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حمليات �سيا�سية

«ال�سل�سلة» �إلى ما بعد االنتخابات الرئا�سية
هتاف دهام
ط��ارت سلسلة الرتب والرواتب إلى ما بعد االنتخابات الرئاسية التي
لن تحصل قبل  25آيار .فلبنان ليس على جدول أعمال اللقاء السعودي –
اإليراني المرتقب ،كما يقول الوزير سجعان قزي لـ«البناء» .ألنّ السعودية
منشغلة اليوم بالملفين اليمني والبحريني ،وباالنتخابات العراقية.
لن تنعقد الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لدرس
مشروع السلسلة في  27الشهر الحالي .القوى المسيحية لن تحضر وأعلنت
مقاطعتها الجلسات التشريعية الى حين انتخاب رئيس الجمهورية ،فالفراغ
الرئاسي لن يتركه المسيحيون في بعبدا بل سينقلونه إلى المجلس النيابي.
فهل سيَح ّمل المسيحيون مسؤولية عدم إقرار السلسلة التي طارت كما يقول
رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مع تطيير صيغة اللجان
المشتركة في منتصف نيسان؟
لم يأبه النواب إلى اعتصامات هيئة التنسيق النقابية رغم أنّ صداها
وصل إلى القاعة التي كانوا داخلها في فترات متالحقة يصولون ويجولون،
يضحكون ،يعقدون نقاشات جماعية كانت أبعد ما تكون عن النقاشات،
فوشواشات النواب الغير آبهين بحقوق الشعب ومطالبه استدعت تعليقات
صحافية من اإلعالميين مثل« :شو مفكرين حالهم بقهوة».
شهدت الجلسة مساع واتصاالت إلعطاء المعلمين والعسكريين والعاملين
في القطاع العام حقوقهم اال انها فشلت .اليوم الماراثوني الذي بدأ عند العاشرة
والنصف في جلستين صباحية ومسائية استم ّرت الى الحادية عشرة والنصف
سعيا ً إلى تسوية لسلسلة الرتب والرواتب سقط في االمتحان أمام االساتذة
والمعلمين ،فبعد ان اجتمعت اللجنة النيابية الى رئيس الحكومة تمام سالم
أول أمس بحضور وزير المال علي حسن خليل ،ووافقت على لسان النائب
جورج عدوان ،على مشروع الحكومة ،لم تنجح االتصاالت التي واكبتها ليل
الثالثاء -االربعاء وصباح امس في إقناع الرئيس فؤاد السنيورة بذلك ،فطرح
على رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن يبادر داخل الجلسة إلى الدعوة
للعودة إلى مشروع حكومته السابقة ،إال أنه رفض ذلك.
لم يستغرب أحد عدم إقرار السلسلة .فاألجواء منذ الصباح توحي بذلك.
