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ي � �س ��اوي 897 =%85*1056000 :أل�ف��ًا
و 600ل.ل.
أم � � ��ا امل � �ح � �س ��وم ��ات ال� �ت� �ق ��اع ��دي ��ة ال �ت��ي
ت �ق �ت �ط��ع م ��ن رات� � ��ب ذل � ��ك امل� ��وظ� ��ف ،ف�ل��و
ج��رى توظيفها أو وض�ع��ت ع�ل��ى األق��ل
ف� ��ي أي م� �ص ��رف أو ص � �ن � ��دوق ،أو ل��و
ُد ِّي �ن��ت ل�ل��دول��ة ك�م��ا تستدين ع ��ادة مل��دة
 40س �ن��ة ،ش ��رط ع ��دم امل ��س ب �ه��ا ط ��وال
ت�ل��ك امل� ��دة ،ف��إن ال �ف��ائ��دة ال �ت��ي ستعطى
لها ل��ن تقل ع��ن  ،%12وب��ذل��ك ف��إن هذه
املحسومات ستبلغ بعد  40سنة396 :
مليونًا و 922ألفًا و 118ليرة لبنانية.

ـته
ف��اس�ت�غ��رب ال�ح�م�ل��ة اإلع�لام �ي��ة امل��رك��زة
من الهيئات االقتصادية على التحرك
وك� �ي� �ف� �ي ��ة ت �س �خ �ي ��ر وس � ��ائ � ��ل اإلع� �ل ��ام
ّ
لعرقلته .وق��ال املجلس إن التخويف
ب��ان �ه �ي��ار ال �ل �ي��رة إذا أق � ��رت ال�س�ل�س�ل��ة
كاملة ،ه��و ن��وع م��ن التهديد بارتكاب
ج��ري �م��ة ،وب��ال �ت��ال��ي واج � ��ب ال �ن �ي��اب��ات
العامة أن تتحرك للتحقيق بمضمون
تصريحات املصرفيني وأركان الهيئات
االقتصادية وبعض الوزراء والنواب.
وطلب املجتمعون من اللجنة النيابية
«دراس � � � ��ة ال �س �ل �س �ل��ة ب �س��رع��ة وج ��دي��ة
وض� � ��رورة إق ��راره ��ا ح �س��ب االت �ف��اق��ات
ال�س��اب�ق��ة م��ع ال�ل�ج�ن��ة ال ��وزاري ��ة ووف�ق��ًا
مل��ذك��رة ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق ،م��ع التشديد
على سحب البنود املسماة إصالحية
والتي تنال من حقوق مكتسبة حصل
عليها األساتذة».
وط ��ال� �ب ��وا ب �خ �ط��ة إص�ل�اح �ي��ة ق��وام �ه��ا
تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل
دور ال�ت�ف�ت�ي��ش وإب �ع ��اد امل�ح�س��وب�ي��ات
السياسية عن الشؤون التربوية.

