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ت�شريع على طريقة «ال يموت الديب وال يفنى الغنم»

ب ّري مترئسا ً الجلسة بحضور سالم ووزراء

هتاف دهام
ُفرجت كهربائياً ...وصدّق مجلس
المعجل
النواب أخيرا ً على القانون
ّ
ال��م��ك � ّرر ال��رام��ي إل��ى م��لء المراكز
الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان
عن طريق مباراة محصورة بالعمال
غب الطلب وجباة اإلك��راء ،من خالل
ّ
دمج االقتراح القديم بالجديد ،وإجراء
تعديالت على اإلثنين معاً.
تخلّص المجلس النيابي أمس من
عبء ثقيل بعد أن «تكهربت» أجواء
الجلسة العامة أ ّول من أمس بفعل
تهديد المياومين بقطع الكهرباء
عن المناطق اللبنانية كلّها من دون
استثناء ،ما أقلق ال��ن��واب ،ال سيما
مروان حمادة.
واف��ق المياومون بعد سلسسلة
من االتصاالت واللقاءات بينهم وبين
الن ّواب :ابراهيم كنعان ،علي ب ّزي،
علي ع � ّم��ار ،محمد ق� ّب��ان��ي ،ج��ورج
عدوان وسامي الجميّل ،على االقتراح
المقدّم ،مع إضافة تعديلين ليسا
باألهمية ،ما يؤ ّكد أنّ ما حصل ،لم
يكن أكثر من أزم��ة ثقة بين الع ّمال
والدولة.
صدّق على القانون على طريقة «ال
ُ
وص ّوتَ
يموت الديب وال يفنى الغنم»ُ ،
عليه مع ّدال ً بشمول المباراة مديريات
التوزيع ف��ي ب��ي��روت وجبل لبنان
وسائر المناطق ،كما طالب رئيس
المجلس النيابي نبيه ب ّري متب ّنيا ً
مطالب العمال ،وأُق ّرت التعويضات
لمن ال يحق لهم االشتراك في المباراة
م ّمن هم بين عمر  56و 64سنة.
لم تتض ّرر أيّ من الكتل السياسية
حظي برضى عمال
من القانون الذي
َ
مؤسسة كهرباء لبنان .وأدرك تكتل
التغيير واالصالح أنّ الحملة ضدّه،
وال�لاف��ت��ات التي عُ لقت ف��ي ساحة
الشهداء بحق النائب ابراهيم كنعان
ال��ذي ُي��عَ � ّد رأس حربة ف��ي التكتل
لجهة التشريع ،لم تكن بريئة ،بل
تحمل في طيّاتها أبعادا ً سياسية،
لكنها لم تح ّقق غاياتها.
حاول نواب الكتائب و«القوات»:
س��ام��ي ال��ج��م � ّي��ل ،س��ام��ر س��ع��ادة
وجورج عدوان« ،تطييف» القانون،
فطالبوا بأن يشمل مستخدمي شركة

حردان ي�ستقبل لجنة كتلة التحرير والتنمية
وت�أكيد م�شترك على �إنجاز اال�ستحقاق في موعده

جانب من الحضور النيابي

القصة
قاديشا ،فأوضح ب ّري أنّ هذه
ّ
لبنانية ،ال شيعية أو سنية ،ثم د ّون
ِباسم رئاسة المجلس في المحضر
أنّ القانون يشمل المياومين جميعاً،
في أيّ مؤسسة كهرباء في لبنان،
مؤسسة كهرباء قاديشا.
ومنها ّ

ك ّتاب العدل

أُن��ج��ز ال��ب��ن��د األول ع��ل��ى ج��دول
األع��م��ال ،لينتقل النقاش إل��ى البند
السابع والعشرين المتعلّق بتثبيت
ص���دّق عليه
ك � ّت��اب ال��ع��دل ،ال���ذي ُ
ب��إض��اف��ة بعض ال��ف��ق��رات ،بعد أن
ُش ّكلت لجنة لمتابعة دراسة القانون
وإج��راء تعديالت عليه على هامش
الجلسة المنعقدة .وض ّمت اللجنة كل
من الن ّواب :نوار الساحلي وغسان
مخيبر وجورج عدوان ونديم الجميّل
وسمير الجسر ،إض��اف��ة إل��ى وزي��ر
العدل أشرف ريفي.
أنجز مجلس الن ّواب أيضا ً اقتراح
القانون الرامي إلى تعديل المادة 38
من المرسوم االشتراعي رقم ،112
يخص نظام الموظفين ،بحيث
أيّ ما
ّ
أصبحت إجازة األمومة رسميا ً عشرة
أسابيع ،ما يعادل سبعين يوماً ،بعد
أن كانت سبعة أسابيع.

