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نهرا يلتقي لجنة �أ�صدقاء الأ�سير يحيى �سكاف:
حمليات

ق�ضيته وطنية بامتياز وتعني ّ
كل �أبناء الوطن

شقيق األسير سكاف يقدم درعا ً تقديرية لنهرا
استقبل محافظ الشمال القاضي
رم���زي ن��ه��را ف��ي مكتبه ف��ي س��راي
طرابلس أمس ،رئيس لجنة أصدقاء
األسير يحيى سكاف جمال سكاف،
ال���ذي وض��ع��ه ف��ي أج���واء ال��ذك��رى
السنوية العاشرة لالنتصار على
العدو الصهيوني وسبل إقامة يوم
تضامني في الشمال مع قضية عميد

األس���رى ف��ي السجون اإلسرائلية
يحيى سكاف».
ووض���ع س��ك��اف المحافظ نهرا
ف��ي «أج���واء قضية االس��ي��ر سكاف
التي يعمل العدو الصهيوني على
معاقبته ،أث��ر مشاركته بأضخم
عملية ب��ط��ول��ي��ة ح��ي��ث ق��ت��ل ع��ددا
م��ن ال��ج��ن��ود الصهاينة وضابطا ً

إسرائيلياً».
وأبدى نهرا ،بدوره« ،تعاطفه مع
قضية األسير سكاف» ،معتبرا ً أنها
«قضية وطنية بامتياز وهي تعني
ك ّل أبناء الوطن».
وف��ي خ��ت��ام ال��ل��ق��اء ق��دم سكاف
للمحافظ نهرا لوحة األسير يحيى
سكاف عربون احترام وتقدير.

مخيم ال�شباب القومي العربي :الأنظمة المتحالفة
مع الغرب تتح ّمل م�س�ؤولية تجزئة الأمة
واص��ل مخيم الشباب القومي العربي فعاليات
برنامجه الثقافي ،في دورت��ه الخامسة والعشرين
المنعقد في المعهد الرياضي في تونس ،بمشاركة
أكثر م��ن مائة وسبعين شخصية ق��دم��وا م��ن أغلب
األقطار العربية.
وق��د استضاف المخيم المنسق ال��ع��ام السابق
للمؤتمر القومي اإلس�لام��ي منير شفيق ،ال��ذي قدم
مداخلة عن «الوضع السياسي العربي العام والقضية
الفلسطينية» ،استهلها «بالتأكيد على دور الشباب
كطاقة متجددة في حمل ل��واء المقاومة والممانعة
وحركة التغيير باتجاه التحرير والوحدة».
وقال« :إنّ الصفة المميزة للعالقات الدولية وموازين
القوى هي التبدل وعدم الثبات ،وبالتالي ال ينبغي
تبني أحكام ثابته وبناء تصورات واسترتيجية تحكم
الواقع الهربي المستقبلي».
وإذ اعتبر «أنّ ث��ورات التغيير في الوطن العربي
تعود إلى الحيف االجتماعي ،واالستبداد السياسي،
والتبعية الخارجية ،وفشل الدولة القطرية» ،رأى
«أنّ هناك في بعض األقطار ثورات مضادة ضد مواقف
مؤيدة لمشروع المقاومة والممانعة وعدم التماهي مع
القوى االستعمارية الخارجية».
ورأى أنه «رغم حالة الضعف واالنقسام التي تطبع
الحالة الفلسطينية ف��إنّ الكثير من مظاهر القوة ما
زالت تمتلكها قوى النضال والتحرر الفلسطيني ،وأنّ
الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق االنتصار على الكيان
الصهيوني ال��ذي دخل مرحلة متقدمة من التراجع
واالنكماش المرتبط بتغيير معادلة القوى العالمية،
وتراجع دور الواليات المتحدة كالعب أساسي في
صنع القرار الدولي كما كان يحدث في السابق».
تحدث االقتصادي العراقي الدكتور دارم البصام،
من جهته ،عن «سياسة التخطيط والتنمية في أقطار
الثورات العربية» ،مؤكدا «أن الحيف االجتماعي بشكل
رأسي وعمودي هو أحد أهم أسبابها» ،وقال« :إذا كانت
ثورات الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم
قد ارتبطت بحركات التحرر قدمت برنامجا ً اقتصاديا ً
واجتماعياً ،فإنّ ثورات التغيير العربي قد ركزت على
التحرر السياسي الليبرالي للفرد ،األمر الذي ولد عنفا
هيكليا ً ك��ان أص�لاً يقبع في عمق المجتمع كحقيقة
رمزية ومادية ،وبالتالي أصبحنا أمام المشروع غير
المنجز لتلك الثورات».
وق���ال« :إنّ واق��ع ال��ث��ورات العربية الجديد هو
واق��ع المجتمع المشبك عن طريق وسائل االتصال
وقدرتها على التعبئة السياسية ،ودوره��ا في خلق
هوية جماعية صنعت المجتمع المدني المسيس
والمواطنة الناشطة» ،مشيرا ً إلى «ض��رورة التركيز
على الديموقراطية التشاركية بدل التمثيلية ،وتجاوز
المعادلة الصعبة ممثلة ف��ي ت��زاي��د إرت��ف��اع سقف
المطالب وتناقص وانخفاض موارد الدولة» ،داعيا ً