 3أيام صاخبة في الشارع
ه��ذا املبلغ إذا ما وض��ع في أي مصرف
ف�ل��ن يعطي ف��ائ��دة أق��ل م��ن  ،%7وب��ذل��ك
ّ
ف��إن فائدته الشهرية ستبلغ مليونني
ّ
و 315ألف ليرة لبنانية ،أي مرة ونصف
تعطيه
املعاش الشهري التقاعدي الذي
ّ
ال��دول��ة لذلك امل��وظ��ف .ه��ذا ال يعني أن��ه
ليست ه�ن��اك ح ��االت ش ��اذة ُينتظر من
املتقاعدين في القطاع العام أن يكونوا
ع �ل��ى اس �ت �ع��داد مل�ن��اق�ش�ت�ه��ا وض�ب�ط�ه��ا
وت �ص��وي �ب �ه��ا م� ��ن أج � ��ل ح �م ��اي ��ة ن �ظ��ام
التقاعد نفسه ،ومنها ما يحصل على
م�س�ت��وى اس �ت �غ�لال امل �ع��اش ال�ت�ق��اع��دي
ال��ذي ينتقل إل��ى ال��زوج��ة واألوالد بعد
وف��اة املتقاعد ،إذ إن هناك على سبيل
املثال حاالت طالق «صورية» تحدث في
صفوف نساء بعض النواب واملوظفني
ال�ك �ب��ار وب�ن��ات�ه��ن ب�غ�ي��ة االس �ت �ف��ادة من
روات ��ب آب��ائ�ه��ن املتقاعدين ف��ي القطاع
ّ
العام .إلى ذلك ،إن الزيادات التي طرأت
أخ�ي�رًا على روات��ب املتقاعدين القضاة
ف��ي ال�س�ل�س�ل��ة ال �ج��دي��دة ج�ع�ل��ت بعض
امل� �ع ��اش ��ات ال �ت �ق��اع��دي��ة خ �ي��ال �ي��ة .وم��ن
ّ
ال�ن�م��اذج أن اب�ن��ة أح��د ال�ق�ض��اة املتوفى
منذ ع��ام  1947تتقاضى رات��ب والدها
ال��ذي تجاوز  7ماليني و 345أل��ف ليرة،
إضافة إلى املعاش العائلي ال��ذي يبلغ
 33ألف ليرة.
ع �ل��ى ك ��ل ح � ��ال ،ي �م �ك��ن امل �ت �ق��اع��دي��ن ّأن
ي�ش�ك�ل��وا ق ��وة ض �غ��ط ،وخ �ص��وص��ًا أن��ه
غالبًا ما يستعان بهم بعد التقاعد في
ال� ��دراس� ��ات واالس� �ت� �ش ��ارات ،وي �ك��ون��ون
قريبني من صناع القرار السياسي .فهل
سيفعلون؟
ال يبدو حاليًا أن هناك نية للتصعيد
امل �ي��دان��ي ،أو ه��ذا ع�ل��ى األق ��ل م��ا أوح��اه
ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» رئ� �ي ��س ه �ي �ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق
امل �ش �ت��رك��ة ل �ج �م �ع �ي��ات امل �ت �ق��اع��دي��ن في
ال �ق �ط��اع ال� �ع ��ام ال � �ل ��واء ع �ث �م��ان ع�ث�م��ان
عندما ق��ال« :لسنا م��ن دع��اة اإلض��راب
وال� � �ت� � �ظ � ��اه � ��رات ،ب � ��ل ن �ع �ت �م ��د وس ��ائ ��ل
اإلقناع بوضع الوقائع والحقائق أمام
امل�س��ؤول�ين وال ��رأي ال �ع��ام» .عثمان كان
ي �ت �ح��دث ع �ل��ى ه ��ام ��ش ل� �ق ��اء ص�ح��اف��ي
ملكونات الهيئة ،وهي :املجلس الوطني
ل�ق��دام��ى موظفي ال��دول��ة ،راب�ط��ة قدامى
القضاة ،منتدى سفراء لبنان ،ورابطة
قدامى القوات املسلحة .وال يبدو أيضًا
أن هناك استعدادًا لدى هؤالء لالنخراط
في ح��راك هيئة التنسيق النقابية كما
دعاهم في اللقاء النقابي محمد قاسم،
ّ
علمًا بأن رابطة املتقاعدين في التعليم
الثانوي هي جزء من هذه الهيئة.
عثمان شرح حقيقة املعاش التقاعدي،
ن��اف�ي��ًا ت��أث�ي��ره ع�ل��ى اق�ت�ص��اد ال��دول��ة ما
ّ
دام ي��دف��ع م ��ن أم � ��وال امل �ت �ق��اع��دي��ن وأن
ال��دول��ة تستفيد من وض��ع املحسومات
ال �ت �ق��اع��دي��ة ف ��ي خ��زان �ت �ه��ا وت�خ��زي�ن�ه��ا
مبالغ تتجاوز مئات املاليني من الليرات
اللبنانية .وبينما حدد اللواء املتقاعد
امل �ط��ال��ب م ��ن دون إع �ل��ان خ �ط��ة ت�ح��رك
عملية ،تدخل القاضي املتقاعد عبد الله
ال �ح��اج ،ف��اق�ت��رح ت��أل�ي��ف لجنة مصغرة
ملراجعة من لديهم الحل والربط تمامًا
كما فعل القضاة املتقاعدون يوم أقرت
السلسلة األخيرة.
