المباراة
المفتوحة التي أجريت ع��ام 2008
وف��ق �ا ً ل��ل��م��رس��وم رق���م  537ت��اري��خ

 2007/7/18لوظيفة استاذ تعليم
ثانوي في المدارس الرسمية ،ليسقط
ط��رح اق��ت��راح ال��ق��ان��ون ال��رام��ي إلى
تمكين اإلدارة المختصة من إعطاء
تسامح أقصى ف��وق مستوى حدود
ح��ق��وق االت��ف��اق ال��خ��اص��ة بسالمة
المالحة الجوية ،ويسحب مشروع
القانون المتعلق بتحديد مدة العطلة
القضائية إلى الحكومة.
لم يكن نواب كتلة الوفاء للمقاومة
راضين عن مسار الجلسة .لم يؤخذ
بأي تعديالت طرحت من قبلهم في
الجلسة ،فكانوا يأملون أن تضاف
بعض التعديالت إلى نظام التعليم
العالي ،وأن تم ّر بعض التعديالت في
قانون اإلي��ج��ارات ،حيث دعا النائب
نواف الموسوي إلى استرداد المشروع
وإعادة النظر به ،واعتبر النائب الوليد
سكرية ،أنّ هذا المشروع يوازي قانون
المهجرين ويطاول شريحة كبيرة من
المالكين والمستأجرين ،ورأى أنّ
هناك عملية تفريغ سكاني ،مطالبا ً
بتشكيل لجنة نيابية تشارك فيها
وزارات المالية ،ال��ع��دل ،والشؤون
االجتماعية ،ألن��ه علينا أال نخلق
مشكلة مع المستأجرين وكأنها عملية
نزوح قسري .إال أنّ المشروع أق ّر كما
هو من دون أي تعديالت.
لم تكن مناقشة اق��ت��راح القانون
ال��رام��ي إل���ى إع����ادة إع��م��ار األبنية
المتهدمة بفعل العدوان «اإلسرائيلي

» على لبنان عام  ،2006أفضل حاالً،
فبعد أخذ ور ّد استم ّر قرابة الساعة لم
يصدق االقتراح إال بعد أن سجل في
المحضر عبارة ال تخضع األبنية التي
تهدمت كليا ً أو جزئيا ً من جراء العدوان
اإلسرائيلي من دون سواها ألحكام
استثنائية ...وال يعني ذلك السماح
في االعتداء على حقوق الغير.

األوراق الواردة

وكانت الجلسة قد بدأت باالستماع
إلى مداخالت النواب ضمن األوراق
ال�����واردة ،ف��ت��ح�دّث ال��ن��ائ��ب أن��ط��وان
زه���را ع��ن م��ع��ان��اة المواطنين عند
الدخول إلى العاصمة بيروت لجهة
المطار والمرافق واإلدارات ،وتط ّرق
إل��ى موضوع النازحين السوريين،
وسأل :كيف س ُتح ّل قضيتهم؟ ودعا
إل��ى ضبط حركتهم ،وت��ح��دث عن
النيّة إلقرار مراسيم النفط ،داعيا ً إلى
أال يستسهل أحد الصفقات المغفلة،
وط��ال��ب بإنصاف المسيحيين في
ه��ذا الموضوع منبّها ً ب��أن ال تحصل
عمليات مشبوهة كهذه .وأثار النائب
عاصم ع��راج��ي هموما ً إنمائية في
منطقة البقاع.
وطالب النائب سامي الجميّل بإقرار
التصويت االلكتروني في الجلسة.

تعليقات وم�شاهدات
{ تحدث النائب ناجي غاريوس عند طرح مشروع
القانون المتعلق بإنشاء نقابة للقابالت القانونيات
في لبنان ما استدعى تعليقا ً من النائب نقوال فتوش:
«غاريوس خبير في البنى التحتية ».
{ شوهد الوزير الياس بو صعب يجلس الى جانب
النائب علي فياض الذي كان قد دعا إلى إقرار اقتراح
القانون المتعلق بأصول التعيين في وظيفة استاذ
التعليم الثانوي ،كما شوهد يجري محادثات جانبية
مع النائب حسن فضل الله.
{ ط��ال��ب ال��ن��ائ��ب س��ام��ي ال��ج��م� ّي��ل بالتصويت
اإللكتروني ،خصوصا ً مشروع العنف األسري ،أجابه
بري :مين بيسترجي أن ال يص ّوت.
{ أثناء جلوس النائب أحمد فتفت إلى جانب النائب

ستريدا جعجع م ّر من جانبهما النائب حكمت ديب فما
إنْ ه ّم بإلقاء التحية حتى وقف النائب فتفت وأجلسه
مكانه.
تهجم النائب جمال الجراح على النائب كاظم
{
ّ
الخير الذي طالب باقرار اقتراح القانون المتعلق بأستاذ
التعليم الثانوي ،قائالً له« :بدي أخنقك ».
{ رفع النائب ابراهيم كنعان يده أكثر من مرة طالبا ً
الكالم ،لكن الرئيس بري لم يكن يراه ،فسأله كنعان:
«لماذا ال تراني دائما ً يا دولة الرئيس؟ » فأجابه األخير:
«ما بتنقشعش »!
{ سارعت الوزيرة أليس شبطيني إلى التساؤل
لماذا الحقد على «العدل » ،فما كان من النائب فتوش
إال استعارة التعليق من زميله النائب علي ع ّمار وقال:

نون الن�سوة انت�صرت ولكن...

