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حمليات

قدّ م على ر�أ�س وفد من «القومي» التعازي بالراحل موري�س الدبغي

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن ال «جنيف  »3ما لم تتوقف العمليات القتالية

�سجل ب�صمة تربوية مم ّيزة
حردانّ :
ورحيله خ�سارة كبيرة لمرجعيون وللبنان

مرعي :دي مي�ستورا �ساير وفد الريا�ض
ووا�شنطن غير م�ستعدة لمغامرة قبل االنتخابات

أشاد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد حردان بمزايا الفقيد الراحل موريس الدبغي (مدير
الكلية الوطنية في مرجعيون) معتبرا ً أنّ رحيله خسارة
لمنطقة مرجعيون وللبنان.
وأك��د ح���ردان خ�لال تقديمه ال��ع��زاء لعقيلة الراحل
سجل
السيدة وديعة قربان الدبغي والعائلة ،أنّ الراحل ّ
بصمة مميّزة على الصعيد التربوي في المنطقة ،وتميّز
بأخالقياته ووطنيته ،وقد ارتبط اسمه بك ّل ما هو إيجابي
لصالح المنطقة وأهلها ،وفي فترة االحتالل الصهيوني
لمرجعيون ومناطق الجنوب اللبناني ،كان الفقيد يشدِّد
على الصمود ،وكان صاحب الكلمة التي تجمع وال تف ِّرق.
وبحكم موقعه كمدير للكلية الوطنية في مرجعيون،
وحسن إدارته وسيرته ،اجتذب هذا الصرح العلمي أعدادا ً
كبيرة من طالب المنطقة ،فكم نحن بحاجة إلى أمثاله.
وض ّم الوفد إلى حردان وعقيلته مارلين حردان (رئيسة
جمعية نور) ،رئيس هيئة منح رتبة األمانة كمال الجمل،
منفذ عام مرجعيون سامي نقفور ،منفذ عام حاصبيا لبيب
سليقا ،أعضاء المجلس القومي :فواز خوري ،إميل الطيار،
فايز أبو عباس ،طاهر غبار ،وسعيد معالوي وع��ددا ً من
مسؤولي الوحدات الحزبية والقوميين االجتماعيين.
وكان في استقبال حردان إلى جانب العائلة عدد من
الفاعليات .وتحدث باسم العائلة ابن شقيقة الراحل،
الياس الطيار شاكرا ً حردان على مواساته ،ووقوفه الدائم
ّ
المحطات
إلى جانب العائلة وك ّل أهالي المنطقة في ك ّل
والمناسبات.

حاوره سعد الله الخليل
رأى أمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي
محمود مرعي «أنّ مسار جنيف  3لم يبدأ بعد»،
الفتا ً إلى «أنّ ك ّل ما جرى في جنيف يندرج في
الدور التحضيري».
وف��ي ح��وار مشترك لصحيفة «البناء» وشبكة
«توب نيوز» قال مرعي« :جال المبعوث األممي
إلى سورية استيفان دي مستورا بين الفنادق
والوفود ،ورغم إعالنه انطالق المباحثات إال أننا
لم نشهد أي جولة مباشرة أو غير مباشرة ،وما
جرى كان عبارة عن مشاورات وتبادل لوجهات
النظر بين الوفود المعارضة أو الوفد الحكومي
مع المبعوث األم�م��ي» .وأض��اف« :إنّ انسحاب
وف ��د ال��ري��اض دف ��ع دي م�ي�س�ت��ورا إل ��ى تعليق
مباحثات جنيف  3في حين أوجد لقاء ميونيخ
خطوات عملية يمكن أن تشكل بداية عملية للسير
باألزمة السورية نحو الح ّل السياسي».