«ضيعان الشغل»!

إلاّ أنّ هذه اإلنجازات التشريعية
كلّها ،والتي طال انتظارها ،قابلتها
فوضى نيابية عارمة عند مناقشة
المشاريع .فـ«شغل» اللجان النيابية،
من لجان مشتركة ،إلى لجان فرعية
م��رورا ً باللجان المختصة لم يؤخذ
في االعتبار ،إذ إنّ النقاش عند ك ّل
اق��ت��راح ،يبدأ م��ن ج��دي��د ،حتى من
رؤساء اللجان والمق ّررين واألعضاء،
وكأنّ شيئا ً لم يكن.
أم���ور كثيرة ك��ان��ت بحاجة إلى
ت���ر ٍّو ودراس���ة بعمق ،ال أن تحرق
حرقاً ،ويص َّوت عليها .فاقتراحات
وم��ش��اري��ع ع���دي���دة ،ت���ر ّت���ب على
الخزينة وال��دول��ة أعباء ،إال أنها ال
تض ّر بمصالح السياسيين الخاصة،
م ّرت من دون نقاش .أما األنكى من
ذلك ،فيتمثل بسياسة التملق التي
ظهرت ل��دى ع��دد من النواب الذين

ينبرون إل��ى تسجيل مالحظاتهم
على القوانين ،بعد التصديق عليها
من قبل هؤالء النواب ،فبدل أن يدلي
النواب بمالحظاتهم أثناء النقاش،
ك��ان��وا يطلقونها بعد التصويت،
وأثناء ت�لاوة االقتراح أو المشروع
الذي يليه ،هذا فضالً عن أنّ النواب
بغالبيتهم ال عالقة لهم ال من قريب أو
من بعيد بما يجري ،وج ّل ما يفعلونه
رفع األي��دي للتصويت ،من دون أن
يكونوا على دراي���ة بما يص ّوتون
عليه ،وذل��ك ال يه ّم إذا ك��ان رئيس
الكتلة «عاوز كده» .وحدها مداخالت
ال��ن��واب :ن���واف ال��م��وس��وي ،سمير
الجسر ،روبير غانم ،غازي يوسف،
ابراهيم كنعان ،ف��ؤاد السنيورة،
س��ام��ي ال��ج��م � ّي��ل ،ج���ورج ع���دوان،
حسن فضل الله ،أحمد فتفت ،الوليد
سكرية ،كانت مب ّكلة وف��ي محلّها،
على رغم أنها ال تتطابق مع بعضها،
ولك ّل منها منطلقات وأسباب وأهداف
معروفة.
ل��ق��د اع�� ُت��م��دت االزدواج����ي����ة في
مناقشة االق��ت��راح��ات ف��ي جلسات
يوم َْي أمس وأ ّول من أمس .اع ُتمدت
معايير معينة في بعض القوانين،
و ُرفضت في قوانين أخرى ،فالمعايير
صدّق على القانون
التي على أساسها ُ
ال��رام��ي إل��ى تعيين الناجحين في
المباراة التي أجراها مجلس الخدمة
المدنية لوظيفة م��راق��ب ضرائب
رئيسي ،ل��م يؤخذ بها ف��ي اقتراح
قانون المتعلق بأصول التعيين في
وظيفة أساتذة التعليم الثانوي في
المدارس الرسمية ،على رغم حاجة
ال��م��دارس إل��ى ه��ؤالء األس��ات��ذة كما
يقول ن ّواب كتلة الوفاء للمقاومة.

