4

السنة السابعة  /األربعاء  4 /تشرين الثاني  / 2015العــدد 1924
Seventh year / Wednesday / 4 November 2015 / Issue No. 1924

حمليات

ال�شويفات لم توافق على مطمر «كو�ستا برافا»
و 3بلدات في النبطية ترف�ض مكب ب�صفور
أعلن رئيس الحزب «الديمقراطي
اللبناني» ط�لال أرس�لان أن��ه «بعد
التداول مدة ثالثة أيام مع المخاتير
والبلدية والمشايخ والكهنة وهيئات
ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي وال��ف��ع��ال��ي��ات
واألحزاب في الشويفات ،وصلنا إلى
ق��رار جامع ألهل الشويفات برفض
مطمر «الكوستا برافا» ،مشيرا ً إلى
أنّ «رفضنا ليس من خلفية الرفض أو
وضع العوائق أمام الدولة».
واع��ت��ب��ر أرس��ل�ان ،خ�ل�ال مؤتمر
صحافي ،أنّ «الح ّل الوحيد ألزمة
النفايات هو ترحيل النفايات من
لبنان واقترحنا هذا األمر على رئيس
الحكومة ت��م��ام س�ل�ام ،ألنّ نفوس
اللبنانيين أصبحت مشحونة ومع
األس���ف ه��ن��اك ه���وة ب��ي��ن ال��م��واط��ن
والدولة ألنها لم تف بأي وعد أو عهد،
و تعدّد اآلراء من معالجة إلى محارق
إلى مطامر سببه الخلل بين المواطن
والدولة».
وأوض���ح أنّ «الشويفات ليست
من لون واحد ،بل فيها تعدّد طائفي
وم��ذه��ب��ي يجمع ك��� ّل اللبنانيين،
وفيها مشارب سياسية مختلفة وما
يجمعها دائ��م�ا ً هو روحية المحبة
ّ
نشك في
واالنفتاح» ،مؤكدا ً «أننا ال
شفافية ووطنية س�لام ،وسأساعد
رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه بري
وس�لام ووزي��ر الزراعة أك��رم شهيب
إليجاد مخارج ألزم��ة النفايات في
البلد».
وق��ال« :جميع السياسيين باتوا
يفهمون بالبيئة ولقد وصلنا إلى
المهزلة» ،مشدّدا ً على أنّ «ح ّل ترحيل
النفايات يريح اللبنانيين ويخرج هذا
الموضوع من التداول اليومي».

اعتصام في النبطية

وفي محافظة النبطية ،نفذ أهالي
ب��ل��دات أن��ص��ار ،س��ي��ن��اي ،وال��دوي��ر
اعتصاما ً ض ّد ما يتم تداوله عن إعادة
فتح مكب بصفور للنفايات.
وتج ّمع المعتصمون في معتقل

معتصمون في أنصار
أن��ص��ار سابقاً ،طريق ع��ام الدوير
 أنصار ،عند المفرق المؤدي إلىالمكب السابق ورفعوا الفتات كتب
ّ
على بعضها « أنصار مش مزبلة»،
و« ال للحرق ال للطمر نعم للفرز من
المصدر» ،و«المطامر من دون فرز
موت بطيء» ،و« معتقل الشرفاء ال
يستبدل بزبالة الفاسدين».
وردّد ال��م��ع��ت��ص��م��ون ش��ع��ارات
وهتافات دعما ً «لألهالي والبلديات
في بلدات سيناي وأنصار والدوير
الرافضين لمجرد التفكير بإنشاء
مطمر في بصفور».

مخاطر النفايات

إلى ذلك ،أعلن وزير الصحة العامة
وائل أبو فاعور أنّ «لجنة الطوارئ
لتقييم المخاطر الصحية للنفايات
توصلت إلى جملة من االستنتاجات
العلمية وبعض التوصيات على
المديين القصير والبعيد ،من أجل
تفادي المخاطر المتأتية من انتشار
النفايات» ،مشيرا ً إل��ى أن��ه «يمكن
لبرنامج الترصد الوبائي في وزارة
الصحة أن يعطي المؤشرات التي
يتم االستناد إليها في تقرير يصدر
مستقبالً من أجل تحديد حجم الضرر
الالحق بنا ج ّراء انتشار النفايات».
ون��ب��ه أب��و ف��اع��ور ،خ�لال مؤتمر