الزميل الخليل متحدثا ً إلى مرعي

ال انسجام بين وفود المعارضة

«القومي» و�أهالي دير الحرف والمتن ي�ش ّيعون المنا�ضل بيار �أبو جودة (جبران)

نادر :الأمة التي ابتدعت الح�ضارة الإن�سانية الأولى
لن تر�ضخ لالحتالل والإرهاب

ولفت مرعي إلى إشكالية وفود المعارضات والتدخل العربي واإلقليمي
والدولي الذي فرض وجود «ثالثة وفود معارضة غير منسجمة ،وهذه الوفود
ليست متفقة على التمثيل وال على ماذا تريد وهذا ما أظهر أنّ المشكلة في
المعارضة وليست في الحكومة السورية التي بدا وفدها جاهزا ً للمباحثات
ومتماسكا ً في المواقف في الوقت الذي عطل وفد الرياض مباحثات جنيف
 .»3وأضاف« :ساير دي ميستورا وفد الرياض كثيرا ً حتى أنه رفض استقبال
المبعوث األُممي في الموعد الذي حدّده ثم ألغى اللقاء وكان قد فرض شروطا ً
ُمسبقة قبله إلفشال جنيف  3وبدا أنه ال يريد حالً سياسيا ً بل حسما ً عسكريا ً
وهذا ما بدا واضحا ً منذ إرسال السعودية لقواتها إلى قاعدة «إنجرليك» في
تركيا ،ما يشير إلى أنّ تقدم الجيش السوري في حلب كان المسبب األساسي
للقلق السعودي ـ التركي».
وح��ول ما أُثير عن حضور أعضاء وفد معارضة الداخل السوري بصفة
مستشارين وليس مفاوضين ،قال مرعي« :المفاوضات لم تنطلق بعد لنف ِّرق
بين مفاوض ومستشار وك ّل القوى التي حضرت جنيف التقاها دي ميستورا
بشكل مباشر أو عبر مكتبه» .وأض��اف« :ح��دّد المبعوث األممي موعدا ً للقاء
وفد معارضة الداخل عبر مديرة مكتبه خولة مطر وأُلغي الموعد إرضاء لوفد
الرياض الطفل المدلل لألمم المتحدة والدول الداعمة ،ما دفعنا إلى عقد مؤتمر
صحافي في الفندق لشرح ضرورة تمثيل معارضة الداخل وأخرجنا الصوت
الداخلي للمعارضة في جنيف لفضح القوى التي كانت تريد أن تحصر التمثيل
بوفد الرياض كما جنيف  2لكنها فشلت».
وأشار مرعي إلى «أنّ وفد الرياض أضاف إلى عناصره السياسيين قادة
لجهتين عسكريتين «أح��رار الشام» و«جيش اإلس�لام» وهما ُمدرجتان على
الئحة اإلره��اب العالمي ،لذلك ف��إنّ وص��ول محمد علوش إلى جنيف يطرح
تساؤالت كثيرة».

حجاب ووفد الرياض يبيعون الوهم

أما بالنسبة إلى ما طرحه رياض حجاب في مؤتمر ميونخ الثاني والخمسين
حيث طالب «بإخراج المقاتلين األجانب ووقف روسيا وإيران عملياتهما في
سورية وإطالق عملية تحول سياسي بهيئة حكم انتقالية ال مكان فيها للرئيس
بشار األسد» ،قال مرعي« :وفد الرياض ما زال يطرح وهما ً لم يعد موجودا ً في
أدبيات فيننا وال في قرار مجلس األمن  2254وال في بيانات فيينا وميونيخ ،التي
ّ
ويحق للرئيس بشار األسد أن يشارك في
أجمعت على أنّ سورية دولة علمانية
االنتخابات ،في إطار العملية السياسية» .وأكد أنّ وفد الرياض ورياض حجاب
«يبيعون الشعب السوري وهما ً وليس لديهم إال بيع الوهم».
وحول تصريحات وزير الحرب «اإلسرائيلي» موشي يعلون من ميونيخ
قبل اجتماعه إلى نظرائه األوروبيين وملك األردن عبد الله بضرورة تقسيم
سورية وفق معايير طائفية ومذهبية ،أكد مرعي «أنّ الكيان الصهيوني ليس
الوحيد الذي يريد تقسيم سورية وفق أسس طائفية بل هناك أيضا ً دول إقليمية
وعالمية تريد تفتيت بنية الدولة السورية طائفيا ً ومذهبياً» .وقال« :إنّ وفد
المعارضة الوطنية في جنيف أص ّر على وحدة الشعب السوري أرضا ً وشعبا ً
كمسلّمة من المسلّمات التي ال يجوز المساس بها .من يريد تقسيم سورية هو
مجرم بح ّقها كما وبنية الجيش السوري ال يمكن المساس بها .نحن نريد أن
موحدة وأنّ نقف جميعاً ،مواالة ومعارضة ،ض ّد
نحافظ على بالدنا واحدة
ّ
تقسيمها وتفتيتها ،فمؤامرة تقسيم سورية واضحة».

