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مجتمع وإقتصاد
تقرير

أخبار

قانون المتقاعدين العسكريين:

ضرب العدالة التشريعية؟
فاتن الحاج
بات معروفًا أن «حقوق املتقاعدين»
س ـت ـكــون م ــن ال ـب ـنــود ال ـت ــي سـتـثــار
ل ـعــرق ـلــة إق ـ ـ ــرار س ـل ـس ـلــة الـ ــرواتـ ــب،
لكونها سترفع كلفة إلــى أكـثــر من
 1200م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة الـ ـت ــي يـتـمـســك
بـ ـه ــا األف ـ ـ ــرق ـ ـ ــاء .ووسـ ـ ـ ــط الـ ـ ـت ـ ــداول
بإمكان إعادة إدراج مشروع قانون
السلسلة فــي الجلسة التشريعية،
ّ
وقــع  6نــواب اقـتــراح قــانــون معجل
مكرر يقضي بتعديل املــادة  79من
قــانــون ال ــدف ــاع الــوطـنــي (احـتـســاب
مـعــاش التقاعد بـضــرب آخــر راتــب
ب ـ ــ )%85عـبــر إضــافــة ال ـنــص اآلت ــي:
«تـ ـتـ ـس ــاوى املـ ـع ــاش ــات ال ـت ـقــاعــديــة
ل ـل ـع ـس ـك ــري ــن بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عــن
تــاريــخ احــالـتـهــم إل ــى الـتـقــاعــد قبل
وبـعــد إص ــدار هــذا الـقــانــون ،ويعاد
احـ ـتـ ـس ــاب مـ ـع ــاش ــات امل ـت ـق ــاع ــدي ــن
وامل ـس ـت ـف ـي ــدي ــن وذوي األوضـ ـ ـ ــاع
وفـقــا ألحـكــام هــذا الـقــانــون ـ ـ الباب
الثالث منه ووفقًا للوضع والرتبة
والدرجة املستحقة لهم عند تاريخ
إحالتهم على التقاعد».
اق ـت ــراح ال ـقــان ــون يـسـتـبــق الجلسة
ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـق ـطــع ال ـط ــري ــق على
إق ــرار امل ــادة  18مــن مـشــروع قانون
السلسلة واملتعلقة بتجزئة رواتب
امل ـت ـق ــاع ــدي ــن ال ــذي ــن س ـي ـت ـقــاعــدون
ق ـب ــل اإلقـ ـ ـ ــرار ال ــرس ـم ــي لـلـسـلـسـلــة،
وإعـطــائـهــم زيـ ــادات بنسبة ت ــراوح
بني  10و ،%12وفق شطور الرواتب،
في حني أن من سيتقاعد بعد ذلك
سيتقاضى زيادة بنسبة .%85
االقـ ـت ــراح ال ــذي يـحـتــاج إل ــى أربـعــة
ّ
ّ
تتأثر باملخاطر املحلية فقط ،بل تتأثر
أيـضــا بـعــوامــل خــارجـيــة آخــرهــا يكمن
العاملية على
في ارتـفــاع سعر الفائدة ّ
الـ ــدوالر ،وبــالـتــالــي إن تــدخــل مصرف
ل ـب ـنــان ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى اس ـت ـق ــرار سعر
الـ ـص ــرف ي ــراع ــي اس ـت ـم ــرار ال ـتــدف ـقــات
وتحركات أسعار الفائدة العاملية.
مــاذا يحصل فــي ظــل هــذه السياسة؟
ن ـظ ـرًا إل ــى أول ــوي ــة األهـ ــداف الـنـقــديــة،
ب ــات مـصــرف لـبـنــان هــو الـجـهــة التي
تحل محل الحكومة ومجلس النواب
فــي صـيــاغــة الـسـيــاســة ال ـعـ ّ
ـامــة .إذ إن
إل ـغــاء الــوظـيـفــة الــرئـيـســة للمصارف
بـتـمــويــل الـنـشــاط االق ـت ـصــادي ،نظرًا
إل ـ ـ ــى ال ــربـ ـحـ ـي ــة الـ ـع ــالـ ـي ــة م ـ ــن ج ـ ــراء
الـ ـت ــوظـ ـي ــف ف ـ ــي األدوات ال ـن ـق ــدي ــة
وال ــدي ــن الـ ـع ــام ،دفـ ــع م ـص ــرف لـبـنــان
إل ــى تــوجـيــه الـتـمــويــل نـحــو األنشطة
التي تخدم النموذج النقدي املعتمد،
وفــي ّ
مقدمها العقارات التي تجتذب
ّ
ت ــدفـ ـق ــات ن ـق ــدي ــة م ـه ــم ــة إل ـ ــى جــانــب
الـ ـ ــودائـ ـ ــع ،ف ـق ــد أعـ ـل ــن سـ ــامـ ــة ،أم ــس
أي ـض ــا ،أن م ـصــرف ل ـب ـنــان «سـيـتــابــع
دع ـم ــه لـلـقـطــاعــات االق ـت ـص ــادي ــة عبر
امل ـصــارف» ،وأش ــار إلــى أنــه خصص،
خـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـم ــس امل ــاض ـي ــة،
رزم ـ ـ ــات ت ـح ـف ـيــزيــة اسـ ـتـ ـف ــادت مـنـهــا
ال ـق ـط ــاع ــات امل ـن ـت ـجــة بـ ـ ـ ــ %35وق ـط ــاع
ال ـس ـكــن ب ـ ـ ــ ،%65و«ب ـل ـغــت قـيـمــة هــذه
التحفيزات  5مليارات دوالر أميركي،
وإذا أضفنا إليها إعفاء املصارف من
االحتياطي اإللــزامــي ودعــم القروض
من الدولة اللبنانية ،يرتفع مجموع
األموال التي ّ
تم ضخها لدعم النشاط
االقـتـصــادي فــي لبنان إلــى  14مليار
دوالر» .يــزعــم مـصــرف لبنان أن ذلك
أسهم بنحو نصف النمو االقتصادي
املحقق في الفترة املــذكــورة من خالل
تأثيرها في الطلب الداخلي ،ما يعني
أن مصرف لبنان هو الذي بات يحدد
نوع النمو ومن ينتفع منه ،في حني
أن هذه مسؤولية الحكومة وواجبها،
ويجب أن تخضع لحاجات املجتمع
ال األدوات النقدية.

