
النائب سامي اجلميل وهيئة التنسيق النقابية يف دار املطرانية

قبل ظهر األربعاء 29 نيسان 2015 استقبل سيادة مرتوبوليت بريوت وتوابعها املطران الياس عوده سعادة النائب   
سامي اجلميل وتباحث معه يف األوضاع الراهنة.

مث استقبل سيادته السيد نعمة حمفوظ على رأس وفد من هيئة التنسيق النقابية ضّم حممود أيوب رئيس رابطة التعليم   
األساسي، حممود حيدر رئيس رابطة موظفي اإلدارة العامة، عبدو خاطر رئيس رابطة التعليم الثانوي، عبد الرمحن برجاوي رئيس 
رابطة التعليم املهين، جميد العايلي، أنطوان الياس، طوين حمفوظ، هباء تدمري، عدانن الربجي، حممد قّدوح، نزيه جيباوي وعزيز 

كرم. بعد الزايرة قال السيد حمفوظ:
»يف إطار اجلوالت على املرجعيات الدينية، التقت هيئة التنسيق النقابية اليوم سيادة املرتوبوليت الياس عوده، وقد شرحنا له 
الظروف اليت نعيشها منذ أربع سنوات، شرحنا له كل التحرّكات اليت قامت هبا هيئة التنسيق، وأّن كل املرجعيات السياسية يف 
البلد من رؤساء ورؤساء كتل ونواب ووزراء وجلان فرعية وموّسعة ومصّغرة، كلهم أمجعوا على أننا أصحاب حق. شرحنا له أن 
املسؤولني يف آخر أسبوعني أو ثالثة قالوا أن املشكل مل يعد  مشكاًل مالياً بل صار هناك توازن بني النفقات والواردات وأن يف 
االجتماع األخري الذي مّت بني الرئيس بري والرئيس السنيورة عندما اتفقا على الست درجات وعلى الواحد ابملئة TVA وعلى 
الواردات، توصال لشبه توازن مايل. رغم كل هذا اإلمجاع من املسؤولني على أننا أصحاب حق، هذا احلق ال ُيرتجم. شرحنا له 
أن هيئة التنسيق النقابية خالل السبعة أشهر املاضية كانت جد إجيابية، مل تقدم على أي خطوة سلبية، كنا ضنينني ببداية طبيعية 
للعام الدراسي جتاه الطالب واألهايل واملدارس ألننا أتعبناهم يف السنوات الثالث املاضية، ورغم كل اإلجيابية اليت أبدهتا هيئة 
التنسيق النقابية خالل سبعة أشهر، رّد فعل املسؤولني حىت اآلن ليس إجيابياً معنا. إن الدورة التشريعية جمللس النواب تنتهي يف 
30 أاير، يعين إذا مل ينتِه هذا املوضوع ومل يوضع على جدول أعمال اهليئة العامة قبل 30 أاير، ما عاد هناك من جلسة جمللس 
النواب إال بدورة استثنائية هي حباجة ملرسوم استثنائي وال مرسوم استثنائي ألن ال رئيس مجهورية مما يعين وداعاً للسلسلة. وألن 
العام الدراسي أشرف على هنايته، هبذا التصّرف يدفعنا املسؤولون إىل العودة للسلبية وللشارع. وقلنا لسيدان أننا لسنا دعاة 
سلبية وال نريد الشارع، لكن إذا اتبعوا هبذه الطريقة فهم يرّدوننا إىل الشارع. أنمل من سيدان مساعدتنا حىت ُيّل هذا املوضوع 
أبسرع وقت ممكن ويوضع على جدول اهليئة العامة وإال فنحن ذاهبون للسنة الرابعة نضّيعها من دون أن أنخذ حقوقنا خاصة 
أن الرؤساء الثالثة قالوا أن اجلامعة أخذت حقها وكذلك القضاء ومن املعيب أن ال أتخذوا حقكم وأنتم أصحاب حق وهذا 
موضوع جيب إقفاله. أرّدد مجلة قاهلا الرئيس السنيورة على مسمعي، أنه إذا كان منذ سنتني إقرار السلسلة له أتثري سليب على 
الدورة االقتصادية يف البلد، اآلن عدم إقرار السلسلة هو الذي سيؤثر سلباً على الدورة االقتصادية. هلذا برأيه جيب اإلسراع يف 
إقرار السلسلة. من هذا املنطلق حنن سنتابع جولتنا غداً لعند املفيت قبالن وعند سيد بكركي وكل املرجعيات الدينية لنقول هلم 
أن القصة كبرية، وكما قال الرئيس سعد احلريري السلسلة قنبلة موقوتة، هناك مليون لبناين ابنتظارها إذا مل ُيّل املوضوع سريعاً 