حق ومسلّم األفضل تمثيالً
مشاركة األكراد ّ

شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي أحد
مناضليه بيار أبو جودة (جبران) في مأتم حزبي
وشعبي في بلدة دير الحرف في المتن األعلى،
وقد حمل النعش على ّ
أكف القوميين ملفوفا ً بعلم
الزوبعة ،وتقدّم موكب التشييع حملة األكاليل،
بينها إكليل باسم رئيس الحزب النائب أسعد
ح���ردان ،وآخ��ر باسم منفذية المتن الشمالي،
وإكليل باسم مؤسسة رعاية أسر الشهداء وذوي
االحتياجات الخاصة .وكان الموكب انطلق من
أم��ام مستشفى ال��روم ـ األشرفية ،حيث أدّى له
القوميون التحية الحزبية.
وشارك في التشييع ،عميد الدفاع زياد معلوف،
عميدة البيئة ميسون قربان ،الرئيس األسبق
للحزب مسعد حجل ،وكيل عميد المالية نبيل أبو
نكد ،مدير الدائرة اإلذاعية كمال ن��ادر ،المندوب
السياسي لجبل لبنان الشمالي نجيب خنيصر،
ناموس عمدة الدفاع سمير عطالله ،المنفذون
العامون لبيروت بطرس سعادة والمتن األعلى
عادل حاطوم والمتن الشمالي سمعان الخراط،
النائب السابق أنطون خليل ،رئيسة مؤسسة
رعاية أسر الشهداء نهال رياشي ،وعدد من أعضاء
المجلس القومي وهيئات المنفذيات ومسؤولي
ال��وح��دات الحزبية وحشد كبير من المواطنين
والقوميين.
والحقا ً قدّم التعازي رئيس الحزب النائب أسعد
حردان على رأس ض ّم عميد اإلذاعة واإلعالم وائل
الحسنية ،رئيس هيئة منح رتبة األمانة كمال
الجمل ،منفذ عام المتن الشمالي سمعان الخراط،
ومنفذ عام الضاحية الشرقية أنطون يزبك.

ت��رأس الصالة األب م��ارون شمعون وعاونه
ٌ
لفيف من الكهنة في كنيسة مار جرجس ،وألقى
األب شمعون كلمة عدّد فيها مزايا الراحل وخصاله
األخالقية العالية والتزامه بالعمل االجتماعي
لخير اإلن��س��ان بشكل ع��ام ،واعتناقه العقيدة
مؤسسها أنطون
القومية االجتماعية التي يقول
ّ
س��ع��اده «ان��ه��ا ح��رك��ة هجومية تهاجم بالفكر
والكلمة وباألفعال واألعمال ،تهاجم الحزبيات
تفسخ ال��وط��ن ،وتهاجم
الدينية العمياء التي
ّ
اإلق��ط��اع المتحكم ب��رق��اب الفالحين والعمال،
وتهاجم الرسمالية الجشعة التي تمتص دم
العمال والموظفين وتعاملهم بإذالل وتحرمهم من
الحياة الكريمة».