نـ ـ ــواب آخ ــري ــن أثـ ـ ــار ض ـج ــة لـكــونــه
ي ـ ـطـ ــاول امل ـت ـق ــاع ــدي ــن ال ـع ـس ـكــريــن
فقط دون املتقاعدين في القطاعات
ّ
الــوظـيـفـيــة األخ ـ ــرى ،إل أن الـنــائــب
ال ــولـ ـي ــد سـ ـك ــري ــة ،أح ـ ــد امل ــوق ـع ــن
ّ
على االق ـتــراح ،قــال ل ـ «األخ ـبــار» إن
الـهــدف هــو تأكيد حــق املتقاعدين
ال ـع ـس ـكــريــن بــإع ـطــائ ـهــم  %85من
آخر راتــب يتقاضونه ،باعتبار أن
غــاء املعيشة والـضــرائــب تلحقهم
تمامًا كمن هم في الخدمة .لكن هل
هـنــاك حــاجــة لقانون جــديــد مــا دام
ال ـقــانــون ال ــرق ــم  1998/723اعتمد

الوليد سكرية:
االقتراح يمنع أي
محاولة لخرق
مبدأ المساواة
مـ ـب ــدأ امل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة بـ ــن امل ـت ـق ــاع ــدي ــن
املتماثلني في الرتبة أو الفئة ،وفي
الـ ــدرجـ ــة وعـ ـ ــدد سـ ـن ــوات ال ـخ ــدم ــة،
بـغــض الـنـظــر عــن تــاريــخ الـتـقــاعــد؟
يـجـيــب« :الـتـعــديــل ط ــاول م ــادة في
ق ــان ــون الـ ــدفـ ــاع ال ــوط ـن ــي ال ـخ ــاص
بالعسكريني ملنع أي محاولة لخرق
مبدأ املـســاواة كما هو حاصل اآلن
في مشروع قانون السلسلة».
ّ
إال أن رئيس رابـطــة قــدامــى القوات

