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اختراع «الكهرونفايات» ...هل يكون ّ
الحل المن�شود للأزمة؟

حكيم يجول في را�شيا الوادي:
لتن�سيق دائم مع الفاعليات في جميع المناطق

يوسف الصايغ
ف��ي ظ�� ّل غ��ي��اب ال��ح��ل��ول ،ال ت��زال
أكوام النفايات متراكمة في الشوارع
وتتزايد كمياتها يومياً ،بانتظار
التوصل إلى مخرج يبدو أنه ال يزال
بعيد المنال ،نتيجة انسداد أفق الح ّل
من قبل ال��دول��ة ،والرفض الشعبي
لتكرار تجربة مطمر الناعمة ،خوفا ً
م��ن أن ت��ك��ون المطامر ال��ت��ي تزمع
الحكومة إقامتها ،وال سيما في منطقة
سرار العكارية ،إلى جانب مطمر ثان
في منطقة المصنع وثالث في منطقة
البقاع الشمالي مجرد مكبات ،ما
يعني فعليا ً نقل مكب الناعمة من
مكان جغرافي إلى آخر من دون ابتكار
أية حلول قد تكون كفيلة بح ّل أزمة
تراكم النفايات والتقليل من خطرها
الصحي والبيئي.
ومع اقتراب موعد تساقط األمطار
ترتفع األص��وات المحذرة من خطر
انتشار األوبئة ،وال سيما الكوليرا،
في ظ ّل تكدّس أطنان النفايات في
الشوارع والطرقات ،ما يشكل تهديدا ً
لصحة المواطنين كما يبرز خطر
بيئي يتمثل في تس ّرب التلوث الناجم
عن النفايات إلى المياه الجوفية التي
تستخدم للشرب ،ما يضع المواطن
أمام خطرين ال يمكن الفرار منهما.
وفي سياق الحديث عن الحلول
العملية ألزمة النفايات التي تح ّولت
إلى كارثة وطنية ،نجح الشاب رائد
فؤاد عبد الخالق من بلدة مجدلبعنا
(ق��ض��اء ع��ال��ي��ه) ف��ي اب��ت��ك��ار ح � ّل
للتخلص من النفايات ،وفي الوقت
عينه على إلنتاج الطاقة الكهربائية.
فما هو هذا الح ّل؟ وماذا يتض ّمن وهل
يمكن أن يبصر النور؟
بداية يشرح عبد الخالق في لقاء
م��ع «ال��ب��ن��اء» فكرة االخ��ت��راع ال��ذي
أن��ج��زه وم��راح��ل��ه والتقنيات التي
اعتمدها في ابتكاره الذي حاز براءة
اختراع من وزارة االقتصاد والتجارة
والمسجل تحت الرقم  ،10747وهو
يقوم حاليا ً بتصميم نموذج عن فلتر
تنقية الهواء الذي اقترحه للتخلص
من االنبعاثات الناجمة عن حرق
النفايات داخ��ل ال��م��ف��رزة البيئية،
لمنع حدوث أيّ تلوث للهواء ،وهذا
ما يميّز اختراعه عن باقي الحلول
المستخدمة للتخلص من النفايات
من خالل حرقها.
ف��ي س��ي��اق تعريفه ب��االخ��ت��راع،
يلفت ع��ب��د ال��خ��ال��ق إل���ى أنّ فكرة
«اختراع الكهرونفايات» تقوم على
تقسيم الدخان على شبكة الصرف
الصحي بعد فلترته على مسافات
طويلة ليخرج بعدها من ك ّل تنفيسة
«ريغار» القليل من الدخان إلى الهواء
الطلق ،وبهذا يصبح الهواء الطلق
أقوى بماليين األضعاف من الدخان
القليل المتصاعد م��ن تنفيسات
ال��ري��غ��ارات ،م��ا ي���ؤدّي إل��ى فلترة
الدخان بالكامل على مسافة صغيرة
جدا ً وفي وقت قليل جداً.
أما في ما يتعلق بالمكان المطلوب
للمشروع ،فيشير عبد الخالق إلى أنه
يتطلب وج��ود مبنى بمساحة 600
إلى  1000متر مربع يتض ّمن مفرزة
وم��ح��رق��ة يمكن م��ن خاللها توليد
طاقة كهربائية على البخار ،وهذا
المبنى يمكن تشييده بالقرب من
المنازل دون أي إزعاج للسكان ،مع
غرفة خاصة به مغلقة ومستقلة عنه
لتفريغ حمولة الشاحنات من دون
الدخول إليه.
كما يلفت إلى أنّ المبنى الواحد
م��ص�� ّم��م ك���ي ي��س��ت��وع��ب ن��ف��اي��ات
ل��ـ  50أل���ف ن��س��م��ة ،وي��ح��ت��اج إل��ى
شاحنة واح��دة لنقل النفايات إليه،
وبهذا نكون قد قلصنا ع��دد وضرر
الشاحنات على الطرقات فبدال ً من
أن يكون لدينا  1500شاحنة تقريبا ً
تعمل على الطرقات الرئيسية ،نصبح
بحاجة إلى نحو  100شاحنة وك ّل
شاحنة تعمل فقط في منطقتها حيث
المبنى الموجود ،بعيدا ً عن الطرقات
الرئيسية.
وع���ن الكلفة ال��م��ادي��ة للمبنى،
يشيرعبد الخالق إل��ى أنها أق � ّل من