إلى «إقامة غرفة عمليات إلدارة التوقعات ،وتجاوز
مركزية القرار وإشراك الحركات االجتماعية في صنع
القرار السياسي واالقتصادي وإعادة توزيع األعباء
الضريبية ،وإل��ى سياسة اقتصادية ترفع الحيف
االجتماعي عن الفقراء ،وتطبيق نموذج الحصص
االجتماعية».
وتحدث عضو األمانة العامة للمؤتمر القومي العربي
سابقا والكاتب المصري الدكتور محمد السعيد إدريس
عن «الصراع الدولي واإلقليمي على الوطن العربي»،
فاعتبر «أنّ هناك حربا ً على الهوية العربية وتجذيرا
للصراع والتطاحن العرقي والطائفي» .وتساءل عن
«السبب الحقيقي الذي يقف وراء محاصرة المشروع
القومي العربي ،مقابل االنفتاح على الغرب واالنبطاح
واالستسالم له».
وقدم تحليالً عن مجمل التحوالت السياسية التي
عرفتها المنطقة ،وشبكة التحالفات ،والصراعات
التي شهدتها منذ ع��ام  ،1971وح��دد ه��دف القوى
االستعمارية في حماية أمن «الكيان الصهيوني»،
وضمان استمرار تدفق النفط ألسواق الغرب ،وتفكيك
المنطقة وإع���ادة بنائها وف��ق م��ا يخدم مصالحها
االستراتيجية م��ن خ�لال م��ش��روع ال��ش��رق األوس��ط
الكبير ،ونظرية الفوضى الخالقة ،وتحويل الصراع في
المنطقة من صراع عربي ـ صهيوني ،إلى صراع عربي
ـ إيراني يتراجع فيه االهتمام بالقضية الفلسطينية
والوحدة العربية».
واك��د «أنّ التحرر م��ن واق��ع التبعية والتجزئة
والتقسيم يمر حتما ً عن طريق الوحدة العربية وتحرير
فلسطين».
وأك��د عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية
القيادة العامة رامز مصطفى ،بدوره« ،أنّ األمة العربية
تشكل عمقا ً استراتيجيا ً لفلسطين ولك ّل قواها الوطنية
والقومية» ،معتبرا ً «أنّ المشهد السياسي ،وبكل ما
يحمله من مآس وتحديات ،مدخل لعزل فلسطين عن
محيطها العربي واإلسالمي باعتبارها رابطة الوصل
بين مشرق األمة ومغربها» .وحمل األنظمة العربية
المتحالفة مع الغرب مسؤولية االنهيار والتبعية
والتجزئة التي تواجه األمة».
وق��ال« :إنّ كل من يتحرك خ��ارج دائ��رة فلسطين
والمقاومة ه��و ب��ال��ض��رورة خ��ارج دورة التاريخ»،
ُمح ِّمالً «الشباب العربي مسؤولية الدفاع عن فلسطين
باعتبارها القضية المركزية وأمانة األجيال».
ي��ذك��ر ،أنّ المخيم ي��واص��ل فعالياته الثقافية
وال��ح��واري��ة عبر ورش عمل شبابية ومحاضرات
لشخصيات عربية بارزة من بينها رئيس مجلس إدارة
األه��رام الدكتور أحمد السيد النجار ،وعضو المكتب
السياسي ف��ي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
الدكتور ماهر الطاهر ،وشخصيات ناصرية وعربية
وتونسية.

