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العدد الثالث واخلم�صون�صدى النقابات

اأن يبداأ العك�صي لالنتاج الفعلي حلك�مة كلنا لل�طن كلنا للعمل مع بداية  اأن تك�ن قد نالت ثقة املجل�س النيابي ، من املفرت�س  بعد 

اال�صب�ع الثاين من �صهر مت�ز 2011، وهي التي اأنتجت ما اأنتجته برباعة  م�صه�دة على م�صت�ى التكليف والت�صكيل والبيان ال�زاري . ميكن 

لعمال لبنان اأن يغ�ص�ا الطرف يف قراءتهم للبيان ال�زاري عن الت�صابه يف االلفاظ والعبارات املهتمة بال�صاأنني االقت�صادي واالجتماعي مع 

جممل البيانات ال�زارية ال�صابقة منذ عه�د اال�صتقالل ، لكن ال ميكن لهم اأن يغ�ص�ا الطرف عن اأي ت�صابه بالن�ايا واملرتكزات ، فهم اأمل�ا 

من هذه احلك�مة ن�ايا جديدة ، تبعا لقراءاتهم يف احلك�مة امليقاتية مرتكزات اقت�صادية واجتماعية جديدة ، فمن الالزم على احلك�مة 

امليقاتية اجلديدة اأن يك�ن لها اطاللة خمتلفة على النا�س ، تك�ن فيها ب�رضى لهم ، ب�رضى لها وجباتها ال�رضيعة ، املحركة لالمال العمالية 

وال�صعبية ، عمال لبنان ينتظرون جدية اقت�صادية اجتماعية من حك�مة كلنا لل�طن، جدية تك�ن من �صنخ جديتها ال�صيا�صية ال�طنية ، 

ميكن للرئي�س ميقاتي اأن ميح� �صفحة العبث االقت�صادي االجتماعي – وه� اأهل لذلك – من تاريخ لبنان احلديث ليق�ل للبنانيني جميعا، 

ولي�س للعمال فقط ، اأن حك�مة كلنا لل�طن حك�مة اجتماعية بامتياز ، حكمة عدالة اجتماعية بامتياز ، حك�مة ا�صرتجاع احلق ال�صليب 

الهله من مغت�صبيه ، ولي�س لنا على هذا ال�صعيد  اال اأن ننتظر يثقة عالية ، جملة قرارات �رضيعة متعلقة بالقدرة ال�رضائية للنا�س من 

خالل الع�دة اىل �صبط فلتان اال�صعار ومعاجلة الغالء ، وان�صاف ذوي الدخل املحدود بت�صحيح االأج�ر وتعديل احلد االدنى لالأجر،  لي�س 

لنا اال نرقب بثقة عالية من حك�مة كلنا لل�طن كلنا للعمل جملة قرارات �رضيعة يف عامل تاأمني فر�س عمل جديدة يف القطاعني العام 

واخلا�س، وبالطبع لي�س على احلك�مة هنا اأن تبقى مقفلة على نف�صها – كما اأقفل ال�صيادي�ن ال�صابق�ن – اأب�اب اخلدمة يف االدارة الر�صمية 

الرتال من اخلريجني والثقاة املخل�صني من اللبنانيني ، لتبقي نف�صها ا�صرية ا�صتثمارات متحكمة يف القطاع اخلا�س وحده لي�ؤمن�ا فر�س 

العمل، يف حلظة من نه��س وطني م�ؤمل اأن تق�م به هذه احلك�مة ، وخري نه�صة وطنية هي تلك النه�صة التي ي�صتعيد فيها ال�طن ابناءه 

اىل اأح�صانه من تيه �ص�ق العمل امل�صطرب . لي�س لنا اال اأن ننتظر بثقة عالية اقدام جريء من قبل حك�مة كلنا لل�طن ، كلنا للعمل قرارات 

�رضيعة لدعم القطاعات االنتاجية;  الزراعة وال�صناعة ، وخ�ص��صا الزراعة حتى ي�صتعيد اللبناين ثقته بقدرته على بناء اقت�صاده بيده ، ال 

اأن يبقى منتظرا  ال�صتثمارات خارجية يف زمن التقلقل االقت�صادي العاملي لتبني له اقت�صادا م�ه�ما ، اإن ميزة االننتاج الزراعي يا حك�مة 

كلنا لل�طن اأن ي�ؤمن فر�س عمل ثابتة وب�رضوط وم�ا�صفات وقدرات معينة ل�رضيحة معينة من اللبنانيني باتت حتتاج اليها اأكرث ، وفر�س 

