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اقت�صاد
الحاج ح�سن يتابع مع ماروتي
تمويل �إن�شاء المناطق ال�صناعية

الأمن القومي والمياه...
المطامع والأخطار والندرة

هشام الهبيشان
يدرك غالبية المتابعين والباحثين في مفاهيم األمن
القومي العربي أنّ األمن المائي هو جزء ال يتجزأ من
مفاهيم ومرتكزات األمن القومي العربي ،وخصوصا ً
في ظ ّل الظروف الحالية التي تعيشها المنطقة العربية،
وسط الحديث عن أزمات مائية حادّة تعاني منها معظم
البالد العربية ،في ظ ّل الزيادة السكانية المستم ّرة وما
تتطلبه هذه الزيادة من تخطيط مستقبلي ها ّم لقطاع
السكان والزراعة وغيرها من السياسات الهامة للقطاع
المائي.
يكتسب موضوع األم��ن المائي أهمية خاصة في
العالم العربي بالنظر إلى محدودية الكميات المتاحة
للشرب ،وطبقا ً للمؤشر الذي يفضي إلى أنّ أيّ بلد يق ّل
فيه متوسط نصيب الفرد من المياه عن 2000 - 1000
متر مكعب سنويا ًيُعتبر بلدا ًيعاني من ندرة مائية ،وبنا ًء
على ذلك فإنّ  13دولة عربية تقع ضمن فئة البلدان ذات
الندرة المائية ،وهذه الندرة تتفاقم باستمرار بسبب
زيادة معدالت النمو السكاني.
ويوضح تقرير أص��دره البنك الدولي ع��ام 1993
أنّ متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية
المتجدّدة والقابلة للتجدّد في الوطن العربي ،مع
استبعاد مخزون المياه الكامنة في باطن األرض سيصل
إلى  667مترا ً مكعّ با ً عام  2025بعدما كان  3430مترا ً
مكعّ با ًعام  ،1960أي بانخفاض بنسبة  80في المئة .أما
معدل موارد المياه المتجدّدة سنويا ً في المنطقة العربية
فيبلغ حوالي  350مليار متر مكعب ،وتغطي نسبة 35
في المئة منها عن طريق تدفقات األنهار القادمة من
خارج المنطقة ،إذ يأتي عن طريق نهر النيل  56مليار متر
مكعب ،وعن طريق نهر الفرات  25مليار متر مكعب ،وعن
طريق نهر دجلة وفروعه  38مليار متر مكعب ،وتحصل
الزراعة المروية على نصيب األسد من موارد المياه في
الوطن العربي ،حيث تستحوذ في المتوسط على  88في
المئة ،مقابل  6.9في المئة لالستخدام المنزلي ،و5.1
في المئة للقطاع الصناعي ،وقد وصف معهد الموارد
العالمية المنطقة العربية بالمنطقة التي بلغ فيها عجز
المياه درجة األزمة ،وأصبحت قضية سياسية بارزة،
خاصة على امتداد أحواض األنهار الدولية.
من خالل هذه األرق��ام وال ِّنسب المرعبة ،وفي هذه
المرحلة تحديداً ،بدأت المنطقة العربية تستشعر بشكل
أو بآخر مشكلة وخطر ندرة الموارد المائية ،في ظ ّل
سعي بعض الدول والكيانات المجاورة لبعض الدول
العربية إلى التحكم بهذه الموارد المائية بالقوة ،فالكيان
الصهيوني يسعى منذ العام  1967للسيطرة على معظم
الموار المائية داخل فلسطين المحتلة والدول المجاورة
لها ،خصوصا ً مناطق الجوالن في سورية ونهر األردن،
ونهر الليطاني في لبنان ،باإلضافة إلى نهبه الميا ِه
الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غ َّزة ،كما يسعى إلى
مد فرع نهر النيل إلى صحراء النقب ،وفي عام 1955
حدّد ديفيد بن غوريون رئيس وزراء الكيان الصهيوني
أهمية المياه للكيان بقوله «إنّ اليهود يخوضون معركة
شرسة مع العرب ،وهي معركة المياه ،وعلى مصير تلك
المعركة يتوقف مصير «إسرائيل» ،فإن خسرناها لن
نكون في فلسطين أبداً».
وال يقتصر هذا السعي إلى السيطرة على منابع المياه
على العدو الصهيوني فحسب ،فهناك دول مثل إثيوبيا
وتركيا وغينيا والسنغال وكينيا وأوغندا وربما زائير
أيضا ً تسعى بشكل أو بآخر إلى السيطرة على المياه
العربية والتحكم بها ،فهذه الدول بمجموعها تتحكم
بحوالي  60في المئة من منابع الموارد المائية للوطن
العربي ،واليوم يدور الحديث وبشكل علني عن ارتباط