«التن�سيق» :ربط عمل الم�ؤ�س�سات
بانتخاب رئي�س يدفع البلد نحو االنهيار
لفتت هيئة التنسيق النقابية إلى
«أنّ استمرار ف��راغ كرسي رئاسة
الجمهورية دف��ع بهذا االستحقاق
الوطني الكبير ألن يصبح أسير
التجاذبات اإلقليمية والدولية مما
يوحي بأنّ مسار انتخابات الرئيس
ليست في المدى المنظور ،وبالتالي
ف��إنّ رب��ط عمل باقي المؤسسات
ال��دس��ت��وري��ة ب��ان��ت��خ��اب رئ��ي��س
للجمهورية يزيد من حالة االنهيار
ال���ذي يصيب البلد على الصعد
كافة».
وأش��ارت الهيئة ،في بيان بعد
اجتماعها ال��دوري في مق ّر رابطة
معلمي التعليم األساسي الرسمي،
والذي ناقشت خالله سبل التحرك
«الضاغط إلل��زام الطبقة الحاكمة
بتغيير نهجها ال���ذي ي��ك��اد يدفع
بالدولة إل��ى االن��ح�لال» ،إل��ى أنه
و»ب��ع��د أن أم��ع��ن��ت ق���وى الطبقة

الحاكمة في مناكفاتها وفي تغليب
مصالحها الفئوية والخاصة على
حساب مصلحة الوطن والمواطن،
ت��ف��اق��م��ت األزم�����ات االج��ت��م��اع��ي��ة
واالقتصادية والمعيشية والحياتية
والخدماتية ،حتى بتنا في مرحلة
تكاد فيها الدولة تصاب باالنحالل
والتفكك .ولألسف فإنّ سنة كاملة
م��ن ال��ح��وار بين أط���راف الطبقة
الحاكمة لم تستطع تأمين ح ّل ألية
مشكلة قائمة في البلد».
وأك����دت أنّ «ال��م��ت��ض � ِّرري��ن من
تعطيل المؤسسات الدستورية
هم اللبنانيون جميعا ً باستثناء
أط���راف الطبقة الحاكمة ،وعليه
فإنّ التحركات المطلبية القطاعية
المشروعة والمحقة لم تعد كافية
إلل���زام الطبقة الحاكمة بتغيير
نهجها».
ودعت «جميع الهيئات النقابية