صحافي عقده في مكتبه في الوزارة،
بعد اجتماع اللجنة ،م��ن «وج��ود
مناطق لم تشملها الخطة المقترحة
لوزير الزراعة أكرم شهيب ،وتجري
فيها معالجات ب��دائ��ي��ة للنفايات
ما يشكل خطرا ً كبيرا ً على الصحة
والبيئة والمواطنين».
وأش����ار إل���ى أن���ه «م���ن المخاطر
واالحتماالت تلوث الهواء ،وخصوصا ً
في حالة الحرق ،ما يؤدي إلى مخاطر
وأم��راض وتل ّوث التربة ،ما يوجب
ع��دم وض��ع النفايات ف��ي األراض��ي
الزراعية» ،م��ش�دّدا ً على أنّ «تلوث
المياه الجوفية ي��ؤدي إل��ى تكاثر
البكتيريا والفيروسات والطفيليات،
ما يسبب أمراضا ً جلدية وتسممات
غذائية وسلمونيلال وغيرها وقصور
كلوي وك��ب��دي ،أم��ا تلوث النباتات
فيؤدي إلى تس ُّممات غذائية وما ينتج
عنها من أمراض».
وأش���ار أب��و ف��اع��ور إل��ى أنّ «من
مخاطر رم��ي النفايات ف��ي البحر
تلوث ال��ث��روة السمكية وم��ا ينتج
عنها م��ن أم���راض» ،م��ؤك��دا ً «تلوث
لحوم الدواجن والمواشي في حال
ت��غ��ذت ف��ي م���راع قريبة م��ن أماكن
رم��ي النفايات ،فضالً عن أنّ تكاثر
ال��ق��وارض وال��ح��ش��رات ي���ؤدي إلى
أمراض ج ّد خطرة».

ّ
وهاب :المنطقة �ست�شهد تطورات �صعبة
أكد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام
وهّ اب «عدم إمكان استمرار النظام السياسي القائم في
هذا البلد» ،الفتا ً إلى «اإلفالس الكامل للحاكمين فيه في
معالجة ك ّل القضايا وفي استهالك هذا النظام السياسي
الذي لم يعد ممكنا ً استمراره».
وأشار وهّ اب ،خالل رعايته احتفاال ً تربويا ً لـ«معاهد
وثانوية المسار» ،في قصر األونيسكو ،إلى «استمرار
المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة رغم ك ّل المؤشرات
اإليجابية التي شهدناها أخيراً» ،موضحا ً أنّ «المرحلة
التي يتم فيها التفاوض اآلن في بعض الدول حول الملف
السوري وغيره ستشهد أيضا ً تطورات صعبة».
وأكد أنّ «من كانت المقاومة إلى جانبه ال يمكن إال أن

يكون منتصرا ً في النهاية» ،الفتا ً إلى «أننا نواجه على ك ّل
الساحات اليوم ،ولكن كلنا أمل بأنّ هذه المواجهة التي
تجري اليوم ستصل إلى خواتيمها السعيدة ،وال ب ّد أن
ّ
الحق والباطل».
ننتصر فيها في المعركة بين
وتوجه إلى بعض ال��دول التي تحاول وضع شروط
للسير في الح ّل السوري ،بالقول« :سورية ستبقى وأنتم
ستسقطون ،وسورية ستنتصر وأنتم ستهزمون ،والرئيس
ّ
بشار األسد سيكمل وأنتم سترحلون .فما فشلتم في أخذه
بالقوة لن تأخذوه بالمفاوضات ونحن مطمئنون بأنّ
المعركة في النهاية معركتنا وهي لصالحنا وفي النهاية
نحن مطمئنون إلى أنّ هذه المنطقة ستشهد انتصارا ً على
اإلرهاب وداعميه».

حمدان يلتقي القطان وعبد الر ّزاق:
لدعم الم�ؤ�س�سة الع�سكرية
استقبل أم��ي��ن الهيئة القيادية
في «حركة الناصريين المستقلين ـ
المرابطون» العميد مصطفى حمدان
أمس ،رئيس «جمعية قولنا والعمل»
الشيخ أحمد القطان ورئيس «حركة
اإلصالح والوحدة» الشيخ ماهر عبد
الر ّزاق.
وأكد القطان «وجوب دعم الجيش،
دع��م �ا ً م��ط��ل��ق�اً ،م��ن ك��� ّل اللبنانيين
الشرفاء األح����رار» ،داع��ي �ا ً «ال��دول��ة
اللبنانية ،بك ّل أركانها ،إلى إخراج
المؤسسة العسكرية من التجاذبات
السياسية» ،واصفا ً ت��داول موضوع
رواتب العسكريين بـ«المعيب».
وشدّد القطان على «وجوب حفظ
معادلة الشعب والجيش والمقاومة
ألنها تمثل خ�لاص واستقرار وقوة
لبنان بوجه األخطار التي تتهدّده،
وال سيما خطر العدو الصهيوني من
ناحية ،وخطر التكفيريين من ناحية
أخ���رى» ،م��ؤك��دا ً «وج��وب دع��م خيار
محاربة التكفيريين الذي يوازي خيار
محاربة العدو ألنّ خطر التكفيريين ال
يهدّد فئة أو طائفة أو حزبا ً من دون
آخر بل هو خطر يهدّد الجميع».
ودعا عبد الر ّزاق ،بدوره ،ك ّل القوى
السياسية إل��ى «أن ي��ع��وا خطورة
ال��م��ؤام��رة ال��ت��ي ت��ح��اك ض��� ّد لبنان
والمنطقة» ،مطالبا ً الحكومة «بتح ّمل
المسؤولية الوطنية ووقوفها إلى