أم� � ��ا امل � �ط ��ال ��ب ال � �ت� ��ي ط ��رح� �ت� �ه ��ا ه �ي �ئ��ة
التنسيق املشتركة للمتقاعدين ،فهي:
 - 1امل� �س ��اواة ف��ي ال ��روات ��ب وامل �ع��اش��ات
ال �ت �ق��اع��دي��ة ب�ي�ن ال�ع�س�ك��ري�ين وب�ي�ن من
يماثلهم من املدنيني.
 - 2رف��ع معاشات التقاعد من  %85من
آخ ��ر رات� ��ب ق�ب��ل اإلح ��ال ��ة ع�ل��ى ال�ت�ق��اع��د
إل��ى  %100أس��وة بمعظم بلدان العالم،
والعربية منها.
 -3وف � ��ي ان� �ت� �ظ ��ار ص � � ��دور ال �ص� �ن ��دوق
ُ
الخاص بالتقاعد ،تنشأ لجنة خاصة
دائمة تكون مهمتها درس أي امر يتعلق
ب��ال�ت�ق��اع��د وب��ال �ح �س��وم��ات ال�ت�ق��اع��دي��ة،
وخصوصًا بأي تعديل لقانون التقاعد
تؤلف برئاسة وزير املال ومن موظفني
ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ع��ام العسكري واإلداري،
وخصوصًا من ممثلني للمتقاعدين.

ف �ج��أة ،ام �ت�ل�أت روزن ��ام ��ة ال �ت �ح� ّ�رك��ات
امل �ط �ل �ب �ي��ة ف ��ي ال � �ش� ��ارع ب �ي�ن  28و30
ن �ي �س��ان ال� � �ج � ��اري ،م ��وع ��د اس �ت �ك �م��ال
ج�ل�س��ة ان �ت �خ��اب رئ �ي��س ال�ج�م ُ�ه��وري��ة
ونهاية مهلة ال�ـ 15يومًا التي أعطيت
للجنة النيابية ـ�ـ الحكومية الق�ت��راح
ص �ي �غ��ة ج� ��دي� ��دة ل �س �ل �س �ل��ة ال� ��روات� ��ب
وم � � �ص� � ��ادر ت� �م ��وي� �ل� �ه ��ا واإلج � � � � � ��راءات
اإلداري � � ��ة امل��رب��وط��ة ب �ه��ا .ف�ي�م��ا ت�ق��ول
م �ص��ادر اللجنة إن عملها ل��م يكتمل
بعد ،وإنها لم تجتمع إال م� ّ�رة واحدة
ب� �ص ��ورة رس �م �ي��ة وب �غ �ي ��اب ع� ��دد م��ن
أعضائها.