إل��ى بحث الخطوات الديمقراطية
الممكنة ل��دف��ع الطبقة الحاكمة
إلع����ادة ال��ت��ش��ري��ع إل���ى المجلس
النيابي تشريعا ً كامالً ،فما من قطاع
يستطيع انتزاع مطالبه في غياب
التشريع» .كما دعت جميع مكوناتها
وق��واع��ده��ا إل��ى «بحث الخطوات
الممكنة في الزمان والمكان والشكل
واألس��ل��وب إلجبار المعنيين على
العودة إلى التشريع وإقرار سلسلة
الرتب والرواتب معدلة بما يعطي
لجميع القطاعات الوظيفية النسبة
عينها التي أُعطيت ألساتذة الجامعة
والقضاة ،ورفع الح ّد األدنى لألجور
بما يغطي الزيادة التي لم تقر عام
 2012ونسبة ارتفاع األسعار بين
العام  2012وحالياً ،وغير ذلك من
القضايا االجتماعية والمعيشية
والحياتية».
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موظفو م�ست�شفى بيروت الحكومي يعت�صمون مطالبين بم�ستح ّقاتهم:
للتعامل مع الموظفين كافة بمعيار واحد من دون ا�ستن�سابية وال تمييز
ن��ف��ذ م��وظ��ف��و مستشفى ب��ي��روت
ال��ح��ك��وم��ي ال��ج��ام��ع��ي اع��ت��ص��ام �ا ً
صباح أم��س ،في باحة المستشفى
للمطالبة بتنفيذ قرار مجلس اإلدارة
المتعلق بحقوق الموظفين وتسديد
مستحقاتهم.
وتال عضو لجنة الموظفين عضو
الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين
في المستشفيات الحكومية عبدالله
العطار باسم المعتصمين بياناً،
أش��ار فيه إل��ى «أنّ تحركنا القديم
الجديد يأتي اليوم بعد االستهتار
ال��واض��ح وغ��ي��ر ال��م��ق��ب��ول بحقوق
الموظفين وتحركاتهم ومطالبهم،
وال��ذي تجلى خالل اجتماع مجلس
اإلدارة األخير الذي تزامن في اليوم
نفسه مع تحرك الموظفين ،من دون
أن يأتي على ذكرهم أو حتى السؤال
عن سبب احتجاجهم وسبب عدم
تنفيذ القرارات الصادرة عنهم ،بل ما
زاد الطين بلة في حينه هو إصدار
ق��رارات جديدة بترفيعات وتنقالت
تكبِّد المؤسسة أعباء كبيرة إضافية
قبل تسديد حقوق الموظفين المقررة
والتي كان آخرها منذ حوالي السنة
وال��ن��ص��ف» .وش����دّد ع��ل��ى ع���دد من
النقاط ،أبرزها:
ـ ت��ن��ف��ي��ذ ق����رار م��ج��ل��س اإلدارة
المتعلق بدرجات المتعاقدين ،وبدل
المساعدات المدرسية ،وب��دل شهر
 13بكامل بنوده وبدون استنسابية

العطار يتلو بيانا ً باسم المعتصمين
ك��ون��ه ال ي��وج��د أزم���ة مالية عندنا
بحسب ما صرح معالي وزير الصحة
العامة.
ـ اس��ت��ك��م��ال تنفيذ ق���رار إع��ط��اء
العاملين ف��ي مصلحة التمريض
الحافز المالي وبدل الخبرة عن عشر
س��ن��وات داخ��ل المؤسسة المقررة

حكيم يلتقي ال�سفير الإيراني
التقى وزير االقتصاد والتجارة الدكتور آالن حكيم سفير الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية في بيروت محمد فتحعلي حيث ت ّم االطالع وتبادل المعلومات حول تطور
العمل في البنود التي تم االتفاق عليها في اللجنة المشتركة اللبنانية اإليرانية التي
انعقدت في طهران في أوائل  .2016كما جرى تداول الشؤون السياسية الراهنة.

بـ 200.000ل.ل .وذل��ك للح ّد من
ه��ج��رة الممرضين ،وك��ون��ه يسدِّد
للبعض دون ال��ب��ع��ض اآلخ���ر من
الممرضين.
ـ تنفيذ قرار مجلس اإلدارة وإعطاء
األجراء كافة درجاتهم عن السنوات
السابقة ،التي ترعاها كافة القوانين،

وكونها ّ
حق مكتسب ،ومن دون منة
من أحد ودون أن تكون موضع ابتزاز
لهم.
ـ إع��ط��اء أص��ح��اب الحقوق ال��ذي
ُح��رم��وا م��ن زي���ادة غ�لاء المعيشة،
خ��ص��وص��ا ً ف���ي دائ�����رة ال��ه��ن��دس��ة
وال��ص��ي��ان��ة وال��ح��م��ال��ي��ن ،ك��اف��ة