املسلحة عثمان عثمان ،أشــار إلى
أن املـســاواة طبقت في كل القوانني
ال ـتــي صـ ــدرت بـعــد ع ــام  ،1998وال
س ـي ـمــا ق ــان ــون ال ــرق ــم  63ب ـتــاريــخ
 2008/12/31الـ ـ ـ ــذي رف ـ ــع ال ـح ــد
األدن ـ ـ ــى ل ــأج ــور وأعـ ـط ــى زيـ ـ ــادات
ملوظفي القطاع العام ،وفي القانون
 173بتاريخ ( 2011/8/29تحويل
سالسل رواتب القضاة) ،والقانون
ال ـ ــرق ـ ــم  206ت ـ ــاري ـ ــخ 2012/3/5
(تحويل سلسلة أســاتــذة الجامعة
الـلـبـنــانـيــة وم ـعــاشــات املـتـقــاعــديــن
ل ــدي ـه ــا) ،وال يـ ــزال سـ ــاري املـفـعــول
على العسكريني واملدنيني على حد
س ــواء ،ونـحــن وجـمـيــع املتقاعدين
فـ ــي خـ ـن ــدق واح ـ ـ ــد ول ــديـ ـن ــا هـيـئــة
ت ـن ـس ـيــق م ـش ـت ــرك ــة ،وال يـ ـج ــوز أن
يميز التشريع بني متقاعد عسكري
ومتقاعد مدني.
أم ـ ـ ــا راب ـ ـط ـ ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم األسـ ــاسـ ــي
الرسمي ،فأشارت في بيان أصدرته
ّ
إلى أن حل مشكلة املتقاعدين يكون
ب ـت ـعــديــل اقـ ـت ــراح ال ـق ــان ــون لـيـكــون
ّ
ً
ش ــام ــا لـكــل املــوظ ـفــن املـتـقــاعــديــن
ً
ّ
عمال بالعدالة التشريعية من جهة،
وألن غالء املعيشة وارتفاع األسعار
والـحــاجــة إلــى ال ــدواء واالستشفاء
بـعــد الـتـقــاعــد تـصـيــب الـجـمـيــع من
دون استثناء.
ورأى أمـ ــن س ــر رابـ ـط ــة األس ــات ــذة
ال ـ ـثـ ــانـ ــويـ ــن امل ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــديـ ــن ح ـســن
امل ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ــوي ،أن ال ـ ـت ـ ـم ـ ـي ـ ـيـ ــز ب ــن
املتقاعدين العسكريني واملتقاعدين
املــدن ـيــن سـبــب جــديــد ي ـضــاف إلــى
األس ـب ــاب ال ـتــي ي ـتــذرع بـهــا مــن في
السلطة لعدم إقرار السلسلة.