كلمة مركز الحزب

بعد ذلك ألقى كمال ن��ادر كلمة مركز الحزب
وقال فيها :إنّ جبران أبو جوده قد أعطى في عمره
القصير أعماال ً كبيرة وتربّت على يديه أجيال
عديدة كان بالنسبة إليهم القدوة والمد ّرب والرائد،
وق��د تميّز بأخالقه العالية وه��دوئ��ه حتى في
اللحظات الصعبة والخطيرة ،وكانت ابتسامته
ال تفارق وجهه وبها يبعث األمل والطمأنينة في
نفس ك ّل من يتعامل معه ،وفوق ذلك كان يعمل
بصمت وبدون ضجيج حتى صارت أفعاله أكثر
من أقواله وظ ّل قسم كبير منها مجهوالً ...وقد عمل
في ك ّل المجاالت الحزبية في التدريب واإلدارة
والتربية ،وعندما حصل االجتياح الصهيوني
شارك في أعمال المقاومة .واستحق وسام الواجب
وهو يستحق أوسمة كثيرة جزاء أعماله الجليلة

للحزب واألمة.
وتوجه نادر الى األب شمعون شاكرا ً له ما ذكره
عن زعيم الحزب ،وأض��اف انّ سعاده يقول عن
الموارنة «إنهم سريانٌ سوريون وهم الذين حفِظوا
التراث السوري األصيل ،ومنهم ننتظر اإلسهام
في بعث هذا التراث واالشتراك في نهضة األمة
السورية».
وتط ّرق نادر الى أوضاع البالد ومواجهة اإلرهاب
فقال إنّ المعركة مستم ّرة وسيكون النصر حليف
أمتنا في ك ّل الجبهات وليس مقبوال ً ان نتهاون مع
اإلرهابيين والمجرمين الذي أكلوا لحمنا ود ّمروا
وسلبوا وسطوا ومارسوا أعمال السبي وتجارة
الرقيق األب��ي��ض ،وه��ي أع��م��ال تعتبر م��ن أح ّ
��ط
األفعال الدنيئة والوحشية ،وال يمكن التصديق
بأنّ ذلك يجري في القرن الحادي والعشرين ،فأيّ
دين يحلل ذلك وايّ إله يبيح للبشر ان يعتدوا
ويقتلوا ويسبوا ويغتصبوا؟ إنها أفعال الجاهلية
والوحشية ال غير.
وقال إنّ أمتنا التي أبدعت الحضارة اإلنسانية
األول��ى ،ونظمت الزمن واخترعت اآلل��ة والعلوم
المتعدّدة لن ترضخ لهؤالء ولداعميهم من عربان
وأت���راك وأميركيين وأوروب��ي��ي��ن ،وستدحرهم
بالتعاون مع الدول الصديقة ،وسيبدأ بعد ذلك
نشوء نظام عالمي جديد ع��ادل ومنطقي ،وإنّ
الجيش السوري واللبناني والمقاومة ونسور
الزوبعة يشكلون جيش هذه األمة التي ستنتصر
وتغيّر مجرى األحداث في العالم.
وختم مقدّما ً التعزية باسم رئيس الحزب النائب
أسعد حردان والقيادة المركزية.

وأشار مرعي «أنّ إشكالية تشكيل الوفد المعارض لم تح ّل بعد» ،مطالبا ً بأنّ
يكون هناك وفدان نظرا ً للخالف في األفكار والطروحات حول مستقبل سورية
قسم أو ُتد َّمر
بين مكونات المعارضة» .وقال« :وفد الرياض ال مشكلة لديه بأن ُت َّ