جال وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم أمس ،على
منطقة راشيا الوادي ،واسته ّل جولته بزيارة منزل نائب
رئيس المجلس النيابي األسبق ميشال معلولي ،حيث
كان في استقباله نجله المهندس وليد معلولي وحشد
من فعاليات راشيا ،وكانت مأدبة إفطار على شرف
الوزير حكيم.
وتطرق حكيم في كلمة ألقاها إلى «إمكانية تطوير
السوق االقتصادية والمنتوجات البيئية وطرق تسويقها
وكيفية االشتراك في المعارض الدولية ،وضرورة وجود
مندوب دائم للتنسيق بين وزارة االقتصاد والفعاليات
االقتصادية والزراعية في جميع المناطق».
ثم توجه حكيم إلى مق ّر بلدية بيت الهيا حيث ألقى
كلمة بحضور وزي��ر الصحة وائ��ل أبو فاعور والنائب
أنطوان سعد وممثل عن النائب زياد القادري وقائمقام
راشيا نبيل المصري ورؤس���اء اتحاد بلديات قلعة
االستقالل وجبل الشيخ ورؤس���اء بلديات ومخاتير
وحشد من فعاليات منطقة راشيا ،أكد فيها «وجوب
تنمية الحياة االقتصادية وال��زراع��ي��ة ف��ي المناطق

تحت األرض ،تعطي أمام ك ّل محرقة
هواء من الخارج ينبع من سطح أرض
المبنى كما يحافظ أيضا ً على اعتدال
حرارة المبنى من خالل القساطل.
الشفاط ه��و ع��ب��ارة ع��ن «داك��ت»
او مجرى مص ّمم بموتورين يوجد
فيهما مروحتين ويعمل ك � ّل واح��د
منهما لمدة ساعتين بالتناوب ،وبهذا
تبقى عملية الشفط مستمرة من دون
حدوث أعطال.
ويمكن التحكم بأعمال الشفط من
خ�لال لوحة تحكم خاصة ،لزيادة
ق��وة الشفط أو وتخفيضها بحسب
متطلبات العمل.

مليون دوالر للمبنى ال��واح��د ،وهو
المبلغ الذي حاولت الدولة إعطاءه
ألهالي وبلديات عكار مقابل موافقتهم
على إنشاء المطمر في سرار ،ويشير
إلى أنه يمكن بناء المعمل ليصبح
ص��ال��ح �ا ً للعمل خ�ل�ال أسبوعين
تقريباً.
أما عن الخطوات التي يت ّم العمل
بها في المبنى فهي تنقسم إلى عدة
خطوات وفق الترتيب التالي:

تفريغ الحمولة

تأتي الشاحنة المح ّملة بالنفايات
إلى المبنى ،وتقوم بتفريغ حمولتها
من النفايات المقدرة بحوالي  10طن
تقريباً ،باعتبار أنّ ك ّل نسمة تفرز
أق ّل من كيلوغرام واحد من النفايات
يومياً ،والتفريغ يت ّم في غرفة مغلقة
مستقلة عن المبنى الرئيسي ،وتكون
م��ج� ّه��زة بشفاطات ه���واء م��ن أجل
سحب الرائحة.
ويجب أن يكون ان��ح��دار الغرفة
أكثر من  50في المئة للمساعدة في
وص���ول النفايات إل��ى مستودعها
داخل المبنى الرئيسي.