االتحاد العمالي يدعم التحركات ال�سلمية
وي�ستعجل �إقرار المطالب لمنع الت�صعيد
أكد االتحاد العمالي العام وقوفه إلى جانب عمال وموظفي القطاعات
كافة« ،في جميع تحركاتهم السلمية » ،وطالب الحكومة والمجلس النيابي
«باإلسراع في تحقيق هذه المطالب العادلة وهو السبيل الوحيد لمنع
التصعيد وما يلحقه من أضرار باالقتصاد الوطني » ،وحذر «االتحاد من
فرض أي ضريبة على الفئات الشعبية أيا ً كان نوعها ونسبتها ».
وأدلى نائب رئيس االتحاد العمالي العام حسن فقيه أمس بتصريح قال
فيه« :نتيج ًة للتسويف والمماطلة من قبل الحكومات المتعاقبة ،اضطر آالف
العمال والموظفين إلى اللجوء إلى حقهم في التظاهر واالعتصام واإلضراب
في قطاعات مختلفة وأساسية في حياة البلد ،من قطاع التعليم إلى الكهرباء
إلى المراقبين الجويين إلى غيرهم من الموظفين والعمال .وأضاف« :إن
االتحاد العمالي العام الذي استبشر خيرا ً بتشكيل حكومة جديدة بعد
طول انتظار ،وبعودة المقاطعين إلى جلسات المجلس النيابي ،يستغرب
اليوم هذا التلكؤ في إقرار الحقوق البديهية لهذه الفئات ،لكن على ما يبدو
أنّ الدولة تكون قوية على أصحاب الحق من الموظفين والعمال ،وعاجزة
أمام نفوذ الهيئات االقتصادية» .وتابع« :إنّ الموظف والعامل في أيّ قطاع
ليس مسؤوال ً عن تغطية أكالف السلسلة ،فهي مسؤولية السلطة وحدها
وموقف أصحاب العمل باألمس هو نفسه موقف الحكومة وبعض األطراف
النيابية من أصحاب المصالح في الحؤول دون عودة الحق إلى أصحابه.
إنّ االتحاد العمالي الذي كان من أوائل الداعمين لعمال وموظفي القطاعات
كافة ،يؤكد مجدّدا ً وقوفه إلى جانبهم في جميع تحركاتهم السلمية ،ويطالب
الحكومة والمجلس النيابي باإلسراع في تحقيق هذه المطالب العادلة وهو
السبيل الوحيد لمنع التصعيد وما يلحقه من أضرار باالقتصاد الوطني،
ويحذر االتحاد من فرض أي ضريبة على الفئات الشعبية أيا ً كان نوعها
ونسبتها».

االعتصام ض ّد العنف األسري
صادق مجلس النواب أمس على
مشروع قانون حماية النساء من
العنف األس��ري ،ما يُعتبر إنجازا ً
كبيراً ،إال أنّ إق��راره ج��اء من دون
تعديالت أساسية كانت موضع
مطالبة من الجمعيات والهيئات
النسائية ،حيث اعتبرت جمعية
«كفى « أنّ إق��رار القانون من دون
التعديالت التي ت ّم اقتراحها ال يؤ ّمن
الحماية الفعلية للنساء ،مؤكدة
أنّ إقرار القانون إنجاز كبير ،ولكن
هناك الكثير من التشويهات التي
تجب معالجتها.
ينص عليها
أما أه ّم البنود التي
ّ
القانون الذي أق ّر أمس فهي:
• تجريم العنف األسري
• الحفاظ على سرية وخصوصية
الجلسات والمحاكمات

• استحداث قطعة متخصصة
بالعنف األس���ري ل��دى ق��وى األم��ن
الداخلي
• إل��زام المع ِّنف باللجوء إلى
مراكز تأهيل من العنف بواسطة
قرار الحماية
• إمكانية تحريك الشكوى عن
طريق اإلخبار
• حماية ك��اف��ة ال��ن��س��اء داخ��ل
األسرة لغاية الدرجة الرابعة.
االعتصام
وتحت شعار «من الشارع إلى
المش ّرع أق ّروا قانون حماية النساء
من العنف األسري» ،اعتصمت حملة
تشريع حماية النساء من العنف
األس��ري ،بدعوة من منظمة «كفى»
وب��ال��ت��زام��ن م��ع ان��ع��ق��اد الجلسة
التشريعية ال��ع��ام��ة ،ف��ي حديقة

جبران خليل جبران مقابل مبنى
اإلس��ك��وا ،وذل��ك بعد أن ُم ِنعَ تْ من
االقتراب من مبنى المجلس.
وقد حملت المعتصمات الفتات
تؤكد «رف��ض أيّ قانون مش ّوه»،
وتنبّه «من أمة تكثر فيها الطوائف
وتقتل فيها القوانين» ،و»أنّ العنف
القانوني يقضي على أُسر بأكملها».
كما تض ّمنت ال�لاف��ت��ات دع��وات
إل����ى ال���ن���واب ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ن في
المجلس إلق��رار القانون« :قبل ما
تطلب ص ّوتلك باالنتخابات ص ّوت
للقانون».
ك��م��ا حملن ص����ورا ً ل��ن��س��اء من
الضحايا المعنفات التي كتب عليها:
«كان فيّي كون كريستال أو فاطمة
أو آمنة أو رقية أو منال».