بدأ رئيس المجلس الجلسة بالقفز فوق البند األول في اإلي��رادات والمتعلق
بالـ TVAإلى المادة الثانية .وك ّرت سبحة المواد إلى أن وصلت المادة 13
المتعلقة بالغرامات على األمالك البحرية ،فوقع المشكل .وبعد نقاش مط ّول
تركت هذه المادة الى الجلسة المسائية ،بعدما شكلت لجنة من وزيري المال
علي حسن خليل واالشغال غازي زعيتر ،والنواب جمال الجراح وجورج
ع��دوان وعلي فياض وآالن عون ل��درس آلية لفرض هذه الغرامة وتحديد
قيمتها .لم تنعقد اللجنة المفترض أن تبدأ اجتماعها عند الخامسة ،ال بل
التأمت عند الخامسة والنصف ،فالجميع على يقين بأنّ السلسلة لن تبصر
النور ،وأنّ الغرامات على األمالك البحرية لن تم ّر ببساطة ،ولكي ال تق ّر هذه
المادة سارع النائب سامي الجميّل إلى الطلب من المجلس إدخ��ال عبارة
«البرية» على النص الذي تاله الوزير خليل ،في محاولة من نائب «الكتائب»
بتأييد من «المستقبل» و«القوات» ،أن تشمل الغرامات بيوت الفقراء التي
بُنيت بطرق غير شرعية ،توازيا ً مع الغرامات على المؤسسات السياحية ،غير
آبه بما يسبّبه هذا الطرح العشوائي من مشكلة اجتماعية ،ولذلك رفضه نواب
كتلة الوفاء للمقاومة.
ونصت الصيغة على أنّ يفرض على ك ّل من شغل ويشغل أمالكا ً عامة
ّ
تسديد غرامات من دون أيّ إبطاء ،وأن يكون عن ك ّل سنة من تاريخ اإلشغال
منذ  1992/7أو عن كامل فترة إشغاله لألمالك البحرية ،على ان تحدّد
قيمتها بما يعادل ثالثة أضعاف قيمة الرسوم .وفي حال عدم االلتزام يتوجب
عليها فورا ً رفع األشغال عن االمالك العامة البحرية والنهرية ،وتفرض عليه
الغرامات .ويعتبر كسر الشهر شهرا ً كامالً ،ويتوجب على صاحب العالقة
إخالء العقار .وتحدد قواعد ودقائق تطبيق هذا األمر بمرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء.
وأمام السجال الذي تجدد في الجلسة المسائية والذي عبّرت عند مداخالت
النواب فؤاد السنيورة ،جورج ع��دوان ،سامي الجميّل ،انطوان زهرا ،علي
فياض ،ووزير المال ،لجهة وضع معايير محددة للتخمين في شكل يترافق مع
تغيير األسعار ،وضعه الرئيس بري جانبا ً إلى حين االنتهاء من المواد األخرى،
التي أق ّر المجلس منها في ما يتعلق باإليرادات زيادة رسم الطابع المالي على
رخص البناء ،وبلغ واحد ونصف في المئة ،زيادة الرسم على انتاج االسمنت،