السالم في المنطقة العربية باألمن المائي ،خصوصا ً
بعد سيطرة الكيان الصهيوني على معظم نصيب دول
الطوق العربي من المياه.
وبالعودة إل��ى ال��واق��ع المائي المؤلم في الوطن
العربي ،فقد ص��درت دراس��ة عن مستقبل المياه في
المنطقة العربية وتوقعت المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم والمركز العربي لدراسات المناطق
الجافة واألراضي القاحلة ،ظهور عجز مائي في المنطقة
العربية يقدر بحوالي  261مليار م 3عام  ،2030وقدّرت
الدراسة األمطار التي هطلت في الدول العربية بنحو
 2238مليار م 3يهطل منها  1488مليار م 3بمعدل
 300ملم على مناطق تشكل  20في المئة من مساحة
العالم العربي العربي ونحو  406باليين م 3تهطل
على مناطق أكثر جفافا ً يتراوح معدّل أمطارها بين 100
و  300ملم ،بينما ال يتجاوز هذا المعدل  100ملم في
المناطق األخرى .وأوضحت الدراسة التي ناقشها وزراء
الزراعة والمياه العرب أنّ العالم العربي يملك مخزونا ً
ضخما ً من الموارد المائية غير المتجدّدة يعتبر احتياطا ً
استراتيجيا ً ويستثمر منه حاليا ً حوالى  5في المئة.
وتقدّر كمية المياه المعالجة والمحالة بنحو 10.9
باليين م 3سنويا ً منها  4.5باليين م 3مياه محالة
و 6.4باليين م 3مياه صرف صحي وزراعي وصناعي،
أما بالنسبة إلى الحاجات المائية المستقبلية فهي
مرتبطة بمعدالت الزيادة السكانية في العالم العربي
التي أصبحت بين األعلى في العالم ،ومن المتوقع أن
تصل إلى  735مليون نسمة عام  2030مقابل 221
مليون نسمة عام .1991
ولتضييق الفجوة القائمة بين الموارد المائية المتاحة
والحاجات المستقبلية ،اقترحت الدراسة محورين
للح ّل :يتمثل األول في تنمية مصادر مائية جديدة
واستثمار مصادر مائية جوفية مماثلة في أحواض دول
عدة ،أما الحل الثاني فيتمثل في ترشيد استخدامات
المياه وحمايتها.
يتضح من خ�لال ما سبق أنّ على ال��دول العربية
أن تستدرك وتستشعر خ��ط��ورة المرحلة الحالية
والمستقبلية بخصوص األمن المائي العربي ،وهذا ما
يح ِّتم على الحكومات العربية أن تعطي موضوع تنمية
الموارد المائية والمحافظة عليها األولوية القصوى
عند وضع استراتيجيتها األمنية ،أي أن يكون موضوع
«األمن المائي» على رأس قائمة األولويات ،وذلك بسبب
قلة الموارد المائية التقليدية ،ما يستدعي العمل الجاد
على المحافظة على هذه الموارد ومحاولة تنميتها وكذلك
إيجاد موارد مائية جديدة ،خصوصا ً أنّ معظم منابع
األنهار في يد دول غير عربية ،ما يفقدها صفة المورد
اآلمن ،كما أنّ المياه الجوفية ،في أغلب الدول العربية
محدودة ومعظمها غير متجدِّد «ناضب» لعدم توفر
موارد طبيعية متجدِّدة كاألمطار تقوم على تغذية هذه
ينصب اهتمام
المكامن وتزيد من مواردها ،لذلك يجب أن
َّ
القائمين على إدارة الموارد المائية على المحافظة على
المياه الجوفية وزيادة كمياتها ،بل وتحسين نوعيتها
واعتبارها مخزونا ً استراتيجيا ً في مكامن آمنة.
على صانع القرار العربي أن يدرك أنّ المرحلة الحالية
تحتاج إلى تحليل فني واقتصادي وجغرافي وسياسي
لمفاهيم األمن المائي العربي ،في ظ ّل ندرة الموار المائية
وأطماع البعض بالمياه العربية وتحكم البعض اآلخر
بالموار المائية العربية ،فهذه المرحلة تستوجب عمالً
فعليا ً يعطي نتائج واقعية ملموسة تحسن وتزيد من
واقع األمن المائي العربي.