ً
وب � � � � ��دال م � ��ن االل � �ت � �ف � ��اف ح � � ��ول ه �ي �ئ��ة
التنسيق ال�ن�ق��اب�ي��ة ال�ت��ي ب ��ادرت أوال
للدعوة الى اضراب عام وتظاهرة عند
الحادية عشرة من قبل ظهر الثالثاء
ف��ي  29ن �ي �س��ان ال� �ج ��اري م��ن م�ص��رف
ل �ب �ن��ان ال� ��ى م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب ،م� ��رورًا
بغرفة ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة وجمعية
امل � �ص � ��ارف ،وذل� � ��ك ك ��ام� �ت ��داد ط�ب�ي�ع��ي
ل �س �ل �س �ل��ة ت� �ح � ّ�رك ��ات� �ه ��ا ف � ��ي ال � �ش� ��ارع
امل �س �ت �م��رة م �ن��ذ ع��ام�ي�ن ون �ص��ف ع ��ام،
ظ �ه��رت دع ��وت ��ان ل �ل �ت �ح� ّ�رك م��ن خ ��ارج
ال�س�ي��اق ،اذ ق��ررت ات �ح��ادات ونقابات
ق�ط��اع ال�ن�ق��ل ال �ب��ري ف��ي ل�ب�ن��ان تنفيذ
تظاهرة سيارة مركزية عند العاشرة
وال �ن �ص��ف م ��ن ق �ب��ل ظ �ه��ر االث �ن�ي�ن في
 28ن�ي�س��ان م��ن م�س�ت��دي��رة ال �ك��وال ال��ى
ري� � � ��اض ال� �ص� �ل ��ح وم� � ��ن ال � � � � ��دورة ال ��ى
ري��اض الصلح اي�ض��ًا .وق��رر االض��راب
ال� �ع ��ام ف ��ي ك ��ل ل �ب �ن��ان ع �ل��ى أن ي �ح� َّ�دد
م��وع��ده الح �ق��ًا ،وذل� ��ك إلق � ��رار م�ط��ال��ب
ال�س��ائ�ق�ين العموميني ب��دع��م البنزين
وق �م��ع امل�خ��ال�ف��ات وم�ك��اف�ح��ة م��زاح�م��ة
السيارات الخصوصية.
وكذلك ،قررت قيادة االتحاد ّ
العمالي
ال� � �ع � ��ام ال� � ��دع� � ��وة إل � � ��ى إض � � � � ��راب ع ��ام
واع �ت �ص��ام ع �ن��د ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة من
قبل ظهر األربعاء في  30نيسان ،في
ساحة ري��اض الصلح ،أي قبل ساعة
م� ��ن م ��وع ��د ان� �ع� �ق ��اد ج �ل �س��ة م�ج�ل��س
ّ
بحجة مواجهة فرض
ال �ن��واب ،وذل��ك
ال �ض��رائ��ب ال �ج��ائ��رة واإلس � ��راع ب��إق��رار
قانون التغطية الصحية للمضمونني
ً
ب �ع��د ب �ل��وغ س ��ن ال �ت �ق��اع��د ،ف �ض�ل�ا عن
املطالبة ب� ّ
�رد قانون اإلي�ج��ارات وعدم
إص� � ��داره ق �ب��ل وض ��ع خ �ط��ة إس�ك��ان�ي��ة

وطنية شاملة ،بما يحقق اإلن�ص��اف
ل�ل�م��ال��ك وامل �س �ت��أج��ر ع �ل��ى ح � ٍّ�د س ��واء.
وأع� �ل ��ن االت� �ح ��اد ال �ع �م��ال��ي ،ف ��ي ب�ي��ان
ل��ه ام��س ،ان نقابات الكهرباء وامل�ي��اه
والريجي والنقل املشترك والبلديات
وامل � � ��رف � � ��أ وأوج � � � �ي � � � ��رو وااله � � � � � � � ��راءات
وال � �ض � �م � ��ان االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي ...اع �ل �ن��ت
ت��أي �ي��ده��ا ل �ل�إض� ��راب وامل� �ش ��ارك ��ة ف��ي
االع �ت �ص��ام .إذًا ،ثل��اث��ة أي� ��ام ص��اخ�ب��ة
ستشهدها ساحة النجمة بني االثنني
واالرب � �ع� ��اء .إال أن امل �ك��ات��ب ال�ع�م��ال�ي��ة
ل�ن�ح��و  10أح� ��زاب دع ��ت ،ف��ي اج�ت�م��اع
عقدته االول من امس ،إلى رفع وتيرة

وزير المال
يرفض المشاركة
في اللجنة النيابية
الحكومية

ً
التنسيق والترابط بينها ،وصوال إلى
اع�ل�ان «ي��وم مطلبي» ي�ت� ّ�وج مواقفها
امل �ع �ل �ن��ة« ،دف ��اع ��ًا ع ��ن ح �ق��وق ال�ع�م��ال
وامل �ع �ل �م�ي�ن وامل� ��وظ � �ف �ي�ن ،ول �ل �ح ��د م��ن
طغيان االخطبوط امل��ال��ي ال��ذي يمنع
وص��ول الحقوق إل��ى أصحابها ،ومن
اج��ل ب�ن��اء اق�ت�ص��اد وط�ن��ي اجتماعي
ع� ��ادل ،ي�ن�ه��ي ح�ق�ب��ة هيمنة أص�ح��اب
الثروات على السياسة في لبنان».