فيما لم يبت بزيادة الرسوم على المشروبات الروحية ،بعد معارضة شديدة
من النواب هادي حبيش وسيمون أبي رميا وسامي الجميّل ،الذين طالبوا بأن
تكون الزيادة نسبية ،فلم يحسم األمر مثلما حصل مع زيادة الرسم على التبغ.
وكان الرئيس نبيه بري ووزير المال علي حسن خليل من أبرز المدافعين عن
عدم رفع الزيادة ،لكون ادارة « الريجي» هي التي تق ّرر عادة زيادة الرسوم،
اذن ...ال لزوم لهذه المادة .اال انه وبعد النقاش ،ترك أمر هذه المادة جانباً.
وأق ّرت المادة المتعلقة بزيادة الرسوم على معامالت يجريها كتاب العدل
وفرض الرسوم على المسافرين عن طريق البر والجو للرحالت التي تتعدّى
مسافتها  1250كلم .وبعد إصرار من النائب سامي الجميّل على فرض الرسوم
على من يتنقلون بطائرات خاصة عبر دفع مبلغ  400الف ليرة ،أضيف هذا
التعديل على المادة ،وأق ّرت.
وصدّقت المادة المتعلقة بتقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن الهيئة العامة
التي تتعلق برسم اليانصيب الوطني ،وصدقت معدلة المادة المتعلقة بقانون
ضريبة الدخل فبدل  8في المئة أصبح الرسم  15في المئة .وصدقت المادة
المتعلقة بالرسم العقاري ،وطلب بري شطب المادة السابعة عشرة المتعلقة
برسم االنتقال ،ودعا إلى وضعها مع اإلصالحات ،وصدقت المادة المتعلقة
بالضريبة على أرباح شركات األموال لتشطب المادة  23ألنّ هناك قانونا ً
شبيها ً بها .وكذلك المادة  24وقد تحدث عن سبب شطب هذه المادة الوزير
محمد فنيش.
أنهى رئيس المجلس مناقشة اإلي���رادات ،وانتقل إلى السلسلة .رئيس
المجلس المص ّر كما نقل عنه النواب على إقرار السلسلة ،لم ينجح في ذلك،
فإصراره قابله وجود نية عند تيار المستقبل بعدم إعطاء الحقوق ألصحابها،
الذين كانوا يعتصمون في ضواحي ساحة النجمة ،والذي ارتأى النائب علي
عمار أمام المذبحة التي ستلحق بهم أن ينسحب من الجلسة من دون التنسيق
المسبق مع كتلته ،الستظالل الشمس الحارقة معهم.
بقي مصرا ً على
لم يستطع الرئيس بري إقناع عمار بالعدول عن االنسحابَ ،
الخروج ونصرة القطاعات النقابية والعمالية والموظفين .هذه القطاعات التي
انض ّم إليها أيضا ً وزير التربية الياس بو صعب بناء على طلب رئيس المجلس
للطلب من رئيس هيئة التنسيق حنا غريب من دون أن يس ّميه االعتذار عن
الكالم الذي قاله بحق النواب ،وإال فإنه سيرفع دعوى مباشرة ضدّه ،ليعود بو
صعب بعد قليل حامالً االعتذار خطيا ً إلى الرئيس بري .والسؤال من سيعتذر
م ّمن بعد الذي حصل يوم أمس .هل سيطلب الرئيس بري من النواب االعتذار
من تلك القطاعات؟ أم أنه يدرك أن ال جدوى من ذلك؟ فالشعب اللبناني بات
يدرك من يقف معه لتحصيل حقوقه ،ومن يسعى إلى انتزاع هذه الحقوق
المشروعة منه.
لقد كانت جلسة االم��س أشبه بكباش بين حزب الله وتيار المستقبل،
الذي يتح ّمل وفق نواب كتلة الوفاء للمقاومة المسؤولية عن ك ّل ما جرى ،ال
سيما لجهة إصراره على االنتقاص من رواتب العسكريين وحقوق المعلمين
والدرجات الستة لألساتذة.
وفي السياق أكد النائب علي فياض لـ«البناء» ،بعد انتهاء الجلسة أنّ الوفاء