مستودع النفايات

بعد تفريغها تسقط النفايات إلى
المستودع ال��خ��اص بها الموجود
داخل المبنى الرئيسي ،وهنا يمكننا
ف���رز البالستيك وال��ن��اي��ل��ون بقدر
المستطاع ،إما يدويا ً أو عبر مفرزة
حديثة.
وبعد ف��رز البالستيك يت ّم نقل
ال��ن��ف��اي��ات ال��ت��ي ت��ض�� ّم ال��م��ع��ادن
والزجاج وغيرها إلى المحرقة عبر
«بوبكات»(جرافة صغيرة) ،وبعد
حرقها يت ّم نقل الرماد الموجود فيه
معادن وزجاج محترقة إلى مستودع
تنظيف الرماد ،وبعد تنظيف الرماد
وعملية ال��ح��دل يت ّم نقل المعادن
والزجاج إلى الغربال ،وبعد غربلتها
وفصل المعادن عن الزجاح ينقلها
إل��ى الشاحنة التي تريد شراءها
إلعادة تدويرها.

مستودع تنظيف الرماد

تأتي «البوبكات» بحمولة الرماد
م��ن المحرقة وتنشرها على أرض
المستودع ،حيث توجد على جدران
المستودع لشفط ه��ذا ال��رم��اد إلى
خزان مغلق خاص به.
وبعد عملية التنظيف بالمراوح
تدخل على ال��م��واد محدلة م��ز ّودة
ب��رج��راج لحدل المعادن وتقليص
حجمها وتطحن ال��زج��اج ،لكي يت ّم
أخذهما إلى الغربال وفصلهما عن
بعضهما البعض ،فالطحون تسقط
ت��ح��ت ال��غ��رب��ال ،بينما ال��م��ع��ادن
المحدودة تبقى فوقه.

خزان الشحتار
وفلتر الدخان

عبد الخالق

خزان الرماد

وهو خزان سقفه عبارة باب جرار
يت ّم فتحه وغلقه أوتوماتيكياً ،نصفه
مملوء بالمياه ويوجد فيها مادة الكلس،
وخ�لاط يجعل سطح المياه وعندما
يصبح ه��ذا ال��خ��زان ممتلىء بالرماد
يت ّم بعث الرماد على خزان آخر مشابه
له وتركه لفترة كي ينزل الرماد إلى
األسفل وتبقى المياه في األعلى لنتمكن
من سحب المياه من األعلى بعدها يت ّم
تفريغ الرماد منه.
تفريغ الرماد واستخداماته
يت ّم تفريغ الرماد من الخزان يدويا ً
مخصصة له
وتعبئته ف��ي أك��ي��اس
ّ
وتتح ّمل ضغط الكبس م��ن دون أن
تصاب بضرر ،على أن يت ّم كبس هذه
األكياس المليئة بالرماد عبر مكبس
خ���اص ل��ك��ي تصبح بسماكة ث�لاث
سنتميرات تقريباً ،ويتم إغالقها عبر آلة
إغالق حرارية كي نتأكد من عدم دخول
الهواء إليها.
وب��ع��د إغ�ل�اق تلك األك��ي��اس يمكن
ط��م��ره��ا ب��ط��ري��ق��ة صحية أو بيعها
الستخدامها ك��م��ادة ع��ازل��ة للصوت
والحرارة والبرودة بين جدران المنازل
التي تبنى حديثا ً وتكون مؤلفة من
جدارين بينهما فراغ خمسة سنتميترات
تقريباً ،ويمكننا استعمال هذا الرماد
لوضعه بين ال��ج��داري��ن ،كبديل عن
الفلين ،كما يمكن استعماله على أسقف
القرميد كبديل عن مادة الفوم العازلة.
ويشير إل��ى أن��ه ف��ي ح��ال نجح
اختبار الرماد كعازل ممتاز للصوت
يمكن أيضا ً وضعها كأكياس تحت
البالط ،ما يساعد أيضا ً في تخفيف
وزن البناء.