تقرير

إشكاليات «اإليجارات» باقية:
ُ

هل تشكل اللجان القضائية قريبًا؟
هديل فرفور

نحو ستة أشهر مضت على إقرار
مجلس النواب اللبناني تعديالت
قــانــون اإلي ـج ــارات الـجــديــد .حتى
ُ
اآلن ،لــم تحسم اإلشكاليات التي
رافـ ـ ـق ـ ــت ال ـ ـقـ ــانـ ــون مـ ـن ــذ ص ـ ــدوره
ق ـبــل ث ــاث ــة أع ـ ـ ــوامُ .ال ال ـص ـنــدوق
ّ
املـتـعــلــق بـمـســاعــدة ُاملـسـتــأجــريــن
ذوي الدخل املحدود أنشئ ،علمًا
ب ــأن املـهـلــة الـتــي وع ــد بـهــا رئيس
الـحـكــومــة إلن ـشــاء ه ــذا ُالـصـنــدوق
ان ـت ـه ــت ،وال ال ـل ـج ــان ُ امل ـك ـل ـفــة بت
الـ ـُن ــزاع ال ـق ــائ ــم ب ــن امل ـس ـتــأجــريــن
القدامى ومالكي األبنية املؤجرة
تشكلت بعد.
وكانت محكمة االستئناف املدنية
في بيروت قد اعتبرت خالل قرار
قـ ـض ــائ ــي صـ ـ ـ ــادر عـ ـنـ ـه ــا ،ال ـش ـهــر
امل ــاض ــي ،أن ال ـق ـض ــاء ال ـع ــدل ــي لم
يعد الجهة الصالحة ّ
لبت الكثير
مــن دع ــاوى اإلي ـجــارات ،وأنــه بات
من اختصاص اللجنة القضائية
الـ ـت ــي لـ ــم ت ـت ـش ـكــل بـ ـع ــد .حـيـنـهــا،
اعتبر بعض القانونيني أن القرار
ه ـ ــو "بـ ـمـ ـث ــاب ــة ت ـع ـل ـ ُي ــق ل ـل ـق ــان ــون
فـ ــي كـ ــل مـُ ــا خـ ــص امل ـس ـت ــأج ــري ــن
القدامى املستفيدين من صندوق
امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات" (http://www.al-
.)278768/akhbar.com/node
ُ
وفيما تشيع نقابة مالكي األبنية
املـ ـ ــؤجـ ـ ــرة خـ ـب ــر إصـ ـ ـ ـ ــدار م ــرس ــوم
اللجان القضائية املنتظرة
لتشكيل
ُ
ُ
خالل األيام املقبلة ،تفيد املعطيات
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ب ــأن الـتــأخـيــر ال ي ــزال يـحـكــم ملف
القانون .وبحسب املعلومات ،فإن
بند تشكيل املرسوم لم ُيــدرج بعد
ـدول أعـمــال جلسة مجلس
على ج ـ ُ
الوزراء املقبلة ،فيما لم تنته وزارة
املال من مهمة تسمية أحد أعضاء
اللجنة.
وبحسب الـتـعــديــات ،فــإن اللجنة
ال ـتــي مـهـ ُمـتـهــا الـنـظــر ف ــي تطبيق
ّ
األحكام املتعلقة بتطبيق الزيادات
على بدالت اإليجار ،هي لجنة ذات
ط ــاب ــع ق ـضــائــي مــؤل ـفــة م ــن قــاض
عامل من الدرجة الثالثة على األقل
أو ق ــاض ــي شـ ــرف رئ ـي ـســا يسميه
وزيــر الـعــدل وعضو يسميه وزيــر
امل ــال وآخ ــر يسميه وزي ــر الـشــؤون
االجتماعية.
ت ـق ــول مـ ـص ــادر وزارة الـ ـع ــدل في
اتـ ـص ــال م ــع "األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار" إن وزي ــر
الـ ـع ــدل س ـل ـيــم ج ــري ـص ــات ــي أن ـهــى
منذ فترة تسمية القضاة الواجب
تسميتهم مــن قـبـلــه وإن الـ ــوزارة
س ـبــق أن أع ـل ـمــت األم ــان ــة الـعــامــة
ملجلس الوزراء بهذا األمرُ ،مشيرة
الـ ــى أن ال ـتــأخ ـيــر ف ــي م ـســألــة بت
تشكيل هذه اللجان ليست وزارة
العدل سببًا فيه.
بدوره ،يقول رئيس نقابة مالكي
األبنية املــؤجــرة باتريك رزق الله
إن وزارة الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
انـتــدبــت ب ــدوره ــا أع ـضــاء لـهــا في
ال ـل ـج ــان" ،ف ـي ـمــا ت ـعــد وزارة امل ــال
بأنها ستنهي املوضوع قريبًا".
وإل ــى حــن إق ــرار مــرســوم تشكيل

هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان ،تـ ـبـ ـق ـُـى م ـع ـض ـلــة
ت ـ ـمـ ــويـ ــل ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات
أحـ ــد الـ ـش ــروط األس ــاس ـي ــة لـنـفــاذ
ا ُلـقــانــون عـلــى ُالكثير مــن شــرائــح
املـسـتــأجــريــن ال ــق ــدام ــى ،والـجــديــر
ّ
ذك ـ ــره أن امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي عــلــق
نفاذ القانون للفئة التي تستفيد
م ــن ال ـص ـنــدوق ال ــى ح ــن إنـشــائــه
وإيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاد ت ـ ـمـ ــويـ ــل خـ ـ ـ ــاص فـ ـي ــه.
إض ــاف ــة الـ ــى ُم ـش ـك ـلــة ال ـص ـن ــدوق،
هـنــاك إشـكــالـيــة اعـتـمــاد وتحديد
ســريــان مهل تنفيذ الـقــانــون ،ذلك
أن األخ ـي ــر ي ـنــص ع ـلــى الـتـحــريــر
الـ ـت ــدريـ ـج ــي لـ ـعـ ـق ــود اإليـ ـ ـج ـ ــارات
القديمة بعد  9سنوات من تاريخ
نفاذ ُالقانون .هناك خالف حالي
بــن املـسـتــأجــريــن واملــالـكــن حــول
بــدء ســريــان هــذه املـهــل ،وعـمــا إذا
ً
ستتخذ مفعوال رجعيًا منذ عام
 ،2014تاريخ صــدور القانون أول
مــرة ،أو سيتم اعتمادها بــدءًا من
هــذا ال ـعــام ،مــع إق ــرار الـقــانــون مع
التعديالت.
الجدير ذكره أن القانون ُي ّ
عد نافذًا
ُ
حاليًا بالنسبة إلــى املستأجرين
ُ
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ال تـ ـشـ ـمـ ـلـ ـه ــم م ـ ـسـ ــاعـ ــدة
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ،أي أول ـ ـ ـئـ ـ ــك ال ــذي ــن
يـتـجــاوز دخلهم خمسة أضعاف
ً
ا ُلـحــد األدن ــى لــأجــور ،فـضــا عن
امل ـس ـت ــأج ــري ــن ال ــذي ــن اس ـت ــأج ــروا
وف ـق ــا ألح ـك ــام ال ـقــانــونــن 67/29
ُ
و 10/74فــي األبـنـيــة الُـتــي تعتبر
"فـخـمــة" ،إضــافــة الــى املستأجرين
غير اللبنانيني.

إقفال معهد العلوم االجتماعية
ـ  4ألسباب طائفية

ف ــوج ــئ ،أمـ ـ ــس ،ط ـ ــاب وأس ـ ــات ـ ــذة م ـع ـهــد ال ـع ـلــوم
االجتماعية ـ ـ الـفــرع الــرابــع فــي الجامعة اللبنانية
ف ــي زح ـل ــة ،ب ــإق ــدام مـنــاصــريــن م ــن ح ــزب ال ـقــوات
اللبنانية والـتـيــار الوطني الـحــر على إقـفــال أبــواب
املعهد أمامهم ،بحضور النائب القواتي جوزيف
املعلوف ورجــل األعـمــال القواتي ابراهيم الصقر،
ً
اعتراضًا على تعيني مدير جديد للفرع سني بدال
من كاثوليكي ،كما درج العرف .وقد تزامن ذلك مع
تنظيم املعهد امتحانات الدورة الثانية.
امل ـع ـتــرضــون ن ـص ـبــوا خـيـمــة داخـ ــل ح ــرم املـعـهــد،
مــا استفز أهــل الجامعة الــذيــن نظموا حملة على
الفايسبوك ،احتجاجًا على إقـفــال املعهد وكانوا
يـنــوون تنظيم تظاهرة مـضــادة لــوال تدخل بعض
امل ـس ــؤول ــن األك ــادي ـم ـي ــن ف ــي ال ـج ــام ـع ــة .وأجـ ــرى
هؤالء املسؤولون اتصاالت بعمادة الكلية ورئاسة
الـجــامـعــة ،وتـمـكـنــوا بـعــد امل ـفــاوضــات مــن معالجة
الــوضــع وفـتــح املعهد ال ــذي يشهد الـيــوم يــوم عمل
عاديًا.
في التفاصيل أن رئيس الجامعة فــؤاد أيــوب ّ
عي
فــي  23حــزيــران املــاضــي الــدكـتــور عبدالله حسني
السيد خلفًا للمدير املنتهية واليته هيكل الراعي.
والسيد هــو األسـتــاذ الوحيد ال ــذي كــان يستوفي
الشروط األكاديمية والقانونية من بني املرشحني
لهذا املنصب.
ي ــوم ـه ــا ،صـ ــدر ع ــن مـنـسـقـيــة زح ـل ــة ف ــي ال ـق ــوات
اللبنانية وهيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر
بيان مشترك يطالب بالرجوع عن التعيني ،تشبثًا
باعتماد التوزيع الطائفي واملذهبي في كل مهمة أو
ً
تكليف ،فضال عن معايير الكفاءة واالختصاص.
وأبدى الحزب والتيار تخوفهما من اعتماد منهجية
إدارات الدولة.
تهميش الوجود املسيحي في
ّ
وزي ــر ال ـعــدل سـلـيــم جــريـصــاتــي عــلــق أيـضــا على
التعيني ،مستغربًا استبعاد أصحاب املؤهالت من
طائفة الـكــاثــولـيــك .وقــد أب ــدى خشيته مــن تطبيق
سياسة تهميش متعمدة لطوائف محددة ،مؤكدًا
أن ملف تفرغ األساتذة لن يمر في مجلس الوزراء
من دون مناصفة محققة.
هذه املناصفة عاد وأكدها وزير الخارجية جبران
باسيل أمام وفد من العمداء املسيحيني في الجامعة
اللبنانية الذين زاروه ونقلوا إليه هواجسهم لناحية
امل ــس بــاملــواقــع املـسـيـحـيــة ،مـطــالـبــن بـتـثـبـيــت آلـيــة
للتمثيل الصحيح والتوازن وفق مقتضيات الوفاق
الوطني داخل الجامعة.

