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الفاتورة العالية القيمة .وهــي القصة
التي تخللها رفع قضايا والتي انتهت
منذ فـتــرة طــويـلــة ،بحسب قــولــه« ،من
دون مــا إدف ــع وال قــرش ألنــو مــا عليي
ش ــي» .ويعتبر قـبــانــي أن إي ــراد اسمه
في الالئحة «مش مظبوط» ،وهو فعل
مؤامرةّ .
دسوا اسمه ألنه يستلم لجنة
األشغال العامة والطاقة النيابية .مع
ذلــك« ،رح ضلني راقــب» .ولئن لم يكن
ً
اس ــم الـنــائــب قـبــانــي قــد ورد ف ـعــا في
الالئحة ،إال أن من املفيد اإلش ــارة إلى
أنــه دفــع مــا فــي ذمـتــه قبل شـهـ ٍـر واحـ ٍـد
فـقــط .أي أن ــه بـقــي خمسة عـشــر عــامــا،
«حصانته» ،ولــم يدفع
مستلقيًا على
ّ
مستحقاته إال عندما «هفت الريحة».
هؤالء كانوا مجموعة من السياسيني
ّ
التحدث
الــذيــن تمكنت «األخ ـبــار» مــن
إلـيـهــم ،فيما لـ ّـم تستطع الـتـحـ ّـدث إلى
ال ـب ـق ـي ــة ،ل ـت ـع ــذر االت ـ ـصـ ــال بـبـعـضـهــم
ول ـ ـعـ ــدم ال ـت ـم ـك ــن مـ ــن الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
أس ـمــاء أخـ ــرى ،وت ـحــدي ـدًا مــن الــائـحــة
الثانية .مع ذلك ،يبقى هؤالء مديونني
ً
لـلــدولــة أوال ،ومـخــالـفــن ثــانـيــا ،مهما
ب ـق ـيــت أس ـم ــاؤه ــم م ـك ـتــومــة ف ــي ورق ــة
النائب العام املالي.

ب ـي ـن ـم ــا تـ ـعـ ـي ــد هـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق
النقابية تــرتـيــب بيتها الــداخـلــي،
تتطلع إلى أن يكون اجتماع هيئة
م ـك ـتــب امل ـج ـلــس ال ـن ـي ــاب ــي ،ال ـي ــوم،
م ـف ـص ـل ـيــا ل ـج ـه ــة إدراج سـلـسـلــة
الرتب والرواتب على جدول أعمال
الجلسة التشريعية املنوي عقدها
ف ــي ب ــداي ــة ال ـش ـهــر امل ـق ـبــل .وت ـل ـ ّـوح
ال ـه ـي ـئ ــة ب ــال ـت ـص ـع ـي ــد وب ـت ـس ـم ـيــة
ال ـج ـهــات الـسـيــاسـيــة امل ـعــرق ـلــة إذا
لــم يحصل ذل ــك .الــافــت أن إشاعة
رئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه بــري
رغـبـتــه فــي أن تـكــون السلسلة من
أول ـ ــوي ـ ــات ت ـش ــري ــع ال ـ ـض ـ ــرورة لــم
ّ
تـتــرجــم فــي الــائ ـحــة ال ـتــي وزع ـهــا
ل ـل ـن ــواب ع ـش ـيــة اج ـت ـم ــاع امل ـك ـتــب،
وال ـت ــي تـتـضـمــن  45ب ـن ـدًا ،ليست
ّ
ال ـس ـل ـس ـل ــة م ـ ــن ضـ ـمـ ـنـ ـه ــا ،إال أن
ّ
أوســاط الرئيس تؤكد أن املساعي
مـسـتـمــرة م ــع ك ــل األط ـ ــراف لكسب
التوافق على املشروع .وينقل أحد
النقابيني عــن عضو هيئة املكتب
الـ ـن ــائ ــب انـ ـ ـط ـ ــوان زه ـ ـ ــرا (ال ـ ـقـ ــوات
اللبنانية) قوله إن «السلسلة هي
مــن تـشــريــع الـ ـض ــرورة» .إل ــى ذلــك،
عـلـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن اجـتـمــاعــات
عقدت بــن ممثلي التيار الوطني
الـحــر وحــركــة أم ــل ،أم ــس ،للتداول
في امللف.
الهيئة الـتــي نـفــذت أمــس إضــرابــا
باهتًا في بيروت وناجحًا نسبيًا
في املناطق ،تعقد اجتماعًا ،عند
ال ــرابـ ـع ــة وال ـن ـص ــف م ــن ب ـع ــد غــد
الخميس ،في مقر نقابة املعلمني
بحضور رابـطــة أســاتــذة التعليم
الثانوي الرسمي لتقويم املرحلة
ال ـســاب ـقــة ودراسـ ـ ــة ام ـك ــان تنفيذ