ن�شاطات اقت�صادية
{ استقبل محافظ مدينة بيروت
القاضي زياد شبيب سفير اليابان
سيشي أوتسوكا ،في حضور نائب
رئيس المجلس البلدي المهندس
نديم أب��و رزق والمهندس عصام
ق��ص��ق��ص ،وت���م ال��ب��ح��ث ف��ي أزم��ة
ال��ن��ف��اي��ات وس��ب��ل ال��خ��روج منها.
وع��رض السفير الياباني مساعدة
ب�لاده ف��ي معالجة النفايات على
مدى الطويل.
ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل ش��ب��ي��ب م��دي��رة
برنامج الطاقة ف��ي «االت��ح��اد من
أجل المتوسط» أولغي أوكوموس،
وب��ح��ث معها ف��ي م��ش��روع تحويل
ب��ي��روت إل��ى مدينة تعتمد الطاقة
الذكية المستدامة.
وك���ان محافظ ب��ي��روت استقبل
وف��دا ً من تجار اللحوم والقصابين
في س��وق صبرا ،وبحث معهم في
المشاكل التي تعيق تنظيم العمل
في السوق ،وذلك على أثر ما ت ّم بثه
في حلقة برنامج «الفساد» األخيرة.
{ وقع المركز الدولي للدراسات
الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر
األبيض المتوسط ()CIHEAM
ومنظمة األم���م المتحدة لألغذية
وال���زراع���ة «ف����او» ات��ف��اق ش��راك��ة
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ت��ه��دف إل���ى تعزيز
سبل معيشة المجتمعات الريفية

المحرقة ع��ب��ارة ع��ن «شومينيه
كبيرة» يت ّم بناؤها داخ��ل المبنى
ويمكن أن يكون عددها حوالى 10
أو أكثر بهدف تسريع عملية الحرق،
ويوجد على سطح ك ّل محرقة خزان
مياه لتغذية الطاقة البخارية بالمياه
الساخنة وعلى سقفها أو جوانبها
قساطل المياه التي يتم توليد الطاقة
م��ن خاللها ،وه��ي ع��ب��ارة ع��ن حجر
ناري.
يم ّر قسطل دخان المحرقة من قلب
خ��زان المياه الموجود على سطح
المحرقة وه���ذا يساعد ف��ي عملية
تسخين المياه قبل بعثها إلى قساطل
البخار ،بعدها يخرج القسطل من
القرميد إل��ى سطح المبنى ليتصل
بالشفاط الخاص به ،لشفط الدخان
والحرارة.

الشفاط الرئيسي
و«الروتور»

في أعلى نقطة من سقف القرميد
يوجد شفاط رئيسي لك ّل المبنى،
والموتورات الخاصة بهذا الشفاط
تكون خارج سقف القرميد ووظيفتها
سحب ال��دخ��ان اآلت��ي من المحارق
وس��ح��ب ال���ح���رارة وال���روائ���ح من
المبنى ،وبهذه العملية يت ّم تبديل
الهواء الموجود في الداخل وبعثه مع
الدخان ،وبهذه العملية تنكسر حدة
الدخان قبل وصوله إلى الفلتر عبر
مزجه مع هواء المبنى الداخلي اآلتي
عبر «روتور» من خارج المبنى.
«الروتور» وهو الهواء الذي يأتي
من الخارج عبر قساطل للهواء ممدّدة