* كاتب وناشط سياسي ـ األردن
hesham.habeshan@yahooo.com

التقى وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن السفير اإليطالي في لبنان
ماسيمو ماروتي ،في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون ومدير مكتب
الوزير المهندس أحمد زغيب وبحث معه في العالقات الثنائية بين لبنان
وإيطاليا.
وشكر الحاج حسن السفير اإليطالي على الدعم الذي تقدمه بالده للبنان على
كل المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية .ولقد ترجم هذا
الدعم مؤخرا ً من خالل الهبة اإليطالية لتمويل الدراسات األولية إلنشاء ثالث
مناطق صناعية جديدة في بعلبك وتربل وجون ،ومن خالل القرض اإليطالي
الطويل األمد إلقامة البنى التحتية في هذه المناطق.
وقدم الوزير الحاج حسن للسفير ماروتي الرؤية االستراتيجية التكاملية
التي وضعتها وزارة الصناعة حتى العام .2015
وتطرق الحديث أيضا ً إلى التداعيات االقتصادية للنزوح السوري على لبنان
مع بلوغ عدد النازحين ثلث عدد اللبنانيين المقيمين تقريباً ،مع ضرورة التزام
المجتمع الدولي بتعهداته ومساعدة لبنان لتخطي هذه المرحلة.

حكيم يعر�ض م�شاكل وقف العمل
بالمادة  57من قانون الجمارك
استقبل وزي��ر االقتصاد والتجارة آالن حكيم ،وف��دا ً من نقابة اصحاب
الصناعات الغذائية ،نقابة تجار مال القبان وتجمع أصحاب المطاحن ،وتم
عرض المشاكل الناتجة من قرار المديرية العامة للجمارك وقف العمل بالمادة
 57من قانون الجمارك ،التي تسمح بإخراج البضائع مقابل تعهد بعدم
التصرف بها قبل صدور نتائج التحاليل ،تجاوبا مع تمني وزير الصحة العامة
وائل بو فاعور على وزير المال علي حسن خليل بعدم إدخال أي مستوعبات
غذائية أو تفريغ بواخر قبل أخذ عينات منها من وزارة الصحة وصدور نتائجها،
أي بعد عشرة أيام على األقل ،وعدم إمكان تفريغ وتخزين حمولة البواخر في
المرفأ إلجراء التحاليل المطلوبة.
وإثر انتهاء االجتماع صرح أرسالن سنو باسم الوفد« :أبلغنا معالي الوزير
أنّ نتيجة هذا التدبير تأخير في تفريغ بواخر الحبوب من الذرة والقمح والصويا
وغيرها وكل المواد الغذائية ،مما يشكل زيادة األعباء واألكالف ،التي سوف
تنعكس حتما ً على أسعار السلع الغذائية ارتفاعا ،وتنعكس سلبا ً أيضا ً على
حركة انسياب الحبوب والقمح ونقص في تموين وتأمين األعالف للمزارع ،مما
يعني ارتفاعا ً في كلفة إنتاج البيض والفروج».
وأضاف« :اعتذر أصحاب المطاحن عن عدم قدرتهم على تأمين االحتياط
ال�لازم من مادة القمح وفقا لالتفاق مع مديرية الحبوب والشمندر السكري
بسبب هذه اإلجراءات ،وطالبوا الوزارة بتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها في
هذا الشأن وشراء القمح لتأمين المخزون االحتياطي الالزم وتأمين حاجة البالد
من هذه المادة ،حفاظا على سعر ربطة الخبز».