العمل يف القطاع الزراعي تعيد الكثري من اللبنانيني اىل ار�صهم  ثقافة وق�ة وكرامة ، واالنتاج الزراعي يحتاجه لبنان الي�م اأك�صرث من اأي 

وقت لتاأكيد ا�صتقالله و�صيادته واكتفائه وا�صتغنائه . جملة من القرارات ال�رضيعة يف هذه الق�صايا ويف ق�صايا م�صابهة كا�صتخراج النفط من 

بحرنا وبرنا ،  كتاأمني الكهرباء ، وتاأمني املقاعد الدرا�صية الر�صمية بالكفاءة املطل�بة ، ننتظرها من احلك�مة يف جل�صاتها االأوىل ، كب�رضى  

ووجبة �رضيعة ، وكما قال االحتاد اللعمايل العام املطالب املعي�صية واالجتماعية ال فرتة �صماح فيها ، واحذروا التلك�ؤ فيها واال�صتمهال ، 

فاإن يف ذلك �رضب لهيبة احلك�مة واطاللتها على النا�س ، ال تعقدوا اجتماعا للحك�مة لي�س فيها �صيء من هذه القرارات ال�رضيعة ، بل كثف�ا 

جل�صات احلك�مة ملثل هذه القرارات ال�رضيعة ، وانتبه�ا فاإن العمال يق�ل�ن لكم يا اأركان حك�مة كلنا لل�طن : غدا �صيبداأ نقا�س امل�ازنة 

العامة ، ال ت�صتعريوا لها هياكل واأ�صكال و�صيا�صات من �صبقكم ، فانهم �صقط�ا ، ال ت�صتعيدوا اخلطاب امللع�ن يف ال�رضائب والر�ص�م على 

الفقراء  ، ال تتحدث�ا عن التق�صف الذي يطال ال�صحة والتعليم و�رضورات الرعاية االجتماعية للنا�س  ، العمال ينتظرون منكم حديثا يف 

امل�ازنة ي�صتعيد مال الدولة امل�صل�ب واملنه�ب ، وال يعجزكم عن ذلك ترهيب خطاب الكيدية والثاأرية ، حق الدولة يف ا�صتعادة  املال العام  

اأ�صا�س  يف تك�ين �صندوق �صداد الدين العام ، ال حتدث�نا غدا يف م�رضوع امل�ازنة عن خ�صخ�صة ت�رضع حق اللبنانني يف ممتلكات دولتهم 

املادية واملعن�ية ل�رضكات النهب وحيتان املال املحليني واخلارجيني ، ال حتدث�ننا يف م�رضوع امل�ازنة عن �رضاكة وت�رضكة ، وما اىل ذلك 

من م�صطلحات ا�صتخدمها من �صبقكم تغطية لنهبه و�صلبه وتزويره وارتهانه لنزقه وتبعيته ، حّدث�نا عن م�رضوع م�ازنة ن�صعر معه اأ،نا 

�صعب ميلك ار�صه وه�اءه وماءه وقدراته وقراراته حتى ول� جعنا وعرينا ، ولن جن�ع ولن نعرى ، حدذث�نا عن م�ازنة نبني فيها وطننا من 

قدراتنا وطقات ابنائنا ال من م�ه�م قدرات تاأتينا من خارج  لن يك�ن الرحيم بنا وال االآ�صف على �صياعنا يف متاهات لعب االأ· بال�صع�ب 

. كلمة اأخرية ل�زير العمل االتي الينا من معركة ا�صتعادة احلق�ق يف وزارة الطاقة ، هذه طاقة عمال لبنان بني يديك ، نرغب اأن تك�ن وزيرا 

ا�صالحيا تغيرييا يف وزارة العمل ، ويف كل ما يت�صل بها ، واأولها اأ، تك�ن وزير فر�صة للعمال ، وزيرا لفر�س العمل ، وزير حلق�ق العمال ، 

حق�ق نقاباتهم واحتاداتهم اأنت ال�زير الذي ال يهاب يف احلق ل�مة الئم كما ع�دتنا ومن متثل ، فان�صف العمال يف فر�س عملهم القائمة 

فال يغتال�ها يف عهدك ، واملطل�بة يف تغيب عن م�صاحات جدك وجهدك ، واىل اللقاء يف ميادين العمل فكلنا لل�طن وكلنا للعمل . 