سورية ويص ِّرح تصريحات ال تخدم الشعب السوري ،فيما يقدم وفد موسكو
طروحات جيدة ،لكنّ انسحاب هيثم مناع ،لعدم مشاركة المكون الكردي ،خلق
إشكالية ويجب عدم إقصاء المعارضة الداخلية وهي األقدر على فهم طبيعة
الشعب السوري ومشاكله وطموحاته».
ورأى «أنّ المعضلة الكردية ُتح ّل بتمثيل حزب االتحاد الديمقراطي بقيادة
صالح مسلم» ،الفتا ً إلى أنّ تركيا تمنع ذلك ألنها تخشى الحزب كونه امتداد
لحزب العمال الكردستاني بقيادة عبد الله أوجالن ،لكنّ هذا ال ينفي تواجده
القوي على األرض السورية».
ولفت إلى لقاء وفد معارضة الداخل مع نائب وزير خارجية الروسي غينادي
غاتيلوف في جنيف وتأكيده أنّ قرار  2254واضح بوجوب تمثيل المعارضة
الداخلية تمثيالً حقيقيا ً والمكون الكردي أيضاً ،مشيرا ً إلى «أنّ االعتراض التركي
والتهديد باالنسحاب حال دون ذلك» .وأضاف« :من ميونيخ وضعت الواليات
المتحدة وروسيا أسسا ً جديدة لبدء العمل السياسي منها وقف إطالق النار وبدء
العمليات القتالية ،وقد ُوضعت الخطوات العملية» .وأعرب مرعي عن اعتقاده
بأنّ العمليات القتالية «قد تتوقف في بعض األماكن في الجغرافية السورية
مستثنية وقف اإلطالق النار في األماكن التي تتواجد فيها جبهة النصرة وداعش،
لكنها تحتاج إلى وقت ،وإلى وساطة أُممية وجهود روسية وترتيبات» ،مشيرا ً
إلى «أنّ وقف العمليات القتالية في مناطق معينة يمكن أن يبدأ فقط في ريف
دمشق أو محافظة درعا لكن في حلب والرقة وإدلب هناك صعوبة كبيرة لتداخل
داعش والنصرة والدعم التركي السعودي لبعض الفصائل ،خاصة أنّ تركيا
والسعودية هما القوتان الفاعلتان لما لهما من تأثيرات على بعض الفصائل
وتنظيم داعش له تأثير في دير الزور والرقة وهناك مساحة جغرافية معينة
يمكن أن تكون خارج وقف العمليات ،ما يعني أنّ المنطقة تتجه نحو المزيد من
التصعيد الميداني خالل أسبوع».
وردا ً على سؤال عن ردود الفعل السورية الروسية المتوقعة ،أجاب مرعي:
«الجيش السوري والقوة الجوية الروسية هدّدا بقصف تركيا إن حصل تدخل
بري عسكري سعودي ـ تركي ،ما يعني أنه ستكون هناك حرب عالمية ثالثة
وهو ما لن تسمح به أي من القوى العالمية وما نشهده من تدخل تركي هو مجرد
الحصير للتفاوض على صفيح ساخن في منطقة متوترة وربما نشهد تصعيدا ً
كبيرا ً خالل األيام المقبلة من دون االنزالق إلى حرب مفتوحة».

ال مغامرات أميركية قبل االنتخابات

وحول الموقف األميركي م ّما يجري من تطورات ،أوضح مرعي «أنّ واشنطن
تستطيع أن توكل مه ّمات الملف السوري للسعودية وتركيا من دون أن تتدخل
في سورية ،بحسب ما قال وزير الخارجية األميركي جون كيري لوفد الرياض:
«لن نحارب من أجل أحد في سورية إال أنّ ذلك ال يعني بالمطلق السماح لها
باقتراف حماقات تورط واشنطن» .وأضاف« :واشنطن على أبواب االنتخابات
وأي خلل عسكري ض ّد أميركا يمكن أن يؤدي إلى تفوق حزب على آخر لذلك لن
يغامر الرئيس باراك أوباما ويورط الجيش لضمان فوز حزبه في االنتخابات
المقبلة».
وختم مرعي مشدّدا ً على «أنّ الح ّل السياسي هو الذي سيخرج سورية
من أزمتها والتصعيد العسكري قد يفاقم األمور ويعقدها أكثر رغم أنه يخدم
األميركيين و«إسرائيل» ،لذلك تسعى السعودية وتركيا إلى إطالة أمد األزمة
يصب بالنتيجة في خدمة العدو الصهيوني».
وكله
ّ
وقال« :إن لم تتوقف العمليات القتالية خالل عشرة أيام ال يوجد جنيف 3
وتدخل سورية في مرحلة رفع مستويات».