{ عقدت لجنة األشغال العامة
ال��ن��ق��ل وال��ط��اق��ة وال��م��ي��اه جلسة
برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد
قباني خصصت الستكمال البحث
في استراتيجية قطاع المياه.
وتابعت لجنة اإلدارة والعدل ،من
جهتها ،خالل جلسة برئاسة رئيس
اللجنة النائب روبير غانم ،درس
اقتراح القانون الرامي إلى تعديل
قانون حماية المستهلك ،واطلعت
على رأي وزارة العدل حول كيفية
ال��ن��ظ��ر ب��إح��االت م��ح��اض��ر وزارة
االقتصاد الى النيابات العامة .كما
استمعت إلى رأي وزارة االقتصاد
حول عملية واقع عمليات مراقبة
ال��م��واد االس��ت��ه�لاك��ي��ة وال��ث��غ��رات

القائمة في العالقات االستهالكية.
كما قدمت بعض المالحظات لهذه
الغاية.
{ ش��ارك رئيس ح��زب الحوار
الوطني ف��ؤاد مخزومي في عشاء
«معهد التوقعات االقتصادية لدول
المتوسط» « ،»IPEMEDفي مقر
الخارجية الفرنسية «كي دورسيه»
ف��ي ب���اري���س ،وذل����ك ف��ي حضور
رئيس ال���وزراء الفرنسي السابق
المرشح لالنتخابات الرئاسية آالن
جوبيه ،مؤسس «»IPEMED
ورئيسها جان لوي غيغو ،رئيسة
ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون ال��خ��ارج��ي��ة في
ال��ج��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة الفرنسية
إليزابيت غيغو ،الوزير اإلسباني

أحال وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور الى التفتيش المالي والنيابة
العامة المالية الشكوى المقدمة من إدارة مستشفى لبنان للقلب ض ّد الطبيب
المراقب في وزارة الصحة لدى المستشفى الدكتور نديم األيوبي ،والذي يطالب،
بحسب الشكوى ،بـ«تقاضي مبالغ غير مشروعة مقابل توقيعه لمعامالت
تجاوز السقف المالي في المستشفى» ،آمالً «التحقيق في األمر واتخاذ التدابير
اإلدارية الالزمة».
كما قرر أبو فاعور «توقيف الطبيب األيوبي عن العمل» ،مؤكدا ً «عدم التهاون
مع أي تالعب في الجسم الصحي ومكافحة أي ظاهرة فساد قد تطرأ عليه في
إطار حملة التطهير اإلداري التي ال بد من إرسائها في كل إدارات الدولة».

�سقالوي ّ
يجدد التزام «الريجي»
تنمية بلدات زراعة التبغ

سقالوي يتسلم درعا ً من أبناء بلدتي عيتا الشعب ورامية
استقبل رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية «الريجي» مديرها العام
ناصيف سقالوي وفدا ً من بلدتي عيتا الشعب ورامية في قضاء بنت جبيل ،ضم
رئيسي بلديتيهما ومخاتيرهما وفاعليات اجتماعية وعددا ً من مزارعي التبغ.
وحضر االجتماع مدير التبغ الورقي في «الريجي» عبد المولى المولى ومدير
الزراعة والمشترى في الجنوب جعفر الحسيني.
وشكر الوفد «لإلدارة جهودها إلنجاز أعمال شراء محصول التبغ في البلدتين،
وتنفيذها عددا ً من المشاريع التنموية» ،مقدما ً لسقالوي درعا ً تقديرية.
وجدد سقالوي ،ب��دوره« ،التزام «الريجي» العمل فى تنمية بلدات زراعة
التبغ ،في إطار سياسة المسؤولية االجتماعية التي تنتهجها» ،مؤكدا ً استعداده
لدراسة حاجات القرى ،ومشيرا ً إلى أنّ «اإلدارة تطلق قريبا ً مشروعا ً للتنمية
المستدامة».