خ ـط ــوات مـشـتــركــة ف ــي  4تشرين
الثاني املقبل .تجدر اإلشــارة هنا
إل ــى أن الــراب ـطــة كــانــت ق ــد رفـعــت
توصية إلى جمعياتها العمومية
بـ ـ ــإقـ ـ ــرار اإلض ـ ـ ـ ـ ــراب واالعـ ـتـ ـص ــام
فــي ه ــذا ال ـتــاريــخ .ه ــذا االجـتـمــاع
سيكون كما يقول أعضاء الهيئة
جلسة مكاشفة بينهم ،في وقت ال
ينعكس فيه اإلصرار على تظهير
«ال ـ ــوح ـ ــدة ال ـن ـق ــاب ـي ــة» ج ـل ـي ــا فــي
صـفــوف املعلمني وبــن ممثليهم
في الروابط ،ففيما يسعى أساتذة
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـث ــان ــوي إل ـ ــى انـ ـت ــزاع
اع ـت ــراف م ــن اآلخ ــري ــن بحقوقهم
وبـ ــال ـ ـفـ ــوارق ال ـت ــاري ـخ ـي ــة بـيـنـهــم
وبــن باقي القطاعات الوظيفية،
يرفض ّ
مدرسو التعليم األساسي
إ ّثـ ــارة ه ــذا الـتـمــايــز ،عـلــى خلفية
أنــه ال فــرق بني أساتذة القطاعني
ل ـ ـج ـ ـهـ ــة املـ ـ ـ ـ ــؤهـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــة،
فالجميع يحمل إجــازة تعليمية.
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،ي ـ ـضـ ــع األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة
الـثــانــويــون ه ــذا ال ـكــام فــي خانة
ضرب الفئات الوظيفية ،فالتعليم
الثانوي يندرج في الفئة الثالثة
والـتـعـلـيــم األس ــاس ــي ينتمي إلــى
الـفـئــة الــراب ـعــة ،و«إذا كــانــت هــذه
املقاربة صحيحة فلماذا ال تطبق

اجتماع الخميس
يحدد مصير الوحدة
النقابية

ع ـل ــى امل ــدي ــر الـ ـع ــام الـ ـ ــذي يـحـمــل
إجازة تعليمية وينتمي إلى الفئة
األولى».
ـواز ،ك ـشــف اإلضـ ــراب
ـ
ـ
ـ
م
ـط
ع ـلــى خ ـ
ٍ
أمـ ـ ــس أن قـ ـ ـ ــدرة نـ ـق ــاب ــة امل ـع ـل ـمــن
عـلــى إق ـفــال امل ـ ــدارس الـخــاصــة في
بيروت ال تــزال محدودة ســواء في
املدارس التابعة التحاد املؤسسات
الطائفية أو في املدارس اإلفرادية.
وقد عزا رئيس نقابة املعلمني في
امل ــدارس الخاصة نعمه محفوض
ال ـخــروق إلــى ضـغــوط تـعــرض لها
املـعـلـمــون فــي بـيــروت وبـعـبــدا ،إذا
جرى تهديدهم بقطع رواتبهم إذا
لم يدخلوا الصفوف ،داعيًا اياهم
إلـ ــى ت ـق ــدي ــم ش ـك ــوى إلـ ــى ال ـن ـقــابــة
ال ـت ــي ل ــن تـ ـت ــردد ف ــي ال ـل ـج ــوء إلــى
ال ـق ـضــاء لـتـكــريــس ح ــق اإلض ـ ــراب.
ً
الوضع لم يكن مماثال في املناطق،
ب ـح ـس ــب مـ ـحـ ـف ــوض ،فـ ـ ـ «االل ـ ـتـ ــزام
ك ــان تــامــا وال سيما فــي طرابلس
وزح ـ ـل ـ ــة وضـ ــواح ـ ـي ـ ـهـ ــا والـ ـبـ ـق ــاع
الغربي وصيدا وجونيه وكسروان
والجنوب».
وفيما أصر رئيس رابطة موظفي
اإلدارة العامة محمود حيدر على
التلويح باإلضراب املفتوح بعيدًا
عن التجاذبات السياسية ،اقتصر
ال ـت ــزام ال ـ ــوزارات فــي ب ـيــروت على
ال ـت ــرب ـي ــة وال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
وال ــزراع ــة .أمــا موظفو وزارة املــال
في بيروت وبعبدا ،الذين رفضوا
ص ـبــاحــا اس ـت ـق ـبــال أي م ـعــامــات،
فـ ـ ـع ـ ــادوا ورضـ ـ ـخ ـ ــوا ل ـ ـقـ ــرار مــديــر
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردات ال ـ ـ ـ ــذي ف ـ ـ ــرض ع ـل ـي ـهــم
الـعــودة إلــى العمل .الـتــزام املناطق
ً
كــان مـقـبــوال ،بحسب الــرابـطــة ،في
طرابلس وزحلة وصيدا والنبطية
وصور وبعلبك.