التحكم بالدخان

تتض ّمن مرحلة إرس���ال الدخان
المنبعث م��ن المبنى عبر الفلتر
الخاص تصميم سدة لوضعها في
«الريغارات» التي يم ّر بها الدخان على
فتحات القساطل اآلتية من المنازل،
وهي مص ّممة على  4مستويات ،ففي
ح��ال كانت كمية المياه اآلت��ي��ة من
«الريغار» قليلة يفتح المستوى األول
من السدة ،وكلما ازدادت نسبة المياه
ازدادت نسبة فتحة السدة وبهذه
الطريقة يت ّم التحكم بمسار الدخان
بطريقة تضمن ع��دم دخ��ول��ه إلى
قساطل الصرف الصحي الخاصة
بالمنازل.
كما يمكن التحكم بنسبة كمية
الدخان التي نريد إخراجها من خالل
وضع تنفيسة (س��دة فوق تنفسية
الريغار) تعمل بطريقة السحب من
أجل توزيع الدخان بشكل متساو من
خالل التنفيسات الموجودة في جميع
«الريغارات» ،وكلما كانت مسافاتها
طويلة وعددها كبيراً ،كلما قلًصنا
كمية الدخان وقلّصنا خروجها إلى
الهواء الطلق.

كرامي يبحث مع ا�ساتذة المعهد الفني
م�شكلة �إلغاء الدوامين
استقبل الوزير السابق فيصل كرامي في قصر الرئيس عمر كرامي في كرم
القلة بطرابلس ،وف��دا ً من اساتذة المعهد الفني في القبة في طرابلس ،ضم
اساتذة قطاع التعليم المهني في «تيار العزم» برئاسة منسق القطاع محمد
باكير ،مدير مدرسة طرابلس الفنية القبة ربيع بريدي ،منسق التعليم المهني
في حزب «التحرر العربي» الدكتور خليل خليل.
وع��رض الوفد مشكلة «إلغاء الدوامين بقرار من وزي��ر التربية والتعليم
العالي» ،مطالبا ً بـ»ضرورة عودة الدوامين بمهنية القبة قبل الظهر وبعده،
نظرا ً إلى األعداد الكبيرة للطالب المسجلين في المعهد وعدم استيعاب الغرف
للطالب مما يتسبب بمشاكل عدة تعيق العام الدراسي».
وأجرى كرامي اتصاال ً هاتفيا ً بوزير التربية شرح خالله «خطورة الوضع
وضرورة إيجاد حلول مرضية» .ووعد بو صعب بـ»تحقيق ذلك بدءا ً من العام
الدراسي المقبل».

وفد «روتاري» في إحدى مدارس الخيام
ف��ي منطقة ح��وض البحر األبيض
المتوسط.
وستعمل المنظمتان معاً ،بحسب
بيان ،عن كثب لدفع الحلول قدما ً
في حوض المتوسط بشأن القضايا
المتعلقة باألمن الغذائي ،والتغذية،
والتنمية الريفية ،وتحسين إدارة
الموارد المائية الشحيحة للزراعة.
وال��م��ق��رر أن ت��ب��ذل ه��ذه المساعي
أساسا ً في إطار السياسات اإلقليمية
والعالمية ،وم��ن خ�لال المنتديات
ال��م��خ��ت��ص��ة ب��خ��دم��ة ش����ؤون ه��ذه
األبعاد الجوهرية.
{ ق��ام وف��د م��ن ن���ادي روت���اري
ب��ي��روت سنتر ،بمناسبة تركيب

المحرقة والقساطل

خزان الشحتار هو خزان يوجد فيه
خالط يعمل على خلط المياه بالكلس
قبل بعثها إل��ى الفلتر عبر مضخة
الضغط.
أم��ا فلتر ال��دخ��ان والشحتار فهو
مقسم إلى  20مصفاة
عبارة عن مجرى ّ
بطول  4أمتار ،وتوجد في داخله مرشة
ضغط للمياه ،ممزوجة بالكلس لتنقية
الدخان قدر المستطاع ،وتنظيف الشبك
من الشحتار في أسفل الفلتر.
كما يوجد قسطل مليء بالبحص
ويت ّم خلطه مع الشحتار الذي تنظفه
المياه المخلوطة بمادة الكلس داخل
المجرى عبر خالط موجود في الفلتر.
كذلك يمكن استعمال العملية نفسها
لفلترة الرماد في حال موافقة وزارة
البيئة على ذلك.