الحصيلة

أق�� ّر مجلس ال��ن � ّواب ف��ي جلسته
التشريعية أمس  12مشروعا ً واقتراح
قانون ،فيما أعيدت ستة اقتراحات
إلى اللجان لدراستها مجدّداً ،فأحيل
مشروع إعفاء ك ّل طائفة معترف بها
في لبنان واالش��خ��اص المعنويين
التابعين لها من الضرائب والرسوم،
إل��ى لجنة االدارة والعدل للبتّ به
قبل انعقاد الجلسة العامة التي دعا
إليها الرئيس بري األسبوع المقبل،
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(ت ّموز)

يوم َْي األربعاء والخميس .كما أحيلت
ت��س��وي��ة ملكية ب��ع��ض ال��ع��ق��ارات
في بلدة عانا ـ البقاع الغربي إلى
لجنة اإلدارة والعدل ،وأحيل تعديل
الطب
قانون تنظيم ممارسة مهنة
ّ
إل��ى لجنة الصحة .و ُر َّد احتساب
المعاش التقاعدي وتعويض صرف
العسكريين المنتهية خدماتهم خالل
عام  1994إلى اللجان المشتركة.
واستمهل رئيس الحكومة تمام
ينص على
سالم البتّ بالقانون الذي
ّ
الحق في الوصول إلى المعلومات،
ريثما ّ
يطلع عليه جيّداً ،وأرجأ قانون
تنظيم ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة للدفاع
المدني إلى األسبوع المقبل ،بعدما
طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق
(الذي طلب منه الرئيس ب ّري الوقوف
أثناء الكالم) وقتا ً إضافيا ً لدراسته.
وأُرج��ئ اقتراح القانون الرامي إلى
تعديل البند الثالث م��ن القانون
رق��م  717ت��اري��خ 1998/11/5
المتعلق برفع الح ّد األدنى للرواتب
واألج���ور ،وتحويل سالسل روات��ب
موظفي المالك العام وأف��راد الهيئة
التعليمية في الجامعة اللبنانية،
وتعديل أس��س احتساب معاشات
التقاعد وتعويضات ال��ص��رف من
الخدمة ،وإعطاء زيادة غالء معيشة
للمتقاعدين واألج��راء والمتقاعدين،
إلى األسبوع المقبل.

جلسة اليوم

وفيما تعقد اليوم جلسة جديدة
عند العاشرة والنصف الستكمال
ال��ب��ح��ث ف��ي اق��ت��راح��ات القوانين
المعجلة المك ّررة الموضوعة على
ج��دول األع��م��ال ،ف��إنّ األنظار تتجه
إل��ى جلسة األرب��ع��اء المقبل ،التي
تأتي بعد اجتماع اللجان المشتركة
ي��وم غ� ٍد للبحث في سلسلة الرتب
والرواتب.
وع��ل��ي��ه ،ف���إنّ جلسة ال��ي��وم قد
تكون على غرار جلسة األمس لجهة
الفوضى ،والنقاش المم ّل ،والنكات،
ال سيما نكتة ال��رئ��ي��س السنيورة
قبيل رفع رئيس المجلس الجلسة،
فعند اعتراضه على اقتراح القانون
المتعلق بسالسل روات���ب موظفي
المالك اإلداري ،لما يح ّمل الخزينة من

أعباء ،سرد طرفة بين رجل وزوجته
حين ق��� ّررا زي���ارة أح��د أقربائهما.
فقال ال��زوج« :لنأخد معنا فراشنا
وأغراضنا ،يال ح ّمليهن على الجمل»،
فأجابت« :عم ناخد أغ��راض كتير،
شو مط ّولين هونيك» ،ف��ر ّد ال��زوج:
«هلق إنت حطيهم وإذا قام منروح»،
وفسروا الكالم
فضحك النواب كثيرا ً ّ
على غير محمله .عندئ ٍذ دعا بري إلى
شطب هذه الجملة من المحضر ،قائالً
للنواب« :استحوا في إعالم» ،بينما
ت��ط� ّوع النائب أحمد فتفت للبحث
عن غرفة في مجلس النواب يمكن
تحويلها إل��ى عيادة أو مستوصف
صغير للحاالت ال��ط��ارئ��ة التي قد
يتع ّرض لها ال��ن��واب ،بعدما قال
أحدهم إنّ مجلس النواب تح ّول إلى
مجلس صيانة.
أي���ض���اً ،غ���اب ال��ت��ن��س��ي��ق أم��س
داخ��ل بعض الكتل النيابية ،فلدى
التصويت على اإلج���ازة للجامعة
اللبنانية إج��راء م��ب��اراة محصورة
على أساس األلقاب لملء شواغر في
مالكاتها ،برفع األيدي ،لم ُترفع ك ّل
أيدي نواب تكتل التغيير واالصالح،
وتيار المستقبل .بموازاة ذل��ك ،أيّد
النائب غ��ازي يوسف النائب نواف
ال��م��وس��وي ف���ي م���وض���وع ط��اب��ع
المختار ،وبدا توافق تام في قضية
المختارين بين النواب عمار حوري
وأح��م��د فتفت ووزي���ر المالية علي
حسن خليل الذي عقد خلوة جانبية
مع السنيورة .أما النائب علي عمار،
فكان منسجما ً مع النائبين سامي
الجميّل وسامر سعادة أثناء جلوسه
إلى جانبهما ،واالبتسامات لم ترافق
وجوههم .ك ّل ذلك ،والنائب جورج
عدوان ،الذي ربما لم يكن لديه الوقت
ّ
لالطالع على الصحف ،ق ّرر
الكافي
تصفح إحدى الجرائد داخل القاعة.
أما رئيس المجلس النيابي الذي
م ّل مشاغبات النواب ،فترك النائبين
ن��ب��ي��ل ن��ق��وال وع���اط���ف م��ج��دالن��ي
يتجادالن على اقتراح تنظيم مهنة
ال��ط��ب ،ليعود وي��ق��ول لهما« :شو
خلصتو؟» ،بعدما ك��ان قد ر ّد على
مجدالني ،الذي بعد رده على نقوال
رفع يده طالبا ً الكالم ،قائالً له« :ما
حكيت وخلصت».