الحاج ح�سن يختتم زيارته للعراق :نعمل على تذليل العقبات �أمام �صادراتنا
اختتم وزي��ر الصناعة حسين
ال��ح��اج ح��س��ن زي��ارت��ه الرسمية
للعراق بعقد سلسلة اجتماعات
م��ع المسؤولين العراقيين ،في
حضور القائم باألعمال في السفارة
اللبنانية وليد الغصيني ،المديرة
ال��ع��ام��ة ل��م��ؤس��س��ة ال��م��ق��اي��ي��س
وال��م��واص��ف��ات ال��م��ه��ن��دس��ة لينا
درغام ،رئيس جمعية الصناعيين
اللبنانيين الدكتور فادي الجميل،
المدير اإلداري في معهد البحوث
الصناعية سليم ك��ف��وري ،نائب
رئيس جمعية الصناعيين جورج
نصراوي ،رئيس تجمع صناعيي
الضاحية أسامة حلباوي ،نقيب
أصحاب الصناعات الغذائية منير
ال��ب��س��اط ،وع��ض��و مجلس إدارة
الجمعية شوقي دك��اش ،ورئيس
مجلس رجال األعمال اللبنانيين ـ
العراقيين عبد ال��ودود النصولي،
رئ��ي��س نقابة الفالحين ابراهيم
ترشيشي وع��دد م��ن الصناعيين
ومستشاري الوزير.
وال��ت��ق��ى ال���ح���اج ح��س��ن وزي���ر
التخطيط ال��دك��ت��ور سلمان علي
الجميلي الذي رحب بوزير الزراعة
والوفد المرافق ،شارحا ً أنّ «دور
الوزارة كبير ومهم ويركز على تقديم
ال��رؤى واالستراتيجيات لهيكلية
ال���دول���ة وم��ش��اري��ع��ه��ا وال��خ��ط��ط
االستثمارية الحكومية ،ويقع جهاز
التقييس والسيطرة النوعية ضمن
صالحيتها».
وقدم لمحة عن «المشاريع التي
نفذتها الوزارة في السنوات األخيرة
وال��ت��ي بلغت ح���دود تسعة االف
م��ش��روع صغير ومتوسط وكبير

جانب المواطنين اللبنانيين الفقراء
والمحتاجين ال��ذي��ن يعانون الفقر
والحرمان» ،داعيا ً الجميع إلى «دعم
الجيش الوطني اللبناني الذي ينجز
مع المقاومة أعماال ً بطولية».
أم��ا ح��م��دان ،ف��أك��د «وج���وب دعم
المؤسسة العسكرية ،قيادة وضباطا ً
ورت��ب��اء وأف����راداً ،ألنّ م��ن يدعم هذا
الجيش يدعم نفسه ويحمي لبنان
م��ن ك�� ّل المخاطر س���واء اآلت��ي��ة من
الجنوب من اليهود التلموديين أو من
اإلرهابيين والمخربين الذين يدّعون

إسالما ً زورا ً وباطالً».
وختم« :بعد الدعم ال��روس��ي في
سورية العربية برزت اليوم في لبنان
في مقدمة األمور الحقيقة التي نردّدها
دوم��ا ً ب��أنّ الله منح لبنان منحتين
األولى هي الجيش اللبناني والثانية
هي المقاومة التي خرج فتيانها إلى
أرض سورية العربية ليخوضوا حربا ً
وقائية ،فبذل هؤالء األبطال والشهداء
دم��اءه��م على ج��ب��ال ورب���ى سورية
العربية من أجل أن يبقى لبنان حراً،
كريماً ،سيداً ،منيعاً».

«التح ّرر الع ّمالي» :لدعم «الت�ضامن النقابي»
في انتخابات طيران ال�شرق الأو�سط
وقفت «جبهة التحرر العمالي» في بيان بعد اجتماع
أمانتها العامة ،عند انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي
لنقابة مستخدمي وع��م��ال ط��ي��ران ال��ش��رق األوس���ط
والشركات التابعة ،وحيت «جهود القوى النقابية في
شركة طيران الشرق األوس��ط والتي تعاونت معها في
جو من التوافق والتعاون من أجل إنتاج نقابة مستقلة
وديموقراطية ،قادرة على حماية حقوق ومكتسبات جميع
العاملين في الشركة والشركات التابعة لها ،وحماية
الشركة والمساهمة في تطوير عملها وإنتاجيتها وسمعتها
الوطنية والدولية».
وأعلنت الجبهة وقوفها «إلى جانب الرفاق في «الئحة
التضامن النقابي» والتي شاركت الجبهة في تشكيلها مع
مختلف القوى النقابية في الشركة» ،مؤكدة أنها «غير