أج���ه���زة ل��ت��ن��ق��ي��ة م���ي���اه ال��ش��رب
للمدارس ،بزيارة إلى مدينة الخيام
وقام بجولة على المدارس التي ت ّم
تزويدها بهذه التنقية.
واستهلت الجولة بزيارة مبرة
النبي اب��راه��ي��م التابعة لجمعية
ال��م��ب��رات الخيرية ،والتقى الوفد
بمدير المبرة أحمد عطية .ثم زار
ال��وف��د ث��ان��وي��ة ال��خ��ي��ام الرسمية
ومتوسطة الخيام الرسمية.
وأع��رب��ت رئ��ي��س��ة ال��ن��ادي منى
رس��ام��ن��ي ع��ن «س��روره��ا وأع��ض��اء
ال���ن���ادي ب���زي���ارة ه���ذه المنطقة
العزيزة من الوطن وتقديم الخدمات
المثمرة».

كرامي مجتمعا ً إلى األساتذة

النائية ،من خالل افتتاح أسواق ومعارض للتعريف
على اإلنتاج الزراعي والصناعي».
ودعا سكان هذه المناطق إلى «التشبث بأرضهم من
خالل تأمين حياة أفضل لمستقبل أفضل».
ثم كانت كلمة للمطران جوزف معوض مطران زحلة
والبقاع الغربي وراشيا ،تلته كلمة أيضا ً لرئيس إقليم
البقاع الغربي الكتائبي الياس العجيل.
بعد ذلك ،وضع الوزير حكيم الحجر األساس للسوق
الشعبي في بيت لهيا فوق قطعة أرض مقدمة من وقف
مار الياس.
وتمنى حكيم في كلمته «انتخاب رئيس للجمهورية كي
تتوج هذه الجهود والمبادرات بالنجاح واالستمرار».
ثم توجه إلى مركز اتحاد بلديات جبل الشيخ ،حيث
دعا إلى تطبيق الالمركزية اإلدارية من خالل االنتقال من
المركزية الفاسدة إلى المركزية مثالية.
وفي الختام أقيمت على شرفه مأدبة غداء في مطعم
«الكنز» في راشيا.

قزي ير�أ�س اجتماع ًا لمجل�س �إدارة ال�ضمان:
لدفع م�شروع ملء ال�شواغر
رأس وزي��ر العمل سجعان قزي
اجتماعا ً لمجلس إدارة الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي لدفع
مشروع م��لء الشواغر في هيكلية
الصندوق إن في اإلدارة المركزية ،أو
المكاتب اإلقليمية التي تستنجد من
أجل رفدها بالعناصر البشرية كي
تتمكن من القيام بواجباتها تجاه
الناس.
يذكر أنّ االجتماع هو الثالث الذي
يعقده مجلس إدارة الضمان ،بدعوة
استثنائية من وزي��ر العمل من أجل
البت بهذا الموضوع الذي مضى عليه

سنوات من دون ح ّل.
وسادت االجتماع أجواء إيجابية
من شأنها أن تؤدي إلى تنفيذ مشروع
متكامل ل��س� ّد الشغور إذا صدقت
النوايا.
وإثر المناقشات ،ت ّم التفاهم على
ما يأتي:
 أوالً :تفعيل ع��م��ل ال��ض��م��انعلى صعيد مجلس اإلدارة وإدارة
الصندوق.
 ثانياً :ملء الشغور في مختلفمراكز الضمان من مستوى المدير
حتى الفئة السابعة.

 ثالثاً :اعتماد مبدأ إق��رار ملءالشواغر على دراس��ات علمية تأخذ
في االعتبار أمرين :األول ضرورات
الضمان ،وخصوصا ً تلك الصادرة
عن الخلوة التي انعقدت في الثامن
والتاسع م��ن شهر آب ع��ام 2014
 .وال��ث��ان��ي ال��ت��وازن على الصعيد
الوطني والطائفي.
 راب��ع��اً :العمل ف��ي إط���ار سلةمتكاملة يُصار إلى إقرارها تباعا ً من
خالل مجلس اإلدارة.
 خامساً :إعطاء فترة شهر للبدءبتنفيذ هذه المقترحات.