حردان مستقبالً وفد كتلة التحرير والتنمية
استقبل رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد ح��ردان في مركز الحزب ـ الروشة ،لجنة
التواصل النيابية في كتلة التحرير والتنمية ،والتي تض ّم
الن ّواب :علي عسيران ود .ميشال موسى وياسين جابر،
بحضور رئيس المكتب السياسي الوزير السابق علي
قانصو ،وعضو الكتلة القومية النائب د .مروان فارس.
ٌ
����رض ل�ل�أوض���اع ال��ع��ام��ة
ج����رى خ��ل�ال ال��ل��ق��اء ع�
واالستحقاقات المقبلة ،ال سيما استحقاق انتخاب رئيس
جديد للجمهورية .وكانت اآلراء م ّتفقة على إنجاز هذا
االستحقاق في موعده الدستوري ،وعلى استمرار حلقات
التشاور والحوار في الشؤون كافة.
وتطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع ،وكان تأكيد على

أهمية الخطوات المتخذة لضبط الوضع األمني من قبل
الجيش اللبناني والقوى األمنية ،خصوصا ً في مدينة
طرابلس وبعض المناطق األخرى .كما كان تشديد على
أهمية إنجاز عد ٍد من الملفات العالقة التي ته ّم الشرائح
االجتماعية كافة.

 ...وعند الصفدي

كما زارت اللجنة الوزير السابق محمد الصفدي ،الذي
ن ّوه بما يقوم به الرئيس نبيه بري لتأمين االستحقاق
الرئاسي ،وقال« :إنه سبّاق دائما ً إليجاد الحلول للمشاكل
التي تواجه الوطن ،وأتمنى أن ينجح مع جميع المعنيين
في تأمين وصول الرئيس الذي ينتظره اللبنانيون».

وفد من «التقدمي» يزور «القومي»
واتفاق على تفعيل العالقات الثقافية
زار مركز الحزب السوري القومي
االجتماعي أم��س ،وف��د م��ن الحزب
التقدمي االش��ت��راك��ي ض�� ّم مفوض
الثقافة ف���وزي أب��و ذي���اب ،حسين
ادري��س وعماد أب��و ف��راج ،وك��ان في
استقبال الوفد عميد الثقافة والفنون
الجميلة في «القومي» الدكتور جورج
ج��ري��ج ،وم��دي��ر ال��دائ��رة اإلعالمية
العميد معن حمية.

ج���رى خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ت����داول في
موضوع ثقافة الحوار ودور األحزاب
في حماية السلم األهلي ،وذلك على
ضوء مبادرة «التقدمي» لعقد طاولة
مستديرة لمسؤولي الثقافة في
األحزاب والقوى كافة ،بغية الوصول
إل���ى ن��ق��اط م��ش��ت��رك��ة ت��وف��ر بيئة
ثقافية تساعد في تحصين الوحدة
االجتماعية والوطنية.