�شهيب رئي�س ًا لجمعية تجار عاليه

غانم مترئسا ً جلسة «اإلدارة والعدل»

ال ت��زال المواقف حيال ط��رح رئيس كتلة المستقبل
النيابية الرئيس فؤاد السنيورة زيادة  5000ليرة على
الضريبة على صفيحة البنزين تتفاعل.
وف��ي السياق ،أك��دت هيئة التنسيق للقاء األح��زاب
والقوى الوطنية اللبنانية خالل اجتماعها ال��دوري في
مقرها ،أنها «ترفض محاوالت فرض ضرائب جديدة على
كاهل المواطنين وتمريرها خالفا ً للقانون عبر مرسوم
حكومي ،بينما إقرار ضرائب جديدة يحتاج إلى قانون
صادر عن المجلس النيابي ،وهو أمر يقتضي على السلطة
السياسية التنبه له ،ومن ناحية أخرى فإن تغذية المالية
العامة لتغطية انفاق الدولة تتطلب وقف الهدر وترشيد
اإلنفاق واعتماد سياسة ضريبية عادلة وإعادة األمالك
البحرية والنهرية المغتصبة من كبار النافذين».
ولفتت إلى أنّ «األحزاب والقوى التي تقف مع مطالب
رجال الدفاع المدني ،ال توافق على استثمار هذه القضية
المحقة من أج��ل ف��رض ضرائب جديدة على المواطن
بصورة غير محقة».
ودع��ت هيئة التنسيق النقابية ،من جهتها ،خالل
اجتماعها بحضور جميع مكوناتها ،إلى اإلضراب العام
والشامل ي��وم الخميس المقبل في ح��ال إق��دام مجلس
ال���وزراء غ��دا ً على إق��رار ال��زي��ادة المطروحة على سعر
صحيفة البنزين.
وأص��درت الهيئة بيانا ً جاء فيه« :في ما يبدو تخليا ً
بالكامل عن المواطن عند أغلب أطراف الطبقة الحاكمة،
عمد بعض أطراف هذه الطبقة إلى العمل إلقرار زيادة على
صحيفة البنزين بذريعة عجز الخزينة».
وأشارت إلى أنّ «مقولة عجز الخزينة غير مبررة قانونا ً
لغياب الموازنة للسنة الحادية عشرة على التوالي ولعدم
إقرار قطع الحساب ،ما يحول دون معرفة حجم المدخول
وحجم المصروف».
ورأى المجتمعون «أنّ مداخيل الدولة كافية إلقرار
حقوق جميع اللبنانيين أص��ح��اب ال��دخ��ل المحدود،
خصوصا ً أنّ الدولة وفرت بحكم انخفاض أسعار البترول
عالميا ً ما يزيد على  1000مليار ليرة لبنانية في الكهرباء
وحدها ،ووفرت من خالل الدعم الذي تأمن لقطاع التربية
والتعليم ما يوازي هذا المبلغ أيضاً».
أضاف البيان« :لك ّل ذلك ،فإنّ هيئة التنسيق النقابية
تجد نفسها مضطرة ،في حال إقدام مجلس الوزراء يوم
األربعاء المقبل على زيادة سعر صحيفة البنزين ،إلى