مستحقاتهم المتأخرة عن السنين
الماضية.
ـ التعامل م��ع ك��اف��ة الموظفين
العاملين تحت سقف المستشفى
بمعيار واحد ،والكيل بمكيال واحد،
من دون استنسابية وال تمييز ،كون
الموظف يشكل الركن األساس لعملية
النهوض بالمستشفى.
وأع��ل��ن «أن��ن��ا غير معنيين بأي
تسويف للمطالب ،وب���أنّ تحركنا
هذا يندرج ضمن سلسلة التحركات
القائمة في المستشفيات الحكومية
على مستوى ال��وط��ن والمدعومة
بشكل مباشر من الهيئة التأسيسية
لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية
في لبنان ،وبالنسبة لمن يحاولون
تصنيف ت��ح��رك��ات��ن��ا وتسييسها
كما ج��رت ال��ع��ادة لضرب الحقوق
والعمل النقابي ،فنقول لهم وف��روا
على أنفسكم وعلينا وأق��روا حقوقنا
وسدّدوا المستحقات واقطعوا الطريق
أمام أي استغالل في حال وجد ،وهو
بالتأكيد غير موجود».
وأكد «أنّ هذا التحرك ليس األول
ونأمل أن يكون األخير ،وإال فسوف
ن��ك��ون أم����ام ت��ح��رك��ات مقبلة في
المستقبل القريب ،والخيارات كلها
مفتوحة للتحرك داخل المستشفى،
وعلى أس��وار ومداخل المستشفى،
أو ح��ت��ى أم���ام وزارات ال��وص��اي��ة
والمعنيين».

متط ِّوعو الدفاع المدني يقطعون
الطريق الرئي�سية و�سط �ساحة حلبا

مياومو الكهرباء في �صور
يقفلون �صناديق المعامالت
أقفل العمال والمياومون وجباة اإلكراء في شركة كهرباء لبنان في دائرة صور
صباح أمس ،صناديق المعامالت ،فلم يعد بإمكان الدائرة استقبال اي معاملة،
وأبقوا فقط على أعمال الصيانة والتصليحات الخطرة.
وتحدث علي سعد باسم المياومين فأكد استمرار التحرك لنيل الحقوق ،وقال« :إنّ
هذا اإلجراء ،أي إقفال صناديق المعامالت ،قد تم صباحا ً في جميع دوائر الجنوب».

االتحاد الوطني للنقابات
يدعو �إلى اعت�صام في � 1أيلول
جدّد االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيان إدانته «لسياسة
الصفقات والسرقات التي دائما يكون المواطن واألساتذة والموظفين والعمال
وذوي الدخل المحدود والمياومين المزارعين والفقراء هم من يدفعوا ثمن نتائج هذه
السياسات للفاسدين والمفسدين».
أضاف 12 »:مليون دوالر في سرقة الكوستا برافا :بعد أن أوقف الدكتور وليد
صافي مفوض الحكومة الصفقة ت ّم بقدرة قادر إعادة التلزيم إلى المتعهد جهاد العرب
بأقل  12مليون دوالر .نسألكم كم يوجد  12مليون دوالر في شحطة قلم؟ وال ب ّد من
ذكر السرقة الجديدة في المعاينة الميكانيكية والتي سندفع  440مليون دوالر من
الخزينة وربما أكثر من جيوب المواطنين بعد مضاعفة سعر المعاينة الميكانيكية.
وهنا نسأل ،في المطمر ،والمعاينة ،واإلنترنت ،وشبكات التخابر ،واألمالك البحرية
والنهرية ،والمطار ،والمرفأ ،والجمارك والالئحة تطول .والسؤال األكبر لهذه السلطة
ولنا نحن كمواطنين ما العمل من أجل لقمة العيش ،وكتاب المدرسة ،ومنزل للسكن،
وسرير في المستشفى ،وطرقات للوصول إلى العمل  ،والكهرباء والمياه والهاتف
والدواء والتغطية الصحية الشاملة والصندوق الوطني للضمان االجتماعي»؟
وطالب االتحاد «القضاء المختص «المحافظة على ما تبقى من صدقية ،والمحافظة
على بنية الدولة والتحرك الفوري وفتح الملفات كافة التي تفوح منها روائح الفساد
بل أصبحت منبعا ً للفساد والمفسدين .ومن أجل ك ّل ذلك يجدّد االتحاد دعوته لكافة
العمال والمستخدمين واألساتذة والمياومين والعاطلين عن العمل والمستأجرين
والصيادين والمزارعين وذوي الدخل المحدود والفقراء ،وكافة الهيئات النقابية
والشعبية والشبابية وهيئات الحراك المدني ،بالتحرك والمشاركة في االعتصام
يوم الخميس في األول من أيلول الساعة الخامسة والنصف في وسط بيروت».