ستنفجر وحنن ال نريد أن نضيف مشكلة على البلد، يكفيه املشاكل اليت فيه، أريوه من هذه املشكلة. 
الشيء األخري الذي أوّد توضيحه ألنه قد يكون غري واضح يف اإلعالم ان حترّكنا مبا خّص عدم إهناء العام الدراسي ال عالقة 
له ابلشهادات. لنكن واضحني، الشهادات ستتّم، سنصّحح، موضوع الشهادات بعد ما حصل السنة املاضية لن نكّرره. مل 
نتوقع من املسؤولني، وأان ال أقصد الوزير فقط بل كل جملس الوزراء، أن يّتجهوا إىل مثل هذه اخلطوة ويعطوا اإلفادات ألننا 
حريصون على طالبنا وعلى مستقبلهم، ولن نعيد الكّرة هذا العام. حنن حنّيد موضوع الشهادة وموضوع التصحيح وابلتايل لن 
يقول أحد لنا من ميلك القرار ومن ال ميلكه، حنن نتكّلم عن إهناء عام دراسي وتصعيد وشّل اإلدارة إمنا مبعزل عن موضوع 
الشهادات وأذّكر أن هيئة التنسيق النقابية هي صاحبة القرار، كانت السنة املاضية وستبقى يف املستقبل صاحبة القرار ألهنا لو 
مل تكن صاحبة القرار ملا اضطر املسؤولون السنة املاضية للذهاب إىل موضوع اإلفادات الذي كنا ضّده ويف الفرتة األخرية كنا 
نقول أننا سنصّحح لكنهم أجابوان قد فات القطار. أنمل هذه السنة أن ال يفوت القطار، أنمل أن ينتهي موضوع السلسلة وان 
ال يضعوان ضمن جتاذابهتم السياسية، هذا الفريق ينزل هذه املرة إىل جملس النواب، بعد أسبوعني الفريق اآلخر ال ينزل، هذا 

إ 2015/33 املكتب اإلعالمي ملطرانّية الروم األرثوذكس يف بريوت



الفريق سيدخل السلسلة يف املوازنة، آخر يضعها خارج املوازنة. إن وضعوها يف املوازنة أو خارجها، حنن نطلب منهم إهناء هذا 
امللف أبسرع وقت ممكن وإال هم يرّدوننا إىل الشارع وإىل شّل اإلدارة وإىل عدم إهناء العام الدراسي، وأكّرر أن هذا ال عالقة 

له مبوضوع الشهادات، ومن هذا املنرب أقول لكل طالب لبنان ادرسوا ألن هناك شهادات وسنصّحح.

ـ كيف إبمكان املرجعيات الدينية مساعدتكم؟
ـ نعترب هذه املرجعية اليت حنن عندها وبقية املرجعيات صواتً ينقل آالم ووجع كل اللبنانيني. عندما تطال هذه السلسلة مليون 
لبناين، بعضهم من هذه الرعية وبعضهم من غريها، تكون مهومنا جزءاً من مهومهم وسينقلون هذا الوجع وهذه اآلالم اليت هلا 

أربع سنوات وحنن مربّون. وضعنا الطبيعي هو يف الصف مع الطالب وليس يف الشارع«.          
 

 