اقتصر التزام الوزارات على التربية والشؤون االجتماعية والزراعة (هيثم الموسوي)

لـ ــن ُيـ ـتـ ـخ ــذ قـ ـب ــل ج ــول ــة واس ـ ـعـ ــة مــن
االت ـصــاالت الـتــي يجريها املكتتبون
ً
امل ـح ـت ـم ـلــون ،ف ـض ــا ع ــن أنـ ــه مــرتـبــط
بمجموعة تطورات مالية وسياسية.
يــأتــي ه ــذا اإلص ـ ــدار فــي ظــل أوض ــاع
ّ
س ـيــاس ـيــة ســري ـعــة ال ـت ـقــلــب سـيـكــون
لـ ـه ــا أث ـ ـ ــر مـ ـب ــاش ــر ف ـ ــي امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
ال ـ ـجـ ــاريـ ــة بـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة وامل ـك ـت ـت ـبــن
املـحـتـمـلــن لـتـحـقـيــق م ـكــاســب أعـلــى
م ــن ت ـلــك ال ـت ــي ي ـف ـتــرض أن تـقـ ّـدمـهــا
الــدولــة .فقد انتشرت أمــس شائعات
وأخـبــار تداولها املصرفيون تتعلق
بموقف رئيس الحكومة من موضوع
الـنـفــايــات وتلويحه بــاالسـتـقــالــة ،ثم

يــومــن ارتـفــع خاللها سعر الصرف
إل ــى  1516ل ـيــرة لـكــل دوالر ،ث ــم عــاد
وانـخـفــض إل ــى مـسـتــوى  1513لـيــرة،
وسـ ـب ــب هـ ـ ــذا ال ـط ـل ــب هـ ــو أن ه ـنــاك
عددًا من أصحاب الودائع املتوسطة
الحجم عـمــدوا إلــى تحويل قسم من
أمــوال ـهــم مــن الـلـيــرة إل ــى ال ـ ــدوالر ،إال
أن األم ــر لــم يـتـطـ ّـور إلــى حـ ّـد تحويل
ودائــع كثيرة من لبنان إلــى الخارج،
ب ــل بـقـيــت ه ـ ّـذه ال ـخ ـطــوة ف ــي مرحلة
ال ـحــذر وال ـتــرقــب ،علمًا ب ــأن مـصــادر
ف ــي م ـص ــرف ل ـب ـنــان ال تـ ـع ـ ّـول كـثـيـرًا
على حجم هــذه الـتـحــويــات الـتــي ال
تزيد كثيرًا على املـعــدالت الوسطية