جمعية تجار ال�شمال تنا�شد زعيتر
�إنهاء م�أ�ساة الإهمال في طرابل�س
ناشد رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري ،في بيان« ،وزير
األشغال العامة غازي زعيتر العمل إنهاء مأساة مدينة طرابلس التي أدمنت الحرمان
واإلهمال ،إال أنها ،وبحق ،لم تعد تحتمل المزيد».
وأشار الحريري إلى أنه «وبعد سنين على صمت الرصاص والمعارك في طرابلس،
ظنّ أهل المدينة أنهم سيشهدون اإلنماء الموعود ،واالزده��ار المنشود ،ليفاجؤوا
بالحفر التي بدأت تقضم شوارعهم ،ال سيما مدخل مدينتهم ،وتحولها إلى متاهات
ال تصلح للسير حتى للدواب ،عدا عن البشر والسيارات ،وهو إن ّ
دل على شيء فعلى
أن طرابلس ،ليست عاصمة ثانية إال في أحالم أبنائها المصرين على الحياة رغم ك ّل
شيء» .وتساءل« :أليس من ّ
حق الفيحاء أن تفرح وتفتح يديها لزوارها الذين تعد
أنفسها بهم ،على أبواب مهرجانات ينتظر أن تكون من األضخم في لبنان؟ أم أنه
ممنوع على طرابلس أن يكون لها حضور على الخارطة السياحية اللبنانية ،حتى
ولو أرادت ذلك بمجهودات فردية ،ودون منة من أحد»؟
كما ناشد الحريري باسم تجار الشمال عموما ً «العمل على إنهاء هذه المأساة
من حفريات وخنادق المنشرة في شوارع العاصمة الثانية ،المفروض أن يكون لها
مدة زمنية لنهاية العمل؟ أم أنها تنتظر الشتاء لتمتلئ بمياه األمطار وتتحول بركا
ومستنقعات ومقابر للسيارات»؟

«بلديات غربي بعلبك»:
لإن�صاف تمنين التحتا والفوقا خدمي ًا
ناشد رئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك ابراهيم نصار وزير الطاقة والمياه آرتور
نظريان ومدير عام كهرباء لبنان كمال حايك «العمل على إنصاف بلدتي تمنين
التحتا وتمنين الفوقا التي يفوق عدد سكانها الـ 40الف نسمة ،بعدما تفاقمت أزمة
الكهرباء فيهما وازدادت ساعات التقنين ،إذ تجاوزت االربعمائة ساعة انقطاع في
شهر تموز» .كما ناشد وزير االقتصاد آالن حكيم «وضع حد لجشع أصحاب المولدات
الذين يبيعون الكيلوات ب 600ليرة لبنانية ويرفضون تخفيض االسعار ،بالرغم من
طلب البلديات في هاتين البلدتين من اصحاب المولدات تخفيض األسعار».
ولفت نصار إلى أنّ «تقنين الكهرباء الحاد يؤثر بشكل مباشر على مياه الشفة
في البلدات المذكورة ،فيضطر األهالي إلى شراء المياه التي ارتفعت اسعارها بشكل
متصاعد بسبب شح المياه في اآلبار» ،مشيرا ً إلى أنّ «بلدتي تمنين التحتا وتمنين
الفوقا قريبتان جدا ً من قضاء زحلة».
وأوضح أنه ورؤساء هاتين البلدتين «بصدد رفع اقتراحات لوزير الطاقة ومدير
عام مؤسسة كهرباء لبنان للخروج من هذه األزمة المستمرة منذ سنوات» ،آمالً أن
«يتجاوب المعنيون مع هذه االقتراحات التي سيرفعونها لوزارة الطاقة قريباً».