إع�لان اإلض��راب العام والشامل ي��وم الخميس الواقع
فيه  11شباط الجاري في جميع المدارس والثانويات
ال��رس��م��ي��ة وال��خ��اص��ة وال��م��ع��اه��د المهنية واإلدارات
والمؤسسات العامة والبلديات».
ودعت «جميع القطاعات النقابية إلى لقاء يعقد الساعة
 12ظهر يوم الخميس في قصر األونيسكو لتبحث في
الخطوات الالحقة» ،مؤكدة «تمسكها بحقها في سلسلة
الرتب والرواتب ،ودعم مطالب ك ّل مكون من مكوناتها
دون استثناء».
وأعلن االتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل
في لبنان في بيان ،أن��ه «بعد ال��م��داوالت واالت��ص��االت
والمعلومات بدراسة الموضوع المقترح بزيادة مبلغ
 5000ليرة لبنانية على صفيحة البنزين ،أي أنّ الدولة
تستوفي حوالي ( 33,350,000ثالثة وثالثون مليون
وثالثماية وخسمون الف ليرة لبنانية) شهريا ً من هذه
الزيادة ،غير المبلغ المستوفى سابقا ً وهو قيمته 7500
ليرة وال نعلم مصيره إلى أين».
وأشار إلى أنّ «هذه المبالغ ،إن فرضت ،تغطي مصاريف
االنتخابات البلدية وتثبيت متطوعي الدفاع المدني على
فترة شهر وتفيض ،مع العلم أنه رصد بالميزانية العامة
مبلغين إلج��راء االنتخابات النيابية سابقا ً وأصبح
مصيرها مجهوالً ،ولذا سنضطر آسفين إلعالن اإلضراب
العام وإقفال الطرقات ولو اضطررنا إلى مجابهة هذه
الحكومة وقراراتها الهمايونية إذا أخذت ،طارحين إيجاد
حلول بديلة ومحقة تستطيع ال��دول��ة استيفاءها من
الجمرك ومن األجانب الذين يدخلون الحدود من مختلف
المرافىء واقتراحات أخرى».
ورفض المكتب التنفيذي التحاد نقابات عمال البناء
واألخشاب في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيسه مرسل
مرسل «محاوالت السلطة بفرض  5000ل.ل على صفيحة
البنزين لتغطية نفقات اإلنتخابات البلدية أو غيرها».
كما استغرب «غياب االتحاد العمالي العام وتخليه
عن دوره المفترض الدفاع عن حقوق من يدعي تمثيلهم
من العمال والمستخدمين األمر الذي يستدعي تضافر
كل القوى النقابية المخلصة وهيئات المجتمع المدني
لتوحيد صفوفهم والمشاركة في الحراك الشعبي بحملة
عامة دف��اع �ا ً ع��ن الحقوق المكتسبة وإرغ���ام السلطة
لتحمل مسؤولياتها كسلطة راعية لمصالح المواطنين ال
لقهرهم».

ع ّمال «�أوجيرو» وموظفو ها يعت�صمون غد ًا:
دعوتنا �إلى الإ�ضراب ّ
جدية ومفتوحة

وزير ال�صحة يُحيل طبيب ًا
�إلى التفتي�ش المالي

ن�شاطات اقت�صادية
ال��س��اب��ق رئ��ي��س لجنة التوجيه
ال��س��ي��اس��ي ف���ي «»IPEMED
ميغيل انخيل موراتينوس ،رئيس
الجمعية الوطنية ألنغوال مانويل
دوم��ي��ن��غ��وس ف��ي��س��ي��ن��ت��ي ،وزي��ر
الصناعة والتجارة والتكنولوجيات
الحديثة المغربي م��والي حفيظ
العلمي ،رئيس االت��ح��اد م��ن أجل
األمة الكونغولية فيتال كاميرهي
وحشد من الشخصيات السياسية
وال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة
واإلعالمية.
وت��م تكريم مخزومي بعد نيله
عضوية المعهد «،»IPEMED
وقد وقع على بروتوكول العضوية
رئيسها جان لوي غيغو.

ا�ستنكار وا�سع لزيادة ال�ضريبة على البنزين
وتلويح بالت�صعيد �إ�ضراب ًا

عقدت جمعية تجار عاليه جمعية عمومية في مقرها في مدينة عاليه جرى
خاللها انتخاب ستة أعضاء جدد للهيئة اإلدارية وقد فازوا بالتزكية.
وتضمنت تشكيلة الجمعية :سمير شهيب رئيساً ،رامي أبوعاصي نائبا ً
للرئيس ،سائد عبيد أمينا ً للسر ،فؤاد مالعب أمينا ً للصندوق ،رياض أبوغانم
محاسبا ً واألعضاء :مجدي سلمان ،نزار سالمي ،سمير عبدالخالق ،أنور الريس،
غسان صعب ،سامي شميط وطلعت الجردي.
وتحدث بالمناسبة رئيس الجمعية سمير شهيب ،مؤكدا ً على دور الجمعية
واألعضاء في «تنشيط الحركة االقتصادية في المدينة والمنطقة».
وتطرق شهيب إلى األمور التنظيمية والنشاطات التي قامت بها الجمعية
ومنها «بطاقة جمعية تجار عاليه للتسوق بالتعاون مع بنك الموارد ،إضافة
إلى التأمين الصحي للتجار ،وإلى إطالق دليل عاليه ،وإقرار قطع حساب السنة
المنصرمة وإقرار موازنة السنة الحالية».