المسؤولية االجتماعية
ّ
تعزز قيمة الشركات

قال حاكم مصرف لبنان رياض سالمة في افتتاح
املنتدى السنوي الخامس للمسؤولية االجتماعية
للشركات ،ال ــذي تنظمه «س ــي .أس .آر .ليبانون»،
بعنوان «دور االسـتــدامــة فــي تعزيز قيمة العالمة
التجارية وسمعتها» ،إن هناك ارتباطًا بــن ردات
ف ـعــل امل ـج ـت ـمــع وس ـم ـعــة امل ــؤس ـس ــة وت ــأث ـي ــره على
قـيـمـتـهــا ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن م ـص ــرف ل ـب ـنــان ســاهــم
مـبــاشــرة فــي إن ـشــاء جــامـعــة متقدمة فــي بـيــروت،
وأصـ ــدر تـعــامـيــم تـنــص عـلــى تـخـصـيــص ق ــروض
ميسرة للتحصيل الجامعي بلغت اليوم نحو 50
ألف قرض .وأوضح أن حجم القروض املخصصة
للبيئة وللطاقة البديلة تجاوزت  600مليون دوالر...
لكن يبقى العمل األكبر واألهــم للمركزي ،الحفاظ
على الثقة بالوضع النقدي وبالليرة اللبنانية «الليرة
ستبقى مستقرة -خلقنا ثقة ساعدت على إعادة
تـفـعـيــل ال ـل ـيــرة كـعـمـلــة تـسـلـيــف ،وس ــاع ــدت أيـضــا
في كثير من املـبــادرات ،ألن معظم الـقــروض ،وهي
قروض مدعومة ،هي بالليرة اللبنانية».

ّ
الدولة تركز على االقتصاد المالي

استضافت «كلية عدنان القصار الدارة األعمال»
ف ــي ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ،وزيـ ــر الـعـمــل
س ـج ـع ــان قـ ــزي ف ــي م ـح ــاض ــرة حـ ــول «ت ـح ــدي ــات
أس ــواق العمل فــي لبنان» .قــزي اشــار إلــى أن أكبر
ّ
تحد لسوق العمل الـيــوم هــو الــدولــة اللبنانية ،التي
ال تهتم بــاالقـتـصــاد االنـتــاجــي منذ س ـنــوات ،فيما
كــل اقتصادها مركز على االقـتـصــاد املــالــي فقط،
الف ـتــا إل ــى أن ك ــل امل ـشــاريــع مـنــذ الـتـسـعـيـنـيــات لم
ً
ت ـخ ـلــق فـ ــرص ع ـمــل ب ــل أوجـ ـ ــدت م ـ ــاال وس ـم ـســرة
وفسادًا وعمرانًا لغير اللبنانيني .وقال إن اللبنانيني
يرفضون الدخول إلى سوق العمل إال من السقف،
وال يرضون العمل إال في املهن العليا ،وهم يرغبون
في العيش أكبر من طاقتهم ،إذ إن القيمة الشرائية
لـلــراتــب ال ت ـتــوازن وال ـق ــدرة الـشــرائـيــة .وأوض ــح أن
«قـطــاع امل ــال والـتــأمــن يستوعب  %39مــن الطاقة
الـبـشــريــة ،وتـسـتــوعــب الـصـنــاعــة  ،%12والـتـجــارة
 ،%27والورش  ،%9واالتصاالت  ،%7والزراعة %6
من الطبقة العاملة في لبنان .هذا يعني أن القطاعات
االنتاجية تستوعب النسب األقل من الطاقة العاملة.

المستأجرون يطالبون
بتعديل قانون االيجارات

ط ــالـ ـب ــت ل ـج ـن ـت ــا «امل ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـل ـم ــؤت ـم ــر ال ــوطـ ـن ــي
للمستأجرين» و»الــدفــاع عــن حقوق املستأجرين
البيان اآلتــي» ،أمــس ،بــإدراج قانون اإليـجــارات على
جــدول أعـمــال جلسة الهيئة العامة التالية ملجلس
النواب ،بهدف تعديل «صيغته الكارثية» ،وبالتالي
ح ـســم م ـســألــة ع ــدم نـ ـف ــاذه .وجـ ــدد امل ـس ـتــأجــرون
رفضهم لـ «القانون األسود» ،ولـ «اقتراحات التعديل
الشكلية» التي اقرتها لجنة االدارة والعدل النيابية،
مشيدين بأهمية مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه
بري القاضية بشراء او بيع املأجور لقاء تعويض
ع ــادل ،داع ــن إل ــى تفعيلها سعيًا ملـعــالـجــة االزم ــة
«وذلـ ــك ع ـبــر»اس ـت ـمــرار الـعـمــل بــال ـقــانــون 92\160
الــى حــن اقــرا ر خطة سكنية قابلة للتنفيذ ترفع
الغنب عن املالك وتؤمن حق السكن وتحمي حقوق
املستأجرين في تعويض اإلخالء».