التيار النقابي المستقل لن يستقل

أعلن ،أمس ،التيار النقابي املستقل تنفيذ اعتصام
رمزي (وقفة) في ساحة رياض الصلح في اليوم
الذي تنعقد فيه الجلسة النيابية املخصصة لبحث
ّ
«سنظهر موقف التيار
سلسلة الرواتب .وقال إننا
الرافض للمشروع ـ املسخ ،ونطالب بإقرار السلسلة
بما يحفظ املوقع الوظيفي لكل قطاع ،وال ّ
تميز بني
ً
قطاع وآخر عمال بسياسة فرق تسد».
ّ
في مؤتمره الصحافي ،حمل التيار هيئة التنسيق
النقابية مسؤولية قبول مشروع ال يلتزم الحقوق
وهـ ـ ــي  10درج ـ ـ ـ ــات ونـ ـص ــف درج ـ ـ ــة ل ــأس ــات ــذة
وامل ـع ـل ـمــن و %75لكل
مــوظـفــي ال ـق ـطــاع ال ـعــام،
واالح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاظ ب ـن ـس ـبــة
التضخم التي تخطت الـ
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ودعـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــروابـ ـ ـ ــط إلـ ــى
االس ـت ـفــادة مــن فرصة
انعقاد الجلسة والدعوة
إل ــى الـتـحــرك الـضــاغــط،
ّ
م ـ ــؤكـ ـ ـدًا أن ـ ـ ـ ــه س ـي ـك ــون
في مقدمة التحرك ،التزامًا بوحدة العمل النقابي
وكي نكون جسمًا واحـدًا موحدًا تجمعنا الوحدة
النقابية املدافعة عن الحقوق.
التيار بــدا هنا متمسكًا بشعار الــوحــدة النقابية
ومنع االنشقاق ،يقول عضو التيار حسن مظلوم
«بتقديرنا ّأن هــذا الــواقــع لــن يستمر ورهاننا هو
ع ـل ــى امل ـع ـل ـمــن وامل ــوظـ ـف ــن ب ــوض ــع خ ـط ــة ت ـحــرك
لتطوير النسب التي حازها النقابيون املستقلون،
كي يجري استعادة الروابط املسلوبة .من جهته،
ّ
يــوضــح ال ـق ـيــادي ف ــي ال ـت ـيــار جـ ــورج س ـع ــادة أنـنــا
«دفـعـنــا عــرقــا ودم ــا لـتــوحـيــد ه ــذه ال ــرواب ــط وبـنــاء
الـعـمــل الـنـقــابــي فـيـهــا ،فـهــذه ال ــرواب ــط ليست ملكًا
ألحد أو لحزب ولن نكون سببًا قي شرذمة الحركة
النقابية.