للمقاومة لم تقف عقبة أمام أحد ،فكل ما نريده يتمثل بأن يحصل العسكريون
والمعلمون على حقوقهم كاملة ،وحيث اقتضى التدخل لتصحيح بعض المواد
تدخلنا ،الفتا ً إلى «أنهم كانوا إيجابيين في النقاشات على أساس تحسين
وضع السلسلة ،فليس بإمكاننا الموافقة كيفما كان على المواد الواردة في
المشروع.
واعتبر فياض في مؤتمر صحافي عقده في المجلس «أنّ إق��رار سلسلة
عادلة تستجيب للحقوق الكاملة من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف
اجتماعية ،وتساعد اقتصاديا ً على زيادة معادالت النمو المرتقبة في ظ ّل
التوقعات السائدة لمعدالت نمو منخفضة في العامين المقبلين .وشدّد على
أنه «ينبغي مقاربة األمور برؤية اقتصادية اجتماعية شاملة ،وليس بعين
محاسبة بحتة ،وهذه الرؤية يفترض أن تستند الى خلفية تحدّد دور الدولة
بوصفها دولة راعية اجتماعيا ً واقتصاديا ً وليس دولة مرفوعة اليد ومج ّرد
حارس كما يريدها البعض في السلطة».
وفي السياق نفسه ،أكد النائب نواف الموسوي لـ«البناء» أنّ حزب الله لن
يقبل بحقوق مجتزأة أو مبتورة للقطاعات النقابية ،كما انه لن يقبل بتهريب
أصحاب الرساميل تحت عناوين مختلفة ،مؤكدا ً انهم لن يكونوا جزءا ً من أي
تسوية .وانسجاما ً مع ذلك حضر رئيس الكتلة النائب محمد رعد االجتماع
الذي ضم رئيس المجلس إلى ممثلي الكتل النيابية والذي انعقد في مكتبه،
انسجاما ً مع موقفهم بأنهم سيبقون خارج التسويات.
نجح نواب الوفاء للمقاومة في البقاء خارج البازار التسووي الذي لم
يوصل الكتل التي شاركت فيه إلى أي نتيجة .فالنقاش في سلسلة الرتب
والرواتب الذي لم يقفز فوق المادة االولى التي صدقت ،على عكس ما حصل في
االيرادات ،فعلقت المادة الثانية المتعلقة بتمويل سالسل جداول الموظفين في
المالك اإلداري العام ،حيث أثار موضوع االسالك العسكرية جدال ً واسعا ً لجهة
التوازن مع الموظفين ،األمر الذي أدى الى تعليق الجلسة ربع ساعة ،لتق ّر
المادة الثالثة المتعلقة بالمد ّرسين معدلة باستثناء المفتشين التربويين.
كما أقر خفض العطلة القضائية الى شهر وجعل الدوام الرسمي للموظفين من
الثامنة صباحا ً الى الخامسة بعد الظهر ،ليفقد النصاب عند المادة  28عند
الساعة الحادية عشر والنصف ،أي قبل  30دقيقة من انتهاء من مهلة التشريع
التي تنتهي منتصف ليل  15آيار ،فترفع الجلسة.
هذا ،ولم تخل الجلسة من بعض اللقطات ،فالوزيرة أليس شبطيني ُرصدت
وهي منشغلة بح ّل «الكلمات المتقاطعة» وبتناول الشوكوال ،فيما انشغل
الوزير بطرس حرب بترقب الساعة أكثر من مرة.
كما برز كالم للنائب علي عمار في الجلسة المسائية بعد عودته عن
انسحابه عند مناقشة العطلة القضائية بالقول هذا األمر كان يجب أن يناقش
بحضور الوزيرة شبطيني فضحك النواب بصوت عال ،لير ّد الرئيس بري عليه
كان أحلى لو ما رجعت .أما األهضم فكان الوزير وائل أبو فاعور الذي عندما
سئل مساء إن كان سيغادر بالقول« :أدينا قسطنا للعلى ،جئت إلى الجلسة
للتصفيق للوزيرة شبطيني التي سألت عند مناقشة األمالك البحرية ماذا لم
تتناولوا العقوبات الجزائية لضمان تنفيذ هذا القانون؟