http://topnews-nasserkandil.com/final/radio.php
وعبر البث المباشر لتوب نيوز عبر اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=hFeke5rGLew

االتحاد العمالي يفتتح ندوة حول «نظام التقاعد والحماية االجتماعية»

غ�صن :نرف�ض �أي زيادة لل�ضرائب غير المبا�شرة مهما تكن ن�سبتها
�سمير عون :الحكومة تتغا�ضى عن معايير العمل الدولية
افتتح االتحاد العمالي العام في
لبنان صباح أم��س ،بالتعاون مع
منظمة العمل الدولية ـ المكتب اإلقليمي
للدول العربية ـ بيروت ،أعمال الندوة
��ص��ص��ة ال��ت��ي تستمر لمدة
ال��م��ت��خ ِّ
يومين حول «نظام التقاعد والحماية
االج��ت��م��اع��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان واألزم����ة
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وسبل
مواجهتها» .وشارك في أعمال الندوة
رئ��ي��س االت��ح��اد العمالي ال��ع��ام في
لبنان غسان غصن ومسؤول األنشطة
العمالية في مكتب المنظمة في بيروت
مصطفى سعيد ،في حضور ممثلين
وقيادات االتحادات النقابية األعضاء
ف��ي ال��م��ج��ل��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�لات��ح��اد
العمالي العام ،فضالً عن المحاضرين
والخبراء.
بداية ،ش��دّد غصن على «متابعة
االتحاد العمالي ألهم موضوع يطال
قضايا العمال وه��و قانون التقاعد
وال��ح��م��اي��ة االجتماعية ب��االرت��ب��اط
مع األزم��ة االقتصادية واالجتماعية
التي تضرب المجتمع والبالد في ظل
أزم��ة سياسية مديدة تعطل الحياة
السياسية وتشل البالد» ،مشيرا ً إلى
«مواجهة مفاعيل األزم���ة ،كما ذكر
بقرار المجلس التنفيذي في األسبوع
الماضي بإقرار اإلض��راب العام ر ّدا ً
على توجه الحكومة لزيادة أسعار
البنزين».
وأك��د «مضي االتحاد بهذا النهج
ال��راف��ض ألي زي���ادة للضرائب غير
المباشرة أيا ً تكن نسبتها وفي أي وقت

ك��ان» ،مر ِّكزا ً على «المطلب المزمن
للحركة النقابية واتحادها العمالي
العام بإقرار قانون التقاعد والحماية
االجتماعية واستعانته بمالحظات
وت��ج��ارب منظمة ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة
والخبراء وأركان القيادة في الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي».
وت��ح��دث مصطفى سعيد كلمة
باسم منظمة العمل الدولية ـ المكتب
اإلقليمي للدول العربية في بيروت،
فأشار إلى أنّ «المنظمة تعتبر الحماية
االجتماعية من أهم عوامل االستقرار
االجتماعي وضمان الحق بالحياة
والعمل الالئق من خالل إعادة توزيع
ال��ث��روة وتعزيز االق��ت��ص��اد الوطني
واستقرار سوق العمل» ،مشيرا ً إلى
أنّ «المنظمة تقارب ه��ذا الموضوع
ّ
كحق من حقوق اإلنسان وأداة مه ّمة
لقضاء على الفقر وانعدام المساواة
ف��ي المجتمع ،وأنّ المنظمة ب��دأت
باالهتمام بهذا الموضوع منذ نشأتها
ع��ام  1919وتابعت ذل��ك من خالل
االتفاقيات الدولية ( )102و ()157
والتوصية (.»)202
أض�����اف« :ه����ذه ال���ورش���ة تعقد
ف��ي ظ��روف اقتصادية واجتماعية
وسياسية غير مستقرة في لبنان حيث
ال تزال فئات كثيرة من العمال وذوي
الدخل المحدود تعاني من غياب الح ّد
األدنى من شروط العمل الالئق» ،آمالً
أن يكون نقاش اليوم «خطوة بإتجاه
تصويب العمل من أجل بناء أرضية
وطنية للحماية االجتماعية».