معنية بأي ترشيحات أخرى من خارج الالئحة ،وبخاصة
أولئك الذين يدعون أنهم من مرشحوها ،وهي تدعو الرفاق
واألصدقاء النقابيين إلى دعم «الئحة التضامن النقابي»
بكامل أعضائها».
وتمنت «لجميع المستخدمين والعمال ف��ي شركة
طيران الشرق األوسط إنجاز انتخابات نقابية ديمقراطية
ونزيهة».
وع��ب��رت الجبهة ع��ن سعادتها بإنجاز االنتخابات
النقابية ف��ي مختلف المؤسسات وال��م��راف��ق العامة
والخاصة« ،وه��و ما ي��دل على حيوية وطنية وإص��رار
على الممارسة الديمقراطية الحقيقية في تجديد النخب
النقابية ،وأنّ األمانة العامة تعلن انحيازها فقط إلى العمل
النقابي الجدي والملتزم».

م��ن ضمنها الجسور والمصافي
والمستشفيات الحكومية ومحطات
الكهرباء ،وهي ممولة من الموازنة
االستثمارية التي تشرف عليها
الوزارة والتي بلغت العام الحالي
 38مليار دوالر».
وت��ط��رق إل��ى ان��خ��ف��اض أسعار
النفط الذي «يشكل مشكلة تترجم
ان��خ��ف��اض �ا ً ف��ي ع���ائ���دات ال��دول��ة
وبالتالي ينعكس سلبا ً على تنفيذ
المشاريع الجديدة».
وقال« :إنّ العراق بلد غني ،لكنّ
األحداث األمنية المتواصلة جعلته

ّ
يخطط في وضع الفوضى وليس
في الوضع الطبيعي ،األم��ر الذي
أدّى إلى عدم الوصول إلى النتائج
المرجوة في بعض األحيان».
وأط��ل��ع ال��ح��اج ح��س��ن ال��وزي��ر
العراقي على مضمون المحادثات
وال��ل��ق��اءات ال��ت��ي أج���راه���ا ال��وف��د
اللبناني م��ع س��ائ��ر المسؤولين
العراقيين ،منوها ً بـ«وجود وزارة
للتخطيط في العراق» ،معتبرا ً ذلك
«ميزة كبيرة يفتقدها لبنان بعد
إلغاء وزارة التصميم».
وأوض��ح أنّ خفض سعر النفط

ن�سنا�س نائب ًا لرئي�س رابطة المجال�س االقت�صادية واالجتماعية العربية
حقق رئيس المجلس االقتصادي
االجتماعي اللبناني روجيه نسناس
إنجازا ً وطنيا ً ب��ارزا ً تمثل بانتخابه
أمس ،وباإلجماع ،نائبا ً لرئيس رابطة
المجالس االقتصادية واالجتماعية
ال��ع��رب��ي��ة ،وذل���ك خ�ل�ال االج��ت��م��اع
ال���ذي عقدته ال��راب��ط��ة ف��ي مدينة
الجزائر في حضور رؤساء مجالس
األردن ،الجزائر ،فلسطين ،المغرب،
م��وري��ت��ان��ي��ا ،ل��ب��ن��ان ،وكمراقبين
مصر واليمن السودان ومسؤولين
رسميين .وراف���ق رئيس المجلس
روجيه نسناس إلى الجزائر نائب
الرئيس سعد الدين حميدي صقر.
وقد جرى في االجتماع ،انتخاب
مجلس إدارة الرابطة حيث انتخب
رئيسا ً باإلجماع محمد صغير بابس
وه��و رئيس المجلس االقتصادي
واالج��ت��م��اع��ي ال��ج��زائ��ري ،روجيه
نسناس نائبا ً للرئيس وهو رئيس
المجلس االقتصادي واالجتماعي
اللبناني ،على أن تت ّم المداورة في
ه��ذه المناصب عند انتهاء والي��ة
المجلس وم�دّت��ه��ا  3س��ن��وات ،كما
انتخب أمينا ً عاما ً للرابطة لخضر
ق��ن��ون وه���و أم��ي��ن ع���ام المجلس
االقتصادي واالجتماعي الجزائري.
ووج��ه نسناس كلمة ش َكر فيها
«ال������دول األع����ض����اء ،وخ��ص��وص �ا ً
الجزائر ورئيس المجلس االقتصادي
واالجتماعي الجزائري على دعمهما