ميقاتي والسنيورة ووزراء ونواب في بداية الجلسة

تشاور بين نواب كتلة المستقبل
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ب ّري مترئسا ً الجلسة

حوار بين بو صعب وحبيش أمام شهيب ونظريان

عمار متحدثا ً ومحاطا ً بنواب كتلة الوفاء للمقاومة

(ت ّموز)

أم�س كرامة النواب وعنيت بالحرامية حيتان المال
غريب يو�ضح :لم � ّ

�سال�سل من الأ�ساتذة والموظفين ل ّبوا نداء هيئة التن�سيق �إلى «يوم الغ�ضب» من �أجل ال�سل�سلة

مشاركة حاشدة وشعارات معبّرة خالل التظاهرة المطلبية أمس
تلبية لنداء هيئة التنسيق النقابية ألن يكون
يوم  14أيار يوم الغضب الشعبي ،زحف اآلالف
من اللبنانيين إلى الشوارع من معلمين وطالب
وأها ٍل وموظفين ومتعاقدين ومتقاعدين ،مياومين
وأج��راء من معظم القطاعات الرسمية والخاصة
في وجه من يحرم أصحاب الدخل المحدود حقهم
بحياة كريمة ،وشاركوا في التظاهرة التي دعت
إليها هيئة التنسيق النقابية التي أطلقت عليها
اسم «يوم الغضب» ،للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب
وال��روات��ب بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة
لمجلس النواب.
وانطلقت التظاهرة عند الحادية عشرة قبل ظهر
أم��س ،من أم��ام جمعية مصارف لبنان في وسط
بيروت ،متوجهة إلى ساحة ري��اض الصلح ،في
ظ ّل إجراءات أمنية مشدّدة إذ وضعت القوى األمنية
أسالكا ً شائكة على جانب الطرق والمفارق المؤدية
إلى مجلس النواب.
وحمل المشاركون الف��ت��ات وش��ع��ارات أك��دت
«وحدة المتظاهرين النقابية والوطنية» ،داعية إلى
«إقرار السلسلة كاملة من دون تجزئة وتقسيط أو
تخفيض» ،رافضة «فرض أي ضرائب جديدة على
الفقراء وذوي الدخل المحدود».
ودعت إلى «تمويل السلسلة من األمالك البحرية
والنهرية وريوع المصارف ومصادر الهدر والفساد
في المرافق العامة».
وتج ّمع المتظاهرون مقابل السراي الحكومية،
تقدمهم رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا
غريب ،ونقيب المعلمين في ال��م��دارس الخاصة
نعمة محفوض ،ورئيس رابطة موظفي اإلدارات
العامة محمود حيدر ،وأعضاء هيئة التنسيق كافة،
وسط أناشيد حماسية وهتافات تعلن «بدء ثورة
اجتماعية وشعبية حتى إحقاق المطالب».

بو صعب على الخط

وحضر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو
صعب مكلفا ً من رئيس مجلس النواب نبيه بري
جانبا ً من االعتصام ،للطلب من غريب االعتذار من
بري والنواب على تصريحه أمام وزارة الشؤون
االجتماعية ،وال��ذي تحدث فيه عن «الحرامية»
و ُفهم أنه يقصد النواب بهذا االتهام .كما حضر
النائب علي عمار الذي غادر قبل بدء جلسة الهيئة
العامة.

مواقف تطالب بإقرار السلسلة

أما في المواقف ،فقد ألقى عضو هيئة التنسيق
النقابية حنا غريب كلمة طالب فيها المجلس
النيابي بـ «سماع أصوات المعتصمين وهتافاتهم
إلسقاط مشروع اللجنة النيابية الفرعية ألنه
ينقض على الحقوق ويضربها ويأكلها» .وأضاف:
«ص � ّوت��وا إل��ى جانب الشعب ي��ا ن��واب الشعب
واستجيبوا له ،وال تص ّوتوا إلى جانب حيتان
المال».
وأوضح غريب ما أدلى به أمام وزارة الشؤون
االجتماعية بحق النواب وطلب رئيس المجلس
منه عبر وزي��ر التربية االع��ت��ذار ،مضيفاً« :قلت
لهؤالء أم��ام وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية إننا ال
نواجه رأسماليين بل حرامية ،قلت ذلك لحيتان
�س على م��دى ثالث
المال وليس للنواب ،لم أم� ّ
أمس كرامة مسؤول ال في الوزارة وال
سنوات ولن ّ
في مجلس النواب ،وإنْ كان قد أسيء فهمي فلديّ
الشجاعة ألقول ...أنا أعتذر».
وأعلن غريب« :إنّ اليوم (أمس) هو بداية قيامة
حركة نقابية اسمها حركة  14أيار النقابية ،وك ّل
ما نريده هو أن نذهب إل��ى وزارات��ن��ا ومدارسنا