ث��م ب���دأت الجلسة األول����ى التي
أداره��ا رئيس االتحاد العمالي العام
باالستماع إلى المالحظات المقدمة من
مسؤولة ملف الحماية االجتماعية في
مكتب منظمة العمل الدولية أوروسال
كلكي.
انطلقت كلكي من أنّ «هذا المشروع
ال يتفق مع معايير العمل الدولية،
خصوصا ً االتفاقية رقم ( )102لعام
 1952المتعلقة بالمعايير الدنيا
للضمان االجتماعي» ،مشيرة إلى
أنّ «المشروع يقوم على االشتراكات
المحدّدة وليس على المنافع المحدّدة
وغياب المسؤولية العامة للحكومة
في ضمانة القانون والتضامن وإدارة
ال��م��خ��اط��ر ،ف��ض�لاً ع��ن غ��ي��اب فكرة
التمويل الجماعي للمنافع ،وأك��دت
على أهمية ووج��وب مشاركة ممثلي
العمال في إدارة هذا المشروع وتعديل
المعاشات دورياً ،كما انتقدت مشروع
القانون لجهة إلزام العمال المهاجرين
باالشتراك من دون الحصول على أي
تعويض.
أضافت «ينبغي أن ينص القانون
الجديد على تعديل تلقائي للمعاش
التقاعدي وعلى دراس��ات إكتوارية
دورية وعلى مسؤولية الحكومة وعلى
االستثمارات المضمونة لالشتراكات
بمشاركة إدارية لممثلي العمال ،على
أن ال يق ّل المعاش التقاعدي عن 40
في المئة من الموارد السابقة لألجير
وليس على أس��اس نسبة من الحد
األدنى لألجور».

وأك���د رئ��ي��س اللجنة الفنية في
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
سمير عون ،من جهته ،أنّ «الحكومة
ال ت��زال تتغاضى عن معايير العمل
الدولية بل وتتهرب منها» ،مضيفا ً
أنّ «المشروع الحالي يلغي مفهوم
الحماية االجتماعية ويعتبر مؤسسة
ع��ام��ة إداري�����ة ول��ي��س ذات ط��اب��ع
اج��ت��م��اع��ي ك��م��ا ه��و ح���ال ص��ن��دوق
الضمان أساساً».
وق������ال« :أص����ح����اب ال��م��ش��روع
إستفادوا من التأزم والفلتان الهيكلي
إلف��راغ المشاريع السابقة من جميع
االيجابيات وأسقطوا  11توصية من
أص��ل  12توصية سابقة .ويتضمن
المشروع جملة من االلتباسات حتى
ف��ي التسمية خ��ص��وص��ا بالنسبة
لإلدارة الثالثية وطريقة التمثيل وليس
التعيين» ،متسائالً« :كيف لدولة ال
تصرح عن أجرائها وتتخبط سياسيا ً
وإداري�����ا ً أن تضع وتنفذ القانون
العصري ،كما اقترح أن ال يقبل العمال
تحديد بدء التنفيذ قبل االطمئنان إلى
جهوزية الوضع ،ولماذا ليس لدينا
مراجعة دوري��ة لألجور وكيف نضع
نظاما للتقاعد من دون ذلك؟».
وختم« :هذا النظام المقترح أسوأ
من نظام شركات التأمين وغير قابل
للنقاش بغية اإلصالح ،بل المطلوب
التغيير الكلي خصوصا ً أنّ الهدف
األس��اس��ي ل��دى أص��ح��اب المشروع
هو وض��ع اليد على إدخ���ارات نهاية
الخدمة للعمال».