�إطالق �شرعة
حقوق االقت�صاد

حمدان مستقبالً القطان وعبد الرزاق

الحاج حسن ووزير التخطيط العراقي

«استهدف روسيا وإي��ران والعراق
لكنه ألحق ضررا ً باقتصادات دول
المنطقة كلها ،وال سيما الخليجية
والنفطية ،وأف���ادت منه الواليات
المتحدة وأوروب���ا والصين ،لكنّ
أميركا تضررت أيضا ً من انخفاض
سعر النفط الصخري» ،مشيرا ً إلى
أنّ «الرهان كان على سقوط روسيا
بعد ستة أشهر من ف��رض الحظر
عليها بسبب أزمة أوكرانيا».
وه��ن��أ ال��ق��ادة ال��ع��راق��ي��ي��ن على
«اعتمادهم خيارات جديدة وثابتة
وك��ب��رى ت��ق��وم ع��ل��ى ال��ت��ن��وي��ع في
مصادر الدخل وعدم االعتماد فقط
على النفط».
وأض����اف« :ل��ب��ن��ان ب��ل��د صغير
واللبنانيون يعرفون ذلك ،ولكننا
نتطلع إلى تكبير حجم اقتصادنا
عبر زي��ادة تصدير منتجاتنا إلى
ال��خ��ارج ،وال سيما إل��ى ال��ع��راق،
ونتطلع إلى المساهمة في تطوير
القطاعين الصناعي والزراعي في
ال��ع��راق» .وأك��د أنّ «رج��ال األعمال
اللبنانيين مهتمون بذلك ،وبدأ قسم
منهم باالستثمار فعالً في ميادين
عدة .واطلعنا على قانون االستثمار
الجديد والمشجع والمحفز لضمان
االستثمارات األجنبية .ونأمل أن
نعمل معا ً على تذليل بعض العقبات
أمام حركة التصدير اللبناني الذي
يبلغ حجمه  250مليون دوالر
سنوياً».
وتابع« :حصل انخفاض بعض
ال��ش��يء السنة الماضية بسبب
إقفال المعابر الحدودية البرية بين
سورية وك � ّل من العراق واألردن.
لكننا عززنا النقل البحري بالتعاون

م��ع ش��رك��ة شحن بحرية يملكها
لبنانيون ،هي الثالثة في العالم من
حيث الحجم .وسسيتم افتتاح خط
لناقلة بحرية من مرفأ بيروت تسع
لـ  17الف حاوية».
وتطرق إل��ى موضوع التقييس
والسيطرة النوعية ،كاشفا ً عن
«وج����ود ات��ف��اق ح���ول االع��ت��راف
المتبادل بشهادات المطابقة بين
البلدين كان معموال ً بها منذ العام
 2002ولكن ج ّمدها الجانب العراقي
العام  ،2009وكلف شركتي  SBSو
 Veritasإع��ط��اء ال��ش��ه��ادات عن
مطابقة الشحنة للمواصفات».
وطالب «باستثناء لبنان من هذا
التدبير وتجديد العمل باالتفاق
القديم بعد إج��راء التعديالت التي
يراها الجانب العراقي مناسبة له،
وخصوصا ًأنّ الشركتين المذكورتين
ال تملكان مختبرات في لبنان ،وإنما
تجريان الفحوص المخبرية في
مختبرات معهد البحوث الصناعية.
ون��ت��ي��ج��ة ل��م��ا س���ب���ق ،ت��واف��ق
ال��وزي��ران على أن «يوجه الجانب
اللبناني إلى المسؤولين في جهاز
السيطرة والنوعية لزيارة مؤسسة
المقاييس ومعهد البحوث الصناعية
في لبنان».
وتابع درغام وكفوري والبساط
م��ع الجانب العراقي المحادثات
التقنية والفنية ف��ي اجتماع تال
االجتماع الموسع.
وعقد الوفد اللبناني اجتماعين
مع وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة
ع��دي��ل��ة م��ح��م��ود ح��س��ي��ن ،ووزي���ر
الكهرباء المهندس ق��اس��م محمد
الفهداوي.