وكرامتنا مرفوعة ،فارفعوها ،ارفعوها ،دفاعا ً
ع��ن ال��ح��ق ،ونحن ل��م نخدش ك��رام��ة أي نائب،
ولن نخدش كرامة أي مسؤول في هذه الدولة».
وأض���اف« :م��ا يجري ال��ي��وم أبعد م��ن موضوع
السلسلة ،إن��ه تنفيذ تعليمات ص��ن��دوق النقد
الدولي ،يريدون تحويل الدولة إلى محاصصة
وشطب السلسلة ألنهم يريدون االنتقال من نظام
الوظيفة العامة إلى نظام التعاقد الوظيفي الذي
سنعمل إلسقاطه ،وال���ر ّد سيكون بإسقاط هذا
المشروع كما أسقطناه عام  .»2006وأك��د« :أنّ
التحرك سيستم ّر حتى إق��رار الحقوق كاملة من
دون استثناء» ،داعيا ً المشاركين إلى مواصلة
اإلعتصام».
وع��ن االمتحانات الرسمية ،أش��ار إل��ى «أنها
كانت تت ّم ف��ي السنوات السابقة على حساب
حقوق األساتذة» ،مطالبا ً المسؤولين بـ»تح ّمل
مسؤولياتهم ليعطى ك ّل صاحب حق حقه» ،مؤكدا ً
«أنه إذا أوصلونا إلى قرار مقاطعة االمتحانات
فليتحملوا النتائج المترتبة على ذلك».

محفوض

في المقابل توجه رئيس نقابة المعلمين في
المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى المعتصمين
قائالً« :هذا هو لبنان الذي نريده ،لبنان الخالي
من الفساد والهدر ،باعتراف النواب».
ووج��ه رس��ائ��ل ع��دة باتجاه رئيس المجلس
النيابي والنواب وقال« :تدرسون السلسلة منذ
ثالث سنوات ،فحافظوا على شرعيتكم وصدقيتكم
بإقرار السلسلة كي تنالوا جزءا ً من ثقة الشعب
التي فقدتموها كلياً ،نريد تذكيركم أنكم اجتمعتم
مدة  10دقائق ومددتم ألنفسكم ،بينما ما زلتم
تدرسون السلسلة منذ  3سنوات».

وتوجه إل��ى رئيس المجلس بالقول« :هناك
ف��اس��دون ف��ي ال��دول��ة ي��ج��ب أن ي��ح��اس��ب��وا ،ال
نحن» .وأض��اف« :الفساد موجود في الجمارك
والمرفأ واألمالك البحرية والكهرباء واالتصاالت
ومجلس الوزراء ،ولن نسمح ألحد بضرب حركة
المعلمين النقابية ،وجميع الكتل النيابية أصدرت
بيانات تدعم مطالبنا» ،متسائالً« :لماذا لم تق ّر
السلسلة؟» .وتابع« :لن نتراجع عن اعتصامنا،
وأطلب من الجميع البقاء في الساحة حتى إقرار
السلسلة».
وزاد« :قاطعنا االمتحانات عامي  2012و2013
ثم عدنا للتدريس بعد أن صدّقنا الوعود ،اآلن لن
نصدق أحدا ً إال عندما نمسك السلسلة بأيدينا».

خليفة

ووصف رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني
والتقني إيلي خليفة المتظاهرين بـ»الغاضبين»،
وقال« :غضبكم ع ّم الوطن من شماله إلى جنوبه،
ولم يصل إلى آذان من هم خلف تلك الجدران ،فقد
ص ّموا آذانهم ،عن هدير أصواتكم بعد أن زحفوا
لنيل رضاكم وأصواتكم في االنتخابات».

صالح

وتوجه رئيس رابطة التعليم األساسي غسان
صالح إلى المعنيين في الحكم والحكومة قائالً:
«ال يجوز اإلخ�لال بالمواثيق واالت��ف��اق��ات التي
حصلت بيننا وبينكم على مدى ثالث سنوات من
المفاوضات».