وج����رى ن��ق��اش ح���ول ع��ن��اوي��ن
المبادرة وسبل إنجاحها ،خصوصا ً
ل��ج��ه��ة ت��ب��ن��ي ع��ن��اوي��ن أس��اس��ي��ة
وج��وه��ري��ة ،وف��ي طليعتها حماية
السلم األهلي ومواجهة خطر اإلرهاب
والتط ّرف.
كما أك��د المجتمعون على أهمية
التواصل وتفعيل العالقة الثقافية
المشتركة بين الحزبين.

نفذت اعت�صام ًا �شارك فيه بو �صعب ووفد من «القومي»

هيئة التن�سيق :ال�سل�سلة �أو الإ�ضراب المفتوح ومقاطعة االمتحانات
ن ّفذت القطاعات العامة على اختالفها أم��س ،إضرابا ً رافقه
اعتصام في وسط بيروت ،تلبي ًة لدعوة هيئة التنسيق النقابية،
وذلك احتجاجا ً على عدم إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس
النواب إلقرارها ،على أن يكون الموعد الجديد يوم غ ٍد الجمعة.
وش���ارك ف��ي االع��ت��ص��ام وف��د م��ن ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي تقدّمه عميد التربية والشباب عبد الباسط عباس .كما
حضر لبعض الوقت إلى المكان ،وزير التربية الياس بو صعب،
في إشارة إلى تأييده مطالب المعتصمين.

غريب

وح ّمل عضو الهيئة ح ّنا غريب النواب مسؤولية التصعيد في
ك ّل المناطق اللبنانية وصوال ً إلى مقاطعة االمتحانات الرسمية
واإلضراب المفتوح في حال لم ُتق ّر سلسلة الرتب والرواتب.
وق��ال« :الطابة اليوم في ملعب الن ّواب ،والشعب اللبناني
ينتظركم غ���دا ً الجمعة إلق���رار ال��ح��ق��وق ف��ي سلسلة الرتب
والرواتب».

محفوض

وأعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض
االجتماع غدا ً
(ال��ي��وم) لتقويم اجتماع اللجان المشتركة واالت��ف��اق على
الخطوات المقبلة ،واعدا ً بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
أيوب
وطالب رئيس رابطة معلّمي التعليم األساسي الرسمي محمود
أيوب باإلسراع في إقرار السلسلة ،ألنّ الشعب اللبناني لن يغفر
لكم إن لم تق ّروا السلسلة قبل انتهاء فترة التشريع في المجلس
النيابي الحالي.
وكانت ال��م��دارس الرسمية في المناطق اللبنانية كافة قد
التزمت اإلضراب ،في حين تفاوتت النسبة في المدارس الخاصة

حدادة وعباس في مقدّم المشاركين في االعتصام

التي بقيت أبواب بعضها مفتوحة.
ففي قضاء عاليه ومناطق المتن األعلى أقفلت المدارس أبوابها
تنفيذا ً لقرار روابط التعليم االساسي والثانوي ،وفي بعبدا أقفلت
المدارس الخاصة والرسمية أبوابها ،واعتكف الموظفون عن
إنجاز المعامالت في المؤسسات العامة والبلديات ،وكذلك عقدت
جمعيات عمومية للمعلمين في المدارس والثانويات وللموظفين
االداريين في الجامعة اللبنانية في الحدث ،تحضيرا ً للخطوات
الالحقة المنوي تنفيذها في حال عدم تحقيق المطالب.
وفي صور توقفت الدراسة في عدد كبير من المدارس الرسمية
والخاصة والمهنيات .وفي طرابلس ،أقفلت المدارس تضامنا ً مع
اإلضراب ،إال أن المدارس الخاصة لم تلتزم.
وفي جزين التزمت المدارس الرسمية والخاصة والمهنية
قرار هيئة التنسيق .وفي النبطية توقفت الدراسة بشكل تام.
أما في البترون فلبّت المدارس والثانويات الرسمية والخاصة
ومعاهد التعليم المهني والتقني الدعوة الى اإلضراب .فيما حضر
الموظفون إلى الدوائر واإلدارات العامة ،من دون إنجاز المعامالت
أو تسليمها الى المواطنين.
وفي عكار والضنية ،التزم المدرسون اإلضراب العام ،وأغلقت
المدارس الرسمية والخاصة والمؤسسات العامة أبوابها.
وفي الكورة توقفت الدراسة في المدارس والمهنيات الرسمية
كافة ،في حين أبقت المدارس الخاصة أبوابها مفتوحة.
ولبّت م��دارس قضاء جبيل الرسمية والخاصة الدعوة إلى
اإلضراب ،وأقفلت أبوابها أمام الطالب ،وذلك تلبية لدعوة هيئة
التنسيق النقابية.
وفي الهرمل التزمت القطاعات التعليمية اإلض��راب فأقفلت
المدارس والمعاهد الرسمية والخاصةُ .
وشلّت الحركة في سائر
الدوائر واألسواق والمحال التجارية.
وشارك رجل شبه عار في االعتصام الذي ن ّفذته هيئة التنسيق
النقابية ،وحمل الفتة كتب عليها «أنا لبناني أنا حمار».