أط��ل��ق ات���ح���اد غ����رف ال��ت��ج��ارة
وال��ص��ن��اع��ة وال���زراع���ة ف��ي لبنان
ب��ال��ش��راك��ة م��ع مجلة Lebanon
 ،Opportunitiesشرعة حقوق
االقتصاد ،خالل افتتاح مؤتمر فرص
األعمال في لبنان.
تهدف هذه الشرعة إلى وضع وثيقة
تجمع جميع الحقوق االقتصادية
وتوصفها لتستعمل كمرجع من قبل
المعنيين ،لمقاربة تأثير أي حراك أو
قرار على الحقوق األساسية بوصفها
أول��وي��ة بمصاف الهموم الرئيسية
األخ��رى ،وهي تمثل تشكيال أساسيا
من تشكيالت مصلحة الدولة العليا.
وألقى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية
رئيس غرفة ب��ي��روت وجبل لبنان
محمد شقير أوضح فيها أنّ «شرعة
ح��ق��وق االق��ت��ص��اد ه��ي وثيقة هامة
غير مسبوقة ترسم خارطة طريق
واضحة المعالم لبلوغ اقتصاد سليم
معافى ،وتوفر بيئة مناسبة إلنتاجية
عالية لجميع أطراف اإلنتاج ،وظروف
مؤاتية لإلنتاج والعمل واالستثمار
والتنافسية».
وق��ال« :اليوم بهذه الشرعة نريد
أن نقول ألهل السياسة إنّ االقتصاد
أوالً ،نعم االقتصاد أوالً ،ويجب أال
يعلو أي صوت فوق صوت االقتصاد،
فباالقتصاد يتطور لبنان ويزدهر
وي��زه��و وت��زي��د مناعته الداخلية
والخارجية ،وباالقتصاد تنتعش
القطاعات وتأتي االستثمارات وترتفع
المداخيل ،وأيضا ً باالقتصاد تخلق
فرص العمل ويرتفع متوسط دخل
اللبناني ويعيش حياة الئقة وكريمة
وفي بحبوحة».
وختم« :ندائي ألهل السياسة أن
يجعلوا م��ن ه��ذه الشرعة دس��ت��ورا ً
يطبق ب��ق��وة ال��ق��ان��ون .وللمجتمع
ال��م��دن��ي أق���ول ،هيا س��وي �ا ً نناضل
لتحقيق ال��م��ب��ادىء ال������واردة في
الشرعة ،ولتحقيق أبسط حقوقنا في
مجتمع منتج وفي حياة كريمة والئقة
لكل لبناني».

نسناس في اجتماع الرابطة في الجزائر
واستضافتهما ل��ه��ذا ال��م��ش��روع،
وتوفيرهما م��ق� ّر ال��راب��ط��ة م��ع ك ّل
المستلزمات لسير األعمال بما فيها
نشاطات األم��ي��ن ال��ع��ام ،كما شكر
منظمة العمل العربية عبر مديرها
العام فايز مطيري ومديرها العام
السابق أحمد لقمان» ،معتبرا ً أنّ
«دور المنظمة كان أساسيا ً إلطالق
هذا المشروع ،وسيبقى أساسيا ً في
تفعليه من خالل العالقات المميّزة
والعملية بين المنظمة وراب��ط��ة
المجالس االقتصادية واالجتماعية
العربية».

وأث��ن��ى على «م��ه� ّم��ة المجالس
االقتصادية واالجتماعية في توطيد
ال��ع�لاق��ات ب��ي��ن ال��م��غ��رب العربي
والمشرق العربي ،وبين الرابطة
وجمعيات المجالس االقتصادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة األخ����رى وخ��اص��ة
المجلس األوروب��ي ،وخصوصا ً أننا
ب��ص��دد إن��ش��اء جمعية المجالس
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة لبحر
المتوسط بالتعاون مع المجلس
االقتصادي واالجتماعي األوروبي».
وأض��اف نسناس« :ه��ذا الموقع
هو موقع للبنان وليس لشخصي،

ويؤكد دور لبنان اإلقليمي المميّز على
المستوى االقتصادي واالجتماعي
ويثبت أنّ القطاع الخاص والمجتمع
المدني اللبناني لهما قدرات وطاقات
لتب ّوء المراكز المتقدّمة في العالم».
كما أمل أن «يت ّم إعادة إحياء المجلس
االقتصادي واالجتماعي اللبناني
ال���ذي يُعتبر م��ن أوائ���ل المجالس
ف��ي المشرق ال��ع��رب��ي ،فهو حاجة
وضرورة في هذه األوضاع الصعبة
التي نعيشها».
والجدير ذك��ره أنّ نسناس كان
ف��ي طليعة الشخصيات العربية
ال��ت��ي أسهمت ف��ي تأسيس رابطة
المجالس االقتصادية واالجتماعية
ال��ع��رب��ي��ة ،وك���ان ل��ه دور أس��اس��ي
في إط�لاق عملها ،رغم الصعوبات
والتحديات التي تواجه عمل هذه
المجالس ف��ي ال���دول ال��ع��رب��ي��ة ،ال
سيما في هذه المرحلة المع ّقدة على
الصعد السياسية واالقتصادية
واالجتماعية.
ونظرا ً إلى جهوده وديناميته لقي
نسناس دعم معظم أعضاء الرابطة
لكي يقدّم ترشيحه لرئاستها ،إال أ ّنه
قاد حملة لكي تحصل االنتخابات
باإلجماع واقترح أن يتولى رئيس
المجلس ال��ج��زائ��ري محمد صغير
بابس رئاسة الرابطة ،وهذا ما كان
نزوال ً عند رغبة نسناس الذي انتخب
باإلجماع أيضا ً نائبا ً للرئيس ،على