المناطق

وقد تجاوبت المدارس والثانويات الرسمية

(ت ّموز)
وعدد من المدارس الخاصة في منطقة الجومة في
عكار مع دعوة هيئة التنسيق النقابية للمشاركة
في التظاهرة التي نظمتها أمس في بيروت.
وب��ن��اء على ق���رار هيئة التنسيق النقابية
باإلضراب التام والشامل حتى تحقيق المطالب
وإقرار سلسلة الرتب والرواتب ،التزمت كل اإلدارات
والمؤسسات والدوائر الرسمية في منطقة عكار
باإلضراب ،وكذلك المدارس والثانويات والمعاهد
المهنية والجامعات الرسمية منها والخاصة التي
أقفلت جميعها أبوابها التزاما ً باإلضراب.
كما توقف العمل أم��س في مكتب الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي في النبطية على
أن يستم ّر ال��ي��وم أي��ض�ا ً تلبية ل��دع��وة المجلس
التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي ،احتجاجا ً على عدم تلبية
إدارة الصندوق ومجلس اإلدارة الحقوق والمطالب
المزمنة للمستخدمين.
وش� ّل اإلض��راب المدارس الرسمية واإلدارات
والمؤسسات العامة والبلديات ،وتوقف العمل
في السراي الحكومية في النبطية ،وتجمع معلمو
النبطية وتوجهوا بالباصات إلى بيروت للمشاركة
في التظاهرة المطلبية لهيئة التنسيق النقابية
أمام مجلس النواب ،وشمل أيضا ً قصر العدل في
النبطية حيث اعتصم المساعدون القضائيون في
قصر العدل في النبطية.
كذلك ،نفذت المدارس والمؤسسات الرسمية
والخاصة ودار المعلمين في الضنية إضرابا ً عاماً،
استجابة لدعوة هيئة التنسيق النقابية لإلضراب
والتظاهر إلقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وتوجهت صباح أمس إلى بيروت ،وف��ود من
أساتذة وموظفي القطاعين الرسمي والخاص
في الضنية للمشاركة في التظاهرة المركزية

التي انطلقت قبل ظهر أمس من أمام مقر جمعية
المصارف وصوال ً إلى ساحة رياض الصلح.
وحيا فرع رابطة معلمي التعليم األساسي في
الشمال في بيان «الزمالء في التعليم األساسي
وفي كل القطاعات التعليمية الرسمية والخاصة،
وموظفي اإلدارة العامة ،وك��ل المشاركين في
لبنان ،خصوصا ً من الشمال ،في يوم الغضب
النقابي السلمي ال��ذي جرى اليوم (أم��س) ،هذا
اليوم التاريخي المجيد ال��ذي شهد أكبر حشد
نقابي في تاريخ لبنان الحديث».

بيان هيئة التنسيق

هذا وعقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعها،
بعد ظهر أم��س في مقر رابطة أس��ات��ذة التعليم
الثانوي الرسمي ،ق ّومت خالله اإلض��راب الذي
بدأته صباح الخميس الماضي واستم ّر إلى مساء
أمس.
وأعلنت الهيئة أنها لن ترضى بأق ّل من حقوقها
التي مضى على تجاهلها ثمانية عشر عاما ً لتصل
قيمتها إل��ى  121في المئة على أس��اس روات��ب
العامين  1996و ،»1997داع��ي��ة «إل��ى إلغاء
مشروع التعاقد الوظيفي ببنوده كافة وعدم
فرض الضرائب على الفقراء».
وأش��ارت إل��ى «أن ي��وم الغضب ال��ذي شهدته
شوارع بيروت سيؤسس لحركة مطلبية لن تقوى
قوى الفساد والهدر وال حيتان المال وال طواغيت
االحتكار ،على قهرها أو إسكاتها بعد اليوم».
وطالبت النواب بـ»إقرار سلسلة الرواتب وفق
بنود المذكرة التي رفعتها الهيئة إليهم سابقاً،
مؤكد ًة «أن أي انتقاص من حقوق أي مكون من
مكونات هيئة التنسيق النقابية ،إنما يعني دفع
الهيئة إلى اتخاذ الخطوات التصعيدية».