صعّ د متطوعو الدفاع المدني من
تحركاتهم المطلبية في محافظة عكار،
فعمدوا على قطع الطريق الرئيسية
وس��ط ساحة حلبا بمشاركة أهالي
المتطوعين المعتصمين عند الحدود
الجنوبية.
وأل��ق��ي��ت ك��ل��م��ات ع���دة أك���د فيها

ال��م��ت��ح��دث��ون ع��ل��ى «ت��ض��ام��ن��ه��م مع
زمالئهم المعتصمين في الجنوب»،
مناشدين «رئيس الحكومة وال��وزراء
المعنيين ورئ��ي��س مجلس ال��ن��واب
وال��ن��واب وك��ل المرجعيات الدينية
والسياسية العمل على إق��رار حقوق
المتطوعين وتثبيتهم وضمان حياتهم

وحياة عائالتهم».
وأكد المعتصمون أنهم مستمرون في
تحركاتهم تصاعديا ً «لحين إقرار هذه
المطالب» ،داعين «رؤساء االتحادات
البلدية والبلديات والمخاتير وهيئات
المجتمع ال��م��دن��ي وال��ن��ق��اب��ات إل��ى
مؤازرتهم في تحركهم».

ّ
زخور� :أي �شرح لقانون الإيجارات يتجاهل
القرارات الر�سمية والق�ضائية خارج عن الواقع
أوض��ح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل
قانون اإليجارات المحامي أديب زخور ،في بيان أمس،
أنه نظرا ً «للتناقض الذي ظهر مؤخرا ً في اإلعالم عن
بعض القانونيين وبعض القضاة في شرحهم لقانون
اإليجارات ،يهمنا توضيح بعض النقاط القانونية
التي لم يتم تبيانها وبدونها ال يمكن فهم إشكالية
تطبيق قانون اإلي��ج��ارات المطعون فيه والتي تهم
مليون مواطن لبناني ،خصوصا ً بعد القرار الصادر
عن المجلس الدستوري والذي أبطل  3مواد ،ولكنه
عمليا ً عطل أكثر من  37مادة ،وقد تبنى وزير العدل
بوضوح رأي هيئة التشريع واالستشارات في وزارة
العدل التي أكدت على عدم قابلية القانون للتطبيق
دون المواد التي أبطلت من المجلس الدستوري وك ّل
المواد المتعلقة بها اي اكثر من  37مادة وبوجوب
تعديلها من المجلس النيابي».
أض���اف« :وك��ذل��ك ج��اء متطابقا ً م��ع رأي رئيس
ال��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي نبيه ب���ري ورئ��ي��س المجلس
الدستوري وأعلموه للمواطنين العديد من المرات،
وقد أعلمت هذه المؤسسات الرسمية المواطنين بعدم
قابلية القانون للتطبيق نظرا ً لإلبطال الذي صدر عن
المجلس الدستوري».
وتابع« :بتاريخ  2015/2/17صدر رأي نهائي عن
مجلس شورى الدولة وقضى بعدم قابلية احتساب
بدالت اإليجار إلبطال وإلغاء اللجنة التي تحدّد بدل
المثل أو اإليجار والتزمت به وزارة المالية وباقي
ال��وزارات وأبلغ إلى المواطنين والمعنيين مباشرة
باألمر ،ولم يتم التداول به ومعرفته في اإلع�لام إال
مؤخرا ً في شهر شباط من العام  ،2016حيث أكد
مجلس الشورى بقرار ورأي نهائي وصريح له بعدم
قابلية تحديد بدل المثل أو بدل وبعبارة أخرى عدم
إمكانية تعيين خبراء والبت بتقاريرهم وباستحالة
تحديد بدل اإليجار ولو عن طريق القضاء ،وذهب
إلى أبعد من ذلك ليقول بإبطال عمليا ً كامل المادة 18
من القانون غير النافذ والقابل للتطبيق ،وقد صرح
نقيب المحامين بوضوح منذ حوالي األسبوع على
ع��دم قابلية القانون للتطبيق وبأنه قانون أع��رج،
كما أنّ وزي��ر المالية صرح م��رارا ً وت��ك��رارا ً على عدم
إمكان إنشاء الصندوق وتمويله ،ما يجعل من تعيين
الخبراء للكشف على بيوت المواطنين واألحكام إذا
وجدت باطلة أيضا ً لهذه الجهة كونه عمليا ً ال يمكن
الحكم قبل إيجاد الصندوق المستحيل ،األمر الذي من