أن تت ّم المداورة في هذه المناصب
عند انتهاء والية المجلس ومدّتها 3
سنوات.
أما على الصعيد المحلي اللبناني،
فالمعروف أنّ نسناس انتخب رئيسا ً
ألول مجلس اق��ت��ص��ادي اجتماعي
جرى تشكيله في العام  ،2000في
لحود وخالل والية
عهد الرئيس إميل ّ
حكومة الرئيس سليم الحص ،لمدة
ث�لاث سنوات ،تطبيقا ً لما ورد في
وثيقة الوفاق الوطني التي أق ّرت في
الطائف.
وق��د انتهت والي��ة المجلس عام
 ،2003إال أنّ نسناس وأعضاء الهيئة
اإلدارية استم ّروا في القيام بمه ّماتهم،
مع اإلشارة إلى أ ّنهم ال يتقاضون أيّ
مخصصات من المال العام ،وذلك
ّ
لتأمين حسن سير المرفق العام،
وحرصا ً على أن يبقى لبنان حاضرا ً
ومشاركا ً على الصعيدين العربي
وال���دول���ي ف��ي مختلف األن��ش��ط��ة
االقتصادية واالجتماعية.
وإذ ت��ه � ّن��ئ «ال��ب��ن��اء» نسناس
على هذا اإلنجاز ال��ذي يُضاف إلى
سج ّل حافل عرفته مسيرته المهنية
والوطنية ،تتمنى له التوفيق في
منصبه الجديد ،خصوصا ً في هذا
ال��زم��ن العربي المليء بالصعاب
وال��ت��ح��دي��ات ،وال���ذي ت��ت��زاي��د فيه
ال��ح��اج��ات والمتطلبات الحياتية
واالقتصادية واالجتماعية.

طالبت ب�إدراج �سل�سلة الرتب والرواتب على جدول �أعمال جل�سة الهيئة العامة

«التن�سيق» :الع�صيان المدني على الأبواب
طالبت هيئة التنسيق النقابية المجلس
النيابي ،خالل االعتصام الذي نفذته قبل ظهر
أم��س في ساحة ري��اض الصلح ،بالتزامن مع
انعقاد جلسة هيئة مكتب المجلس النيابي في
مجلس النواب ،بإدراج سلسلة الرتب والرواتب
على ج��دول اعمال الهيئة العامة «كونها من
تشريع ضرورة الضرورة ،وإدخ��ال التعديالت
الالزمة عليها بما يحفظ حقوق الفئات الوظيفية
وإعطاء نسبة  75في المئة المتبقية من الـ 121
في المئة على روات��ب  ،»1996مؤكدة رفضها
«إعطاء زيادة غالء معيشة هزيلة».
وترافق االعتصام مع اإلض��راب العام الذي
نفذه أس��ات��ذة االبتدائي والمتوسط والمهني
الرسمي وموظفو اإلدارة العامة.

خاطر

بداية ،تحدث رئيس رابطة التعليم الثانوي
عبده خاطر ،باسم هيئة التنسيق متوجها ً إلى
أساتذة لبنان ومعلميه وموظفيه ،واصفا ً إياهم
بـ«األبطال».
وق��ال« :ال��ع��ار ثم العار على سلطة فاسدة
ت��أخ��رت ع��ن دف��ع روات���ب العسكريين وعلى
رأسهم الجيش اللبناني الذين يذودون بدمائهم
ع��ن ح���دود ال��وط��ن ويحمونه م��ن اإلرهابيين
التكفيريين والصهاينة ،ويحافظون على أمنه
الداخلي وكذلك رواتب زمالئنا في التعليم المهني
والتقني ،بينما أنتم تتمتعون بثروات الوطن».
وأضاف« :العار ثم العار على سلطة فاسدة
تدفع مواطنيها للموت على سواحل اآلخرين
ه��رب �ا ً م��ن ال��ق��رف وال��ف��ق��ر وال��ج��وع .ال��ع��ار ثم
العار على سلطة فاسدة تستمر منذ  4سنوات
باستنزاف كرامة وع��زة وحقوق ولقمة عيش
األس��ات��ذة والمعلمين والموظفين م��ن خالل
وعود كاذبة بسلسلة رتب ورواتب تم تجويفها
وتشويهها ،لضرب مكتسبات وحقوق بعض
الفئات الوظيفية وعلى رأسها التعليم الثانوي
الذي أكلت حقوقه وذاب موقعه بالكامل .العار
ثم العار على تشريعات غير عادلة تعطي بعض
الفئات الوظيفية حقها وتحرم فئات أخ��رى،
ض��ارب��ة بعرض الحائط مبدأ ال��م��س��اواة بين
المواطنين الذي أقره الدستور».