توضيح من شركة H.P.I

جديدة لـ 20عامًا
ّ
املسجل
ربط األمر بالطلب اإلضافي
على الــدوالر خالل األسبوع املاضي.
املقصود من هذه األخبار إثارة أجواء
سلبية عن احتمال انهيار الحكومة
وتـفـكـكـهــا ،إال أن املـطـلـعــن يــؤكــدون
أن املستفيد األول واألخـيــر مــن هذه
األخـ ـب ــار ه ــم امل ـك ـت ـت ـبــون املـحـتـمـلــون
مــن مـصــارف وصـنــاديــق استثمارية
ّ
وشركات مالية ...بث القلق في السوق
بـ ـه ــذه ال ـط ــري ـق ــة ال هـ ـ ــدف لـ ــه س ــوى
تحقيق مكاسب أكبر من خالل فرض
فوائد أعلى على الخزينة اللبنانية.
فــال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـ ـ ــدوالر امل ـس ـ ّـج ــل في
ّ
يستمر ألكثر من
األسبوع املاضي لم
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اليومية للطلب على الدوالر.
وبالتالي ،فإن ربط اإلصدار بموضوع
ال ـط ـل ــب ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوالر ال أسـ ـ ــاس ل ــه،
لكنهما يتفاعالن من خالل التطورات
السياسية الـتــي تستغلها املـصــارف
للحصول على إي ــرادات ريعية أكبر،
م ــا ي ـج ـعــل ض ـب ــط هـ ــذا األم ـ ــر ف ــي يــد
وزي ـ ــر امل ـ ــال ع ـلــي ح ـســن خ ـل ـيــل ال ــذي
زارتــه جمعية املصارف ونسقت معه
بشأن هذا اإلصدار ،وقال أحد أعضاء
الجمعية :إن اإلصــدار الحالي ّ
منسق
بشكل كامل مع حاكم مصرف لبنان
ري ــاض ســامــة وم ــع وزي ــر امل ــال علي
حسن خليل.

تعليقا على التقرير املنشور في «األخـبــار» تحت
عـ ـن ــوان «م ــابـ ـس ــات م ـنــاق ـصــة ت ـش ـغ ـيــل مـعـمـلــي
ال ـك ـه ــرب ــاء :ات ـه ــام ــات م ـت ـب ــادل ــة» .اوض ـح ــت شــركــة
ً
 H.P.Iأن السيد محمد دنش ليس وكيال للشركة
فــي لـبـنــان ،إذ إن املمثل الـحـصــري على األراض ــي
اللبنانية هــو شــركــة .Gil Capital Group UK
وقــالــت إنـهــا طلبت اسـتـشــارة الحكومة األميركية
ف ــي م ــا ي ـخ ــص ب ـع ــض ال ـ ـق ـ ــرارات الـ ـت ــي ات ـخــذت ـهــا
مــؤسـســة كـهــربــاء لـبـنــان ،وه ــذا الـطـلــب يــدخــل في
مسار الطلبات العادية في ما خص الدعم التجاري
القانوني املتوافر لجميع املوردين األميركيني ،الذين
يتابعون مشاريع في بالد أجنبية .واضافت انها
لم تضع يومًا اإلج ــراءات القانونية للمناقصة قيد
التساؤل ،ولكنها أرادت فقط أن توضح أن التمديد
للمناقصة بعد تاريخ التقديم للعروض والسماح
لعروض أخــرى للمشاركة في املناقصة بعد فتح
الـعــرضــن املـقــدمــن ،هــو إج ــراء بعيد عــن املعايير
العاملية املقبولة للمرافق الـعــامــة .واش ــارت H.P.I
انها ستتعامل بحزم مع أي تخمني يتعلق بعرض
الـشــركــة ومـطــابـقـتــه لــدفـتــر ش ــروط املـنــاقـصــة قبل
فض العروض وإعالن النتائج رسميًا.