غ�صن في ندوة عن التفاو�ض الجماعي:
�أق�صر ال�سبل لتفادي النزاعات
رأى رئيس االتحاد الع ّمالي العام غسان غصن «أنّ
التفاوض الجماعي يعزز الحوار االجتماعي وهو أقصر
السبل لتفادي النزاعات الفردية والجماعية».
وع���رض غ��ص��ن خ�ل�ال ال�����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة ح��ول
«المفاوضة الجماعية» التي أقيمت في فندق «كورال
بيتش» ،برعاية منظمة العمل العربية ،دور الهياكل
الثالثية في تعزيز الحريات النقابية والمفاوضات
الجماعية ،فقال« :هناك الكثير من المواضيع التي
تحتاج معالجتها على أساس ثالثي عبر المؤسسات
الثالثية التكوين المشكلة من الدولة وأصحاب العمل
والعمال كتعيين الحد األدن��ى لألجور ونسب غالء
المعيشة كما في لبنان من خالل لجنة المؤشر وكذلك
مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
والمؤسسة الوطنية لالستخدام ومجالس العمل
التحكيمية لحل ن��زاع��ات العمل ال��ف��ردي��ة واللجنة
التحكيمية ،فضال على القضايا المتعلقة بالحياة
العملية ،باإلضافة إلى اللجان االستشارية التي تمكن
أط��راف اإلن��ت��اج الثالثة من ال��وص��ول عبر التفاوض
إلى إدم��اج الحق في التنظيم النقابي والمفاوضات
الجماعية في اإلطار المؤسساتي مما يهيىء الظروف
المالئمة لثقافة المفاوضات الجماعية».
وأشار إلى «دور المجلس االقتصادي واالجتماعي
وه��و اإلط��ار األوس��ع للحوار االجتماعي بما يشمله
من ممثلين عن الحكومات وعن الهيئات االقتصادية
واالجتماعية والثقافية واالتحاد العمالي العام ونقابات
المهن الحرة والمعلمين والمزارعين ،فضال عن الخبراء
والمختصين في مختلف المجاالت التنموية والبيئية
والثقافية» ،الفتا الى أن «المجلس االقتصادي يقدم
المشورة للحكومة بشأن الخطوط الرئيسية للسياسة
االجتماعية ،كما أنّ المجلس النيابي يعتمد على
ال��رأي االستشاري ال��ذي يقدمه المجلس االقتصادي
واالجتماعي .ويتناول المجلس االقتصادي االجتماعي
خطة النهوض االقتصادي التي تتناول التطورات
االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة وال��ض��م��ان االجتماعي
والعالقات في سوق العمل ومخرجات التعليم والتنمية
المستدامة والمؤسسات الوسطى والصغرى وغيرها
من المواضيع».
وعن إصالح قوانين العمل ،قال« :بعد قانون العمل
األس��اس ال��ذي يقوم عليه احترام الحريات النقابية
واالع��ت��راف الفعال بالحق بالمفاوضات الجماعية
ويقوم التشريع الوطني بترجمة هذه المبادىء إلى