المعتصمون في وسط بيروت

قانون االنتخاب

وشهد وسط بيروت تج ّمعا ً لعد ٍد من هيئات المجتمع المدني
للمطالبة بإقرار قانون االنتخابات النيابية على أساس قانون
النسبية ،الذي سيُنا َقش اليوم في جلسة مجلس النواب.

متط ّوعو الدفاع المدني

إلى ذلك ،عمد متط ّوعو الدفاع المدني إلى قطع عدد من طرقات
بيروت وجونية احتجاجا ً على قرار سحب تثبيتهم.
ون ّفذ المتط ّوعون تح ّركا ً احتجاجيا ً أمام مركز رأس بيروت ،ما
تسبّب بزحمة سير خانقة ،معلنين أنّ المتط ّوعين يعانون منذ
عشرين عاماً ،ومهدِّدين بالتصعيد على مستوى لبنان كك ّل في
حال لم يُف َتح ملفهم.
ونفذ متط ّوعو الدفاع المدني في بعلبك اعتصاما ً عند مستديرة
دورس ـ مدخل المدينة الجنوبي .شارك فيه مدير الدفاع المدني
علي شكر ،إضافة إلى متط ّوعين ومتعاقدين ومياومين قطعوا
االوت��وس��ت��راد ال��دول��ي لمدة نصف ساعة باتجاه زحلة أمام
السيارات احتجاجاً.
وو ّزع المعتصمون بيانا ً دعوا فيه إلى تنفيذ مشروع الدفاع
مهب
المدني ال��ذي بات في خطر ،وج��اء فيه« :نحن اليوم في
ّ
الريح ،ومشروع الدفاع المدني سينصف الجميع ،رجا ًء اجعلوه
يبصر النور اليوم قبل الغد».
وفي سياق متصل ،أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
ن��واف الموسوي أنّ النواب رفضوا في الجلسة العامة طلب
استرداد اقتراح القانون المتعلق بمتطوعي الدفاع المدني كي ال
يضيع المقترح في متاهات األخذ والردّ.
وأكد الموسوي في مؤتمر صحافي أن مقترح القانون أُبقي
على جدول األعمال للجلسة التشريعية المقبلة ،وبالتالي فهو لم
يُسحب وما زال على جدول األعمال.

خالل اللقاء في مركز «القومي»

لحام
با�سيل و�صحناوي عند ّ
زار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والوزير
السابق نقوال صحناوي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق
واإلس��ك��ن��دري��ة وأورش��ل��ي��م ل��ل��روم الملكيين الكاثوليك
غريغوريوس الثالث لحام في مقر البطريركية في الربوة،
وعرضا معه األوضاع العامة الداخلية واإلقليمية.
ولفت باسيل بعد اللقاء ،إلى أنّ الصراع في المنطقة ليس
صراعا ً حضاريا ً «إنما هو صراع عنفي يأخذ طابعا ً غريبا ً
عن مشرقيتنا وعن حضارتنا ومنطقتنا» ،معتبرا ً «أنّ هذه
المرحلة تتطلب سياسة واعية يقودها البطريرك لحام،
ونتمنى من كل القيادات المشرقية أن تواجه هذه الهجمة

التكفيرية التي تهدم قرانا وكنائسنا وجوامعنا ،والتي ال
تميز بين إنسان وآخر ،إنما تلغي كل ما هو مختلف معها».
وأض��اف باسيل« :البطريرك لحام ونحن ،معنيون
بإيجاد حلول لكثير من المشاكل اللبنانية واللبنانية
السورية التي تعترضنا من باب المحبة بين البلدين،
وأولها أزمة النازحين السوريين ،كي نؤمن لهم البقاء
واإلقامة المشرفة ونؤمن لهم عودتهم إلى بالدهم.
وكان باسيل قد زار المركز العالمي لحوار الحضارات
«لقاء» التابع للبطريركية ،والتقى مديره األرشمندريت
شربل حكيم.