ه� ّ��ذا ال� �ك�ل�ام ال �ك �ب �ي��ر ص� ��در ف ��ي ب �ي��ان
وقعه التيار الوطني الحر ،حزب الله،
ح��رك��ة أم ��ل ،ال �ح��زب ال �س��وري القومي
االج�ت�م��اع��ي ،راب�ط��ة الشغيلة ،الحزب
الديموقراطي اللبناني ،حزب البعث،
ج�م�ع�ي��ة امل �ش ��اري ��ع ال �خ �ي��ري��ة ،وت �ي��ار
امل��ردة .وق��ال��ت املكاتب العمالية لهذه
األح � � ��زاب ،إن �ه��ا «ت ��أس ��ف ع �ل��ى ال �ي��وم
ال �ت �ش��ري �ع��ي األس� � � ��ود ال � � ��ذي ش �ه��دت��ه
قاعة املجلس النيابي في  15نيسان،
وت��م فيه انقضاض األخطبوط املالي
ع �ل��ى ح� �ق ��وق امل �ع �ل �م�ين وامل ��وظ� �ف�ي�ن».

وش ��ددت ع�ل��ى ض ��رورة إق ��رار سلسلة
ال ��رت ��ب وال � ��روات � ��ب ك �م��ا ي �ط��ال��ب ب�ه��ا
مستحقوها ،ودون تحميل املواطن أية
ض��رائ��ب ج��دي��دة تثقل كاهله بذريعة
تمويل هذه السلسلة .ورفضت رفضًا
مطلقًا في هذا السياق أي زي��ادة على
ّ
الضريبة على القيمة املضافة ،واكدت
وقوفها إل��ى جانب االت�ح��اد العمالي
ال�ع��ام ف��ي رفضه ال��زي��ادة على القيمة
املضافة وإلى جانب أي تحرك قطاعي
م�ط�ل�ب��ي ،وال س�ي�م��ا ت �ح��رك السائقني
العموميني واملزارعني.
ف� ��ي ه� � ��ذا ال � ��وق � ��ت ،واص � �ل� ��ت ج�م�ع�ي��ة
امل � � �ص� � ��ارف ض� �غ ��وط� �ه ��ا مل� �ن ��ع زي � � ��ادة
االق� �ت� �ط ��اع ��ات ال �ض��ري �ب �ي��ة م ��ن ارب� ��اح
امل �ص��ارف .وال�ت�ق��ى وف��د م��ن الجمعية
رئ � �ي� ��س ت �ك �ت��ل ال �ت �غ �ي �ي��ر واالص� �ل ��اح
العماد ميشال ع��ون بحضور النائب
أالن ع � � ��ون .وق � � ��ال رئ� �ي ��س ال �ج �م �ع �ي��ة
ّ
فرنسوا باسيل« :ان الوفد اك��د لعون
ان االص � � �ل � ��اح ه� � ��و االس � � � � � ��اس ،وه� ��و
ال� � ��ذي ي �ط��رح��ه م �ن��ذ زم � � ��ن» ،م�ت�م�ن�ي��ًا
ان ت �ت ��وص ��ل ال �ل �ج �ن��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ال ��ى
ال �ح �ل��ول امل �ن��اس �ب��ة ول �ي��س ف �ق��ط على
ص�ع�ي��د ال �ض��رائ��ب االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة على
امل �ص��ارف ،ال �ت��ي ت �ع� ّ�د االك �ث��ر شفافية
واكثر قطاعات تدفع هي وموظفوها
ض��رائ��ب ب��ال �ك��ام��ل» .وأض � ��اف« :ن�ح��ن
ط��رح�ن��ا اف �ك��ارًا ج��دي��دة بالنسبة إل��ى
االص�ل�اح ��ات ك��ال �ض �م��ان االج�ت�م��اع��ي
ال��ذي ينزف ،فيما الخدمات الصحية
بعد التقاعد ليست موجودة .وهناك
مؤشر غالء معيشة يجب ان يقدم كل
س�ن��ة ول �ي��س ال �ت��راك��م ك��ل  4س �ن��وات»،
مشددًا على أهمية «إيقاف الهدر في
ال � � ��وزارات» .وخ �ل��ص ال��ى ال �ق��ول« :ه��ل
إذا كان القطاع املصرفي ناجحًا يجب
ّ
ان نحطمه؟» .الى ذل��ك ،أك��دت مصادر
معنية لـ«األخبار» أن اللجنة النيابية
 الحكومية لم تنعقد إال ّمرة واحدة،
ول��م ينضم ال�ي�ه��ا ك��ل االع �ض��اء ،اذ ان
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب ن �ب �ي��ه ب ��ري،
ترجم معارضته لهذه اللجنة برفضه
االط�ل�اع على عملها ومتابعتها ،في
ح�ين أن وزي��ر امل��ال علي حسن خليل،
امتنع عن االجتماع معها شخصيًا أو
إيفاد أي مندوب عنه من الوزارة.