شأنه تعطيل أكثر من نصف مواد قانون اإليجارات
أيضا ً وهي م��واد مختلفة عن التي أبطلها المجلس
ال��دس��ت��وري ،وم��ن شأنها لوحدها تعطيل القانون
برمته».
ورأى أنّ «م��ن الخطأ القانوني أن يعطي بعض
القانونيين والقضاة آراءه��م الشخصية في اإلعالم
وب��ن��دوات وبصورة مجتزأة من دون اإلض��اءة على
مجمل الموضوع القانوني بطريقة منهجية ومن كافة
النواحي القانونية والدستورية ،واألغ��رب أن يعمد
بعض تجمعات المالكين بتنظيم ندوات قانونية ولم
توجه الدعوات إلى من هم مخالفين لرأيهم ومنعتهم
من الحضور ما يعرض هذه الندوات واآلراء للتحيز
وخلق الشك ف��ي أذه���ان المواطنين .م��ع العلم أنّ
هناك الكثير من األحكام واآلراء القضائية والقانونية
المتناقضة والمخالفة لآلراء المعبر عنها ومن أعلى
المراجع القضائية والرسمية ،ويتوجب إظهارها
جميعها وع��دم التحيز لطرف وإال تعرضت األحكام
ّ
الحق بطلب ر ّد
للطعن وفقا للقانون وللبطالن ،كما
القاضي ،مع العلم أنّ رئيسة محكمة االستئناف في
بعبدا وغيرها من القضاة لديهم آراء قانونية مختلف
كليا ً عما أذيع في اإلع�لام مؤخرا ً عن بعض القضاة
وتم نشره ،والمستغرب أيضا ً أنه لم تتم اإلض��اءة
عليه ،خصوصا ً أنها تكرست بأحكام ص��درت عن
المحاكم بالصورة المبرمة والنهائية ،كما يهمنا
اإلض��اءة على ق��رار الغرفة الحادية عشرة الناظرة
بقضايا اإليجارات التي ت ّم اإلدالء أمامها بعدم إمكان
إحالل المحكمة مكان اللجنة وعدم إمكان الحكم بدون
إنشاء الصندوق ،واجتهدت المحكمة وقررت إحالل
المحكمة مكان اللجنة وأعطت حلوال ً تتمثل بحفظ
حق المستأجر بالصندوق ،وبالفعل بعد المراجعة
القانونية والقضائية وتبيان مخالفة هذه القواعد
والمواد األساسية للقانون وللدستور ،جرى وقف
تنفيذ قرارها من قبل الهيئة العامة للمحكمة التمييز،
علما ً أنّ ذات األسباب ت ّمت إثارتها أمام الهيئة العامة
التي ال توقف التنفيذ إال للخطأ الجسيم».
وختم« :هناك العديد من النقاط القانونية التي
يتوجب توضيحها ومناقشتها وقد استفضنا بشرحها
سابقاً ،ويقتضي مراجعتها ،وبالتالي إنّ أي شرح
للقانون يتجاهل ال��ق��رارات ال��ص��ادرة عن المراجع
الرسمية وال��ق��ض��ائ��ي��ة ،ي��ك��ون خ��ارج �ا ً ع��ن ال��واق��ع
والقانون ،وتتعرض لإلبطال المطلق».