خالل المؤتمر الصحافي في مقر النقابة في بئر حسن
دعت نقابة موظفي وعمال هيئة أوجيرو إلى التوقف عن
العمل في جميع مراكز الهيئة والوزارة والمشاركة بكثافة
في التجمع الذي ستنفذه النقابة أمام السراي الحكومية
ي��وم غ��د األرب��ع��اء بالتزامن م��ع انعقاد جلسة مجلس
الوزراء.
وأعلنت في بيان أم��س إث��ر المؤتمر الصحافي الذي
عقدته في مقرها ،أنّ الدعوة إلى اإلضراب جاءت «رفضا ً
للتأخر في إقرار سلفة الرواتب في مجلس الوزراء وتنفيذا ً
لما ورد في المؤتمر الصحافي للنقابة» .وأوضحت أنّ
«الدعوة لإلضراب هي دعوة جدية ومفتوحة مع جميع
الخطوات التصعيدية المناسبة وذل��ك لغاية صرف
الرواتب واالنتهاء من هذه األزمة».
وكان المجلس التنفيذي لنقابة عمال «أوجيرو» ووزارة
االتصاالت عقد مؤتمرا ً صحافيا ً العاشرة من قبل ظهر
أمس ،في مقر النقابة في بئر حسن ،تحدث خالله رئيس
نقابة عمال «أوجيرو» جورج اسطفان في حضور رئيس
اتحاد المصالح المستقلة شربل صالح وأعضاء النقابة
وحشد من الموظفين والعمال.
وقال اسطفان« :دعونا إلى هذا المؤتمر الصحافي ،نحن
نقابة عمال هيئة أوجيرو ووزارة اإلتصاالت لكي نطلع الرأي
العام اللبناني على ما يعاني منه العمال(5000عامل)،
خصوصا ً في هذا الوضع المعيشي اإلجتماعي الصعب،
فها قد مضى على الشهر ثلث األيام ولم يعرض حتى اآلن
مشروع سلفة رواتب العمال على مجلس الوزراء ،حتى ولو
عرض ونال الموافقة ،فنحتاج إلى عشرة أيام أو أسبوعين
كي تصرف رواتب العمال».
أض��اف« :إنّ عمال هيئة أوج��ي��رو ووزارة االتصاالت
يعلنون ع��ن سخطهم الكبير لما وص��ل��ت إل��ي��ه األم��ور
ويتساءلون وبمرارة كبيرة لماذا وفي مطلع كل عام تتكرر
هذه اإلساءة تجاه العمال ؟ ما الذنب الذي اقترفوه؟ لماذا
أيها المسؤولون تعالج مواضيع ج��دا ً مهمة ومعيشية
بقدر كبير من االستخفاف والالمباالة؟ أهكذا يكافأ العمال
والموظفون الذين ينكبون على أعمالهم بك ّل جد و مثابرة»؟
وتابع« :أم��ام ه��ذا األم��ر ،وبعد أن علمنا أن مشروع
السلفة قد حول من وزارة المالية إلى مقام مجلس الوزراء
منذ حوالي األسبوعين ،وبما أنه من المرتقب عقد إجتماع
لمجلس الوزراء نهار األربعاء الواقع في  10شباط أي بعد
غد ،وتجنبا ً ألي تأخير إضافي ينعكس سلبا ً على الوضع