(االخبار)

تقرير

قطاع النقل البري يدعو للتظاهر
فراس أبو مصلح
أع � �ل� ��ن ات � �ح � ��اد ن � �ق ��اب ��ات ق � �ط� ��اع ال �ن �ق��ل
ال�ب��ري م��ن مقر االت�ح��اد العمالي العام
«روزن � � ��ام � � ��ة ت � �ح ��رك ��ات دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة
س�ل�م�ي��ة» ت�س�ت�ه�ل�ه��ا ب �ت �ظ��اه��رة س �ي��ارة
م��رك��زي��ة ي� ��وم االث� �ن�ي�ن ال� �ق ��ادم (ال ��واق ��ع
فيه  28ن�ي�س��ان) ،تنطلق م��ن مستديرة
ال �ك��وال ال�س��اع��ة ال�ح��ادي��ة ع�ش��ر صباحًا
ب ��ات� �ج ��اه م �س �ت ��دي ��رة ري � � ��اض ال �ص �ل��ح،
م ��رورًا بكورنيش امل��زرع��ة وم��ار الياس
والحمراء والصنائع ،تنطلق بالتزامن
م�ع�ه��ا ت�ظ��اه��رة م��ن ال� ��دورة إل ��ى ساحة
رياض الصلح؛ وقرر االتحاد اإلضراب
ال� �ع ��ام ف ��ي ج �م �ي��ع امل �ن��اط��ق ف ��ي م��وع��د
ُي�ح��دد الح �ق��ًا .ط��ال��ب االت �ح��اد ب�ـ«إل�غ��اء
ب��دع��ة ال� �ج ��دول ال�ج�ه�ن�م��ي األس �ب��وع��ي
لتحديد أسعار املحروقات ال��ذي تعده
شركات املحروقات ملصلحتها ولوفرة
أرباحها وكما يحلو لها ،ويصدر إداريًا
عن وزي��ر الطاقة ،وباستعادة (الدولة)
ل�ق�ط��اع امل �ح��روق��ات وت�ش�غ�ي��ل املصافي
ضمن سياسة نفطية» ،وبإقرار مشروع
القانون املتعلق باإلعفاءات الجمركية
ورس� � ��وم ال �ت �س �ج �ي��ل ل �ت �ج��دي��د أس �ط��ول
وس��ائ��ل ال�ن�ق��ل امل�ش�ت��رك .ورأى االت�ح��اد
أن «قطاع النقل البري هو الدافع األكبر

إلى الضرائب والرسوم ،حيث يدفع كل
سائق يوميًا عشرون أل��ف ل.ل ضريبة
البنزين ،إضافة إلى فلتان أسعار قطع
الغيار واملواد الغذائية واألدوية وكافة
مكونات الضريبة غير املباشرة» ،فيما
«تشجع السلطة التعديات وتغيب عن
حماية عملهم».