وس��أل« :كيف ت��ري��دون للتعليم أن يستمر
وراتب المعلم ال يسمن وال يغني عن جوع؟ كيف
تريدون بناء مدرسة رسمية وأنتم تحاربونها
وتأكلون حقوق أساتذتها؟ كيف تريدون بناء
إدارة نظيفة وراتب الموظف ال يكفيه سوى أيام
معدودة؟ كيف تريدون بناء وطن وأنتم عاجزون
عن إيجاد ح� ّل ألزم��ة بديهية كأزمة النفايات
المستفحلة والتي بدأت تظهر أضرارها بوضوح
من خالل أمراض لم نعهدها سابقاً»؟
وق��ال« :ط��ال انتظار سلسلة رت��ب وروات��ب
ال نريدها كما هي مطروحة ولن نقبل بها قبل
تعديلها وم��ن ثم إق��راره��ا ،وذل��ك حفاظا ً على
المكتسبات التاريخية لك ّل الفئات الوظيفية
والتي دفعنا دم�ا ً وعرقا ً ثمن الحصول عليها،
نرفض أن تشطب هذه المكتسبات بشطبة قلم».
وطالب المجلس النيابي «الممدد لنفسه» بما
يلي:
ـ إدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول
اعمال الهيئة العامة كونها من تشريع ضرورة
الضرورة.
 إدخ���ال التعديالت ال�لازم��ة على سلسلةالرتب والرواتب بما يحافظ على حقوق الفئات
الوظيفية ك��اف��ة وال��م��وق��ع الوظيفي لكل فئة
والحفاظ على الفارق نفسه بين الفئات الوظيفية
كافة.
ـ إع��ط��اء نسبة  75ف��ي المئة المتبقية من
ال��ـ  121في المئة على روات��ب  1996لجميع
القطاعات أس��وة بالقضاة وأس��ات��ذة الجامعة
اللبنانية وبما يحفظ الفئة والرتبة والراتب.
ـ نرفض رفضا ً قاطعا ً إعطاءنا «فتات» يتمثل
ب��زي��ادة غ�لاء معيشة هزيلة ال تتناسب مع
مؤشر التضخم الذي وصل إلى  150في المئة
حتى تاريخه والذي يعتبر التفافا ً على حقوق
األساتذة والمعلمين والموظفين.
وأكد «أنّ إق��رار سلسلة رتب وروات��ب معدلة
ليس سوى مدخل لإلصالح اإلداري والضريبي
والتعليمي ف��ي لبنان بغية مكافحة الفساد
والسرقة والمحسوبية».
وحذر المسؤولين «من أنّ الشعب لن يرحم
والعصيان المدني على األب���واب ،ل��ذا اتخذوا
الخطوات السريعة لتصحيح األوضاع وانتخاب

رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات».

غريب

وعلى هامش االعتصام ،أعلن رئيس التيار
النقابي المستقل حنا غريب موقف التيار ،الفتا ً
إلى «أنّ المشاركة في االعتصام تأتي أوال ً في
إط��ار االلتزام بدعوة الهيئات النقابية لتأكيد
موقف التيار وهو مطالبة رئيس مجلس النواب
نبيه بري بإحالة سلسلة الرتب والرواتب على
اللجان النيابية المشتركة من أجل تعديلها قبل
إدراجها وإقرارها بصيغتها المسخ».
وأعلن «رفض الصيغ التي طرحها المسؤولون
مثل «سلسلة ع���دوان» أو السلف أو المبالغ
المقطوعة».
وح ّمل غريب السلطة «مسؤولية ضرب حقوق
األساتذة في السلسلة» ،كما حمل الهيئة النقابية
مسؤولية ض��رب ال��ح��ق��وق إذا قبلت ب���إدراج
السلسلة كما هي».
وف��ي المناطق ،التزمت ال��م��دارس الرسمية
وبعض الخاصة والمعاهد المهنية والتقنية
باإلضراب الشامل.

اجتماع

وعقدت هيئة التنسيق اجتماعا ً بعد الظهر ،في
مقر رابطة التعليم األساسي الرسمي ،شاركت
فيه :رابطة موظفي اإلدارة العامة ،رابطة أساتذة
التعليم المهني ،نقابة معلمي المدارس الخاصة،
رابطة المتقاعدين في التعليم الثانوي ورابطة
أساتذة التعليم األساسي.
وأك��دت الهيئة «التمسك بمشروع سلسلة
الرتب والرواتب الموجودة في المجلس النيابي
والتمني على دولة الرئيس نبيه بري والسادة
أعضاء مكتب المجلس ادراج هذه السلسلة على
جدول أعمال أول جلسة تشريعية إلقرارها مع
التعديالت بما يؤمن العدالة والمساواة بين
مختلف القطاعات».
ولفتت إلى أنّ «القول برفض مشروع السلسلة
الموجود في المجلس النيابي ال يمثل إال رأي
صاحبه».
وأبقت الهيئة اجتماعاتها مفتوحة.