المعيشي للعمال ،فقد دعونا إلى هذا المؤتمر الصحافي
ّ
لحث رئيس مجلس الوزراء تمام سالم ووزير االتصاالت
بطرس ح��رب ،ونحن نكن لهما كل االح��ت��رام والتقدير،
ونطالبهما بأن يأخذا األمر على عاتقهما ويؤمنا الموافقة
على السلفة المطلوبة قبل النظر بأي أمر آخر ،فهذا أمر
روتيني وال يستوجب المناقشة والجدل .كذلك نطالب
بإلحاح الوزير حرب ووزي��ر المالية حسن خليل ومقام
مجلس الوزراء أن يعاد العمل بما كان سائدا ً سابقاً ،أي
تأمين الرواتب بواسطة مساهمة مالية ضمن الموازنة.
فليس من العدل أبدا أن يبقى عمال هيئة أوجيرو ووزارة
االت��ص��االت رهائن لمزاج أشخاص وزراء أو موظفين
مهما عال شأنهم يتلهون ويستخفون بلقمة عيش هؤالء
العمال».
وتابع« :عطفا ً على ما سبق فإننا دعينا اليوم كافة
العمال في كافة األراضي اللبنانية للتوقف عن العمل ما
بين الساعة العاشرة صباحا والثانية عشر ظهرا ً (أي
ساعتين) .كذلك فإنّ مجلس نقابة عمال الهيئة ووزارة
اإلتصاالت يدعو العمال للتجمع يوم األربعاء ساعة انعقاد
مجلس الوزراء أمام السراي الكبير ،تعبيرا ً في آن واحد عن
ألمنا الكبير عن طريقة معالجة قضية الرواتب من جهة،
وباألخص
ومن جهة أخرى تذكيرا ً وحثا ً للسادة الوزراء
ّ
إلى الرئيس سالم لبت الموضوع فوراً».
وختم« :لسنا هواة أعمال سلبية وإضرابات ولم نكن
ذلك سابقا ً وال نتمنى أبدا ً أن نلجأ لهذه الوسائل .نتمنى
على المسؤولين التجاوب الفوري مع هذا الحق البديهي،
ونحذر بشدة فإنّ إضراب عمال هيئة أوجيرو ـ العامود
الفقري لقطاع االتصاالت مكلف ج��داً ،وال نرغب أب��دا ً في
الوصول إلى هذا اإلجراء».
كما تحدث صالح فأعلن «تضامن اتحاد المصالح
المستقلة مع عمال «أوجيرو» ،وقال»:سنقف معهم في
اإلضراب يوم األربعاء» ،معتبرا ً أنّ «المؤسسات العامة
ليست فقط «أوج��ي��رو» ومؤسسة الكهرباء والضمان
وغ��ي��ره��ا ،م��ح��ذرا ً م��ن انهيار ه��ذه المؤسسات بهدف
تخصيصها».
وك��ان عمال وموظفو أوج��ي��رو في مختلف المناطق
اللبنانية توقفوا عن العمل مدة ساعتين بين العاشرة
صباحا ً والثانية عشرة ظهرا ً احتجاجا ً على عدم صرف
الرواتب واألجور.

ديوان المحا�سبة ي�شارك
في اجتماع تنمية القدرات في الكويت
غ��ادر رئيس دي���وان المحاسبة
القاضي أحمد حمدان ،يرافقه رئيس
المصلحة ل���دى ال���دي���وان نعمان
زرزور ،إلى الكويت أمس للمشاركة
ف��ي االج��ت��م��اع التنسيقي لمبادرة
تنمية اإلنتوساي ( )IDIوالمنظمة
العربية ألجهزة الرقابة والمحاسبة
(األرابوساي) الذي يعقد في دولة
الكويت ،بدعوة من ديوان المحاسبة
م��ع ق��ادة األج��ه��زة العليا للرقابة

األعضاء وأصحاب المصلحة وذلك
في إط��ار التعاون ما بين الديوان
ومبادرة تنمية اإلنتوساي (.)IDI
كما يشارك في االجتماع ممثلون
عن مبادرة تنمية اإلنتوساي ()IDI
وال��ب��ن��ك ال��دول��ي واألم��ان��ة العامة
للمنظمة العربية (األراب��وس��اي)
باإلضافة إلى مجموعة من أجهزة
الرقابة والمحاسبة العربية.
ومن المقرر أن يناقش االجتماع

م��وض��وع مساندة األج��ه��زة العليا
للرقابة في تقديم القيمة والمنفعة
ومجموعة ب��رام��ج م��ب��ادرة تنمية
اإلنتوساي وموضوع االستراتيجية
وقياس األداء واإلب�ل�اغ إل��ى جانب
الرقابة على تحقيق أهداف التنمية
المستدامة ،كذلك موضوعي تعامل
الجهاز األعلى للرقابة مع أصحاب
المصلحة ومكافحة الفساد من قبل
الجهاز األعلى للرقابة.