شكا السائقون العموميون «عدم التزام
السلطة التنفيذية ال�ق��وان�ين واألنظمة
وال �ق��رارات» ال�ص��ادرة عنها ،و«ممطالة
وعدم جدية كافة الحكومات املتعاقبة»
ف� � ��ي ت� �ل� �ب� �ي ��ة م� �ط ��ال� �ب� �ه ��م ب � �ـ«ال � �ح � �ق� ��وق
املزمنة» ،وطالبوا بـ«مكافحة التعديات
م� ��ن ال � �س � �ي� ��ارات ال �خ �ص ��وص �ي ��ة وذات
اللوحات الخضراء التي تعمل باألجر،
وال � �س � �ي� ��ارات ذات ال� �ل ��وح ��ات امل � � ��زورة،
وال��ذي��ن ي�م��ارس��ون امل�ه�ن��ة دون رخصة
س� ��وق ع �م��وم �ي��ة ل �ب �ن��ان �ي��ة» ،وب ��ال �ت ��زام
السلطة تطبيق ق��ان��ون ال�س�ي��ر ،وإن��زال
أشد العقوبات بحق املعتدين ،سائلني
إن ك ��ان ي�ح��ق ل��وزي��ر داخ �ل�ي��ة أن يلغي
القانون الذي يمنع غير اللبنانيني من
ممارسة مهنتهم عبر إصدار مذكرة.
رأى االت �ح��اد أن «ت�ن�ف�ي��ذ ق ��رار مجلس
ال ��وزراء رق��م  124بتاريخ ،2013/2/27
الذي كلف وزير املالية (السابق محمد
ال �ص �ف ��دي) ب��وض��ع اق � �ت� ��راح» ت�ع��وي��ض

السائقني العموميني عن ارتفاع أسعار
ال �ب �ن��زي��ن ع �ب��ر م�ن�ح�ه��م  12.5صفيحة
بنزين بسعر مخفض ه��و ح��ق ،وليس
مطلبًا ،وك��ذل��ك «إن �ه��اء ح��ال��ة الفوضى
القائمة» بتنفيذ خطة العمل املوضوعة
منذ عام  2009إلصالح قطاع النقل العام
ع�ب��ر ت�ن�ظ�ي�م��ه ،وخ��اص��ة ل�ج�ه��ة تحديد
املواقف وإنشائها على مداخل بيروت،
ال داخلها .طالب االتحاد بالتزام تنفيذ
الخطة عبر إصدارها بمرسوم ،وإعداد
ما يلزم من قوانني ومراسيم وق��رارات؛
فالنقل ال�ع��ام «ح��ق م��ن ح�ق��وق امل��واط��ن
على الدولة تأمينه» ،وهو يحل مشكلة
«زح �م ��ة ال �س �ي��ر ال �خ��ان �ق��ة ال �ت��ي تسبب
أض� ��رارًا ب��ال�غ��ة ،م��ن ه��در ل�ل��وق��ت وتلف
ل�لأع�ص��اب وت �ل��وث» ،وت�ك�ب��د امل��واط�ن�ين
تكلفة «التنقل بالوسائل الخاصة».
وأع�ل��ن االت �ح��اد دع�م��ه لهيئة التنسيق
ال�ن�ق��اب�ي��ة ف��ي «ن�ض��ال�ه��ا إلق ��رار سلسلة
ال��رت��ب وال ��روات ��ب ك�ح��ق م�ك�ت�س��ب ،دون
تحميل الشعب أي��ة أع �ب��اء» ،م��ؤك�دًا أنه
«منخرط بقوة في كل ما ستدعو إليه
ال�ح��رك��ة ال�ن�ق��اب�ي��ة م��ن ت �ح��رك��ات ،رفضًا
للسياسات االقتصادية واالجتماعية»
امل�ت�ب�ع��ة ،ورف �ض��ًا «ل �ق��ان��ون اإلي �ج ��ارات
ال �ظ��ال��م ال ��ذي ي�ش�ك��ل ك��ارث��ة اجتماعية
أخطر من سوليدير».