حق قانوني قابل للتنفيذ ويوفر أيضا الحماية في
الحاالت التي ال تتمكن النقابات العمالية عن الدفاع عن
هذه الحقوق ،وينبغي أن تكون التشريعات العمالية
ق���ادرة على التطور لتعكس ال��ث��غ��رات االجتماعية
االقتصادية بما يؤدي إلى صياغة قوانين تواكب األثر
االقتصادي االجتماعي لهذه المتغيرات بالتشاور
بين أصحاب العمل ونقابات العمال بما يعزز أطر
التفاوض الجماعي وصياغة لوائح تفصيلية لضمان
الحريات النقابية وسن أحكام تتعلق بالمساواة بين
الجنسين ،وكذلك بما يتعلق باالستخدام والتدريب
المهني والضمان االجتماعي ومبادىء وشروط الصحة
والسالمة المهنية».
وأكد أنّ «أهداف المفاوضات الجماعية توفر العمل
الالئق» ،وقال« :ال بد في ختام هذا البحث أن نتناول
األهداف التي تصبو إليها مفاوضات العمل الجماعية
التي تسعى في األساس لتوفير العمل الالئق للعمال
والتي من دونها ال يمكن التحدث عن العمل بما يؤمن
الحقوق االقتصادية واالجتماعية ل�لأج��راء والتي
نعتبرها صمام األمان الذي يحقق االستقرار االجتماعي
من خالل توفير فرص العمل ،لتأمين العيش الكريم
للعامل وأس��رت��ه ،وصيانة الحقوق األس��اس��ي��ة في
العمل يجب أن تتم بمشاركة فعالة للعمال في صياغة
تشريعات تضمن المساواة ،وتمنع التمييز ،وتحترم
الحريات النقابية ،وتصون الكرامة اإلنسانية ،وتؤمن
األجر العادل ،بعيدا عن االستغالل والسخرة وكذلك
توسيع مظلة الحماية االجتماعية والتأكيد على أن
ال��رج��ال والنساء يعملون بشروط عمل آمنة تتيح
لهم أوق��ات الراحة وتقدم تعويضا مناسبا في حال
انخفاض الدخل أو ارتفاع معدالت التضخم من خالل
تصحيح دوري لألجور فضال عن تأمين رعاية صحية
مناسبة».
وختم مؤكدا ً «أنّ المعوقات التي تواجه المفاوضات
الجماعية ممكن التغلب عليها إذا ما اتفقنا على أن حق
االختالف هو المرتكز األس��اس للحرية والتي تتجلى
من خالل الحوار االجتماعي لبلوغ العدالة االجتماعية
التي ال يمكن أن تتحقق إال باالستقاللية التي تتمثل
بالممارسة الديموقراطية .وهذا ما يستوجب قيام دولة
عادلة تأمر بالمساواة وتنحاز الى جانب الحق وتفرض
تطبيق القوانين القائمة على مبادىء واتفاقيات العمل
العربية والدولية بما يحقق العمل الالئق ال��ذي هو
الغاية المرجوة من المفاوضات الجماعية».

«التن�سيق» تطالب بو�ضع «ال�سل�سلة»
على جدول �أعمال �أول جل�سة ت�شريعية
عقدت هيئة التنسيق النقابية
اجتماعا ً في المكتب التربوي المركزي
لحركة أمل ـ بئر حسن ،في حضور
عضو الهيئة التنفيذية مسؤول
المكتب التربوي المركزي للحركة
الدكتور حين اللقيس ،رئيس رابطة
التعليم الثانوي عبدو خاطر ،رئيس
راب��ط��ة معلمي التعليم األس��اس��ي
الرسمي محمود أيوب ،رئيس رابطة
التعليم المهني والتقني عبد الرحمن
ب���رج���اوي ،رئ��ي��س ن��ق��اب��ة معلمي
المدارس الخاصة نعمة محفوض،
مديرة اإلدارة المشتركة في وزارة
التربية ممثلة رابطة موظفي الدولة
سالم يونس ،وأعضاء من الروابط
وأمناء السر في الروابط التعليمية».
وأك��د المجتمعون «وح��دة هيئة
التنسيق النقابية التي مثلت دورا ً
وطنيا ً ونقابيا ً جامعا ً على الساحة
اللبنانية».
كما أك��دوا «حقوق كل مكون من
مكونات هيئة التنسيق النقابية

اللقيس مترئسا ً اجتماع الهيئة في مكتب «أمل»
واعتبارها مطلبا ً للجميع» ،وتمنوا
على «رئيس مجلس النواب نبيه بري
وضع سلسلة الرتب والرواتب على
جدول أعمال أول جلسة تشريعية،
وال��ت��ف��ض��ل ب��األخ��ذ ب��ال��م�لاح��ظ��ات
المرفوعة لتعديل البنود التي تهم

القطاعات المغبونة ف��ي مشروع
قانون السلسلة باالعتبار».
وتوافقوا على «عقد اجتماع لهيئة
التنسيق الخميس المقبل ف��ي 29
الحالي ،عند الرابعة والنصف في
نقابة المعلمين ـ بدارو».