«العمالي» ُي ّ
حذر من غمو�ض قانون الإيجارات:
�إقرار ال�سل�سلة ي�ستوجب ف�صلها عن التمويل
لفت االتحاد العمالي العام إلى «أنّ
تشكيل الحكومة الراهنة بعد ك ّل هذا
الوقت الطويل وعودة المقاطعين إلى
جلسات المجلس النيابي وتفعيل
الحياة التشريعية والتنفيذية ،القى
من االتحاد ك ّل الترحيب واألم��ل في
معالجة جدية لعدد كبير من المطالب
العمالية والشعبية ووقف االحتقان
في الشارع اللبناني».
وأكد «في ضوء التحركات العمالية
والتشريعات وم��ش��اري��ع القوانين
القائمة» مواقفه اآلتية:
 أوالً :إنّ موضوع سلسلة الرتبوالرواتب حق مشروع ال نقاش حوله
من ه��ذه الجهة ،فهو نتيجة إهمال
الحكومات المتعاقبة لتصحيح األجور
في القطاعين العام والخاص لعقود
طويلة ،وفي هذا المجال يؤكد االتحاد
وجوب إنصاف موظفي القطاع العام
فيمختلففئاتهموأسالكهمخصوصا ً
موظفي اإلدارة ال��ع��ام��ة واألس�ل�اك
األمنية والعسكرية والمعلمين في
القطاعين الرسمي وال��خ��اص ،كما
أنّ إق��رار السلسلة يستوجب فصلها

بتوجب
ع��ن التمويل وع��دم ربطها
ّ
ال��واردات التي ينبغي تمويلها بعيدا ً
من جيوب محدودي الدخل واألجراء
والعمال من خالل الضرائب والرسوم
غير المباشرة وبتغيير شامل وجذري
للسياسة الضريبية الم ّتبعة التي
تحمي مصالح أصحاب الرساميل
واألغنياء على حساب الفقراء وذوي
الدخل المحدود.
 ثانياً :انطالقا ً من وجوب احترامالقانون وخصوصا ًالمراسيم المتعلقة
بغالء المعيشة ،ال سيما لجنة مؤشر
األس��ع��ار واألج����ور ومتابعة تقلب
ّ
التضخم
األس��ع��ار وارت��ف��اع نسب
وتصحيح األج��ور تبعا ً لذلك حفاظا ً
على ال��ق��درة الشرائية وانطالقا ً من
االتفاق بين االتحاد العمالي العام
والحكومة وهيئات أصحاب العمل
الذي قضى بتصحيح األجور سنويا ً
ق��ي��اس�ا ً على زي���ادة األس��ع��ار ،ف��إنّ
االتحاد يطالب بتكثيف اجتماعات
لجنة المؤشر لتفضي إلى تصحيح
أجور فوري يعيد التوازن إلى القوة
الشرائية.

 ثالثاً :إنّ قضية المياومين فيمؤسسة كهرباء لبنان ومعهم جباة
اإلك��راء ،انتصار لقضية محقة تطال
المئات ال ب��ل اآلالف م��ن العاملين
في القطاع العام .فإنّ إقرار القانون
ينصف ه��ذه الفئة وينهي بشكل ال
عودة عنه فكرة ونمط أو االستخدام
عن طريق المياومين أو المتعاقدين
غب الطلب التي
أو أعمال المتعهّد أو ّ
كلها بدع تحايل على قانون العمل
اللبناني وقانون الموظفين ،سواء في
مؤسسة كهرباء لبنان أو في المدارس
الرسمية أو ف��ي جميع مؤسسات
وإدارات الدولة نفسها ،حيث هناك
ما يفوق اآلالف ممن يعملون خالفا ً
للقانون محرومين من ديمومة العمل
والحقوق التي ينص عليها قانون
العمل والضمان االجتماعي.
 رابعاً :إنّ إقرار قانون اإليجاراتبقي مبهما ً في أجزاء
اول من امس َ
منه وخصوصا ً في ما يتعلق بتمويل
التملك للمستأجر من قبل المصرف
ال��م��رك��زي وال��م��ؤس��س��ة الوطنية
لإلسكان.