للعمل كلنا   .. للوطن  كلنا 
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بتاريخ 31-5-2011 اأعلنت ال�صفارة االأمريكية يف بيانلها عن اإطالق ال�صفرية م�را ك�نيللي "املرحلة الثانية من برنامج اال�صتثمار يف م�صاريع التم�يل 

ال�صغرية يف لبنان، املمّ�ل من ال�اليات املتحدة بقيمة 12 ملي�ن دوالر،  وحددت ال�كالة االأمريكية للتنمية الدولية USAID  ب�صبعة �رضكاء حملّيني 

لت��صيع نطاق منح القرو�س للم�صاريع ال�صغرية يف كل لبنان، وُهم جمعّية "اإمناء القدرات يف الريف" ADR يف اجلن�ب، وجمعّية "الت�صامن املهنّي" 

AEP، وم�ؤ�ص�صات "املجم�عة" و"اإمكان"، و"املخزومي" يف بريوت، وم�ؤ�ّص�صة "اأمني" يف احلازمية  واجلمعّية اللبنانية لالإمناء CLD.، واأو�صح بيان 
ال�صفارةاالمريكية اأن "هذه القرو�س تت�افر للم�ؤ�ص�صات ال�صغرية والعاملني يف املناطق يف الزراعة وال�صياحة وتكن�ل�جيا املعل�مات واالت�صاالت .

يف عددها بتاريخ 1-6-2011 ن�رضت �صحيفة  "االأخبار" اللبنانية خربا هذا ن�صه : فقد اأبلغ نائب رئي�س جمعية ال�صناعيني اللبنانيني زياد بكدا�س 

امللحق التجاري االإيراين عبا�س عبد اخلايل خالل لقاء جمعهما اأم�س، اأّن اجلمعّية ب�صدد تاأليف وفد يزور اجلمه�رّية الفار�صّية للتباحث يف اأطر التعاون 

وتفعيل التبادل التجاري.

بتاريخ 3-6-2011 قال ال�زير حممد خليفة، اإنه خالل ال�صهرين املقبلني �صيح�صل كل امل�صتفيدين من وزارة ال�صحة على رقم �صحي، على اأن يبداأ تفعيل 

ــــ وزارة ال�صحة، وبني امل�صم�ن اأو امل�صتفيد،  البطاقة ال�صحية ابتداًء من ال�صنة املقبلة، بعد اأن ت��صع لها م�ازنة حتّدد ن�صب التم�يل بني اخلزينة العامةـ 

وذلك ا�صتناداً اإىل اأرقام واإح�صاءات.

بتاريخ 2-6-2011  قال وزير االقت�صاد والتجارة حممد ال�صفدي اأنه »من املهم جداً ال بل من ال�رضوري اإبعاد الرثوة النفطية عن عقلية املحا�ص�صة 

الدرا�صات العلمية وج�دها يف املياه البحرية  اأثبتت  اأن » الطاقة التي  وراأى  القان�ن وامل�ؤ�ص�صات"   االآن قيام دولة  واملح�ص�بيات التي منعت حتى 

اللبنانية هي فر�صة واعدة . 

بتاريخ 2-6-2011 �صئل ال�زير جربان با�صيل عن اأزمة الكهرباء يف ال�صيف واإمكان قيام ال�زارة باأي عمل يف هذا املجال، فاأجاب: ان ال�زارة ال ي�صعها 

القيام باأي �صيء وهي ال ي�صمح لها برتكيب خط املن�ص�رية الإي�صال الكهرباء كما ال ي�صمح لها باأم�ر بديهية كم��ص�ع الب�اخر. 

�صّكل قرار وزير الزراعة الذي �صدر بتاريخ 3-6-2011 ، مبنع ا�صترياد اخل�صار من الدول االأوروبية كافة، ارتياحا، لدى امل�صتهلكني واملزارعني، خ�ص��صا اأن 

البكترييا املع�ية التي ح�صدت ع�رضات االإ�صابات واالأرواح يف اأوروبا، مل يت�صح م�صارها بعد، نتيجة حت�رها، وف�صل امل�صادات احلي�ية يف احلّد منها . 

دعا رئي�س جلنة االأ�صغال العامة والنقل والطاقة واملياه حممد قباين  اإىل الع�دة اإىل ت�صغيل �صكة احلديد بدءاً باخلط ال�صاحلي. 

واأكد اأهمية معاجلة االأزمة اخلانقة لل�صري يف بريوت الكربى وبالتايل اأهمية اإن�صاء مرتو يف �رضايني النقل الرئي�صية يف العا�صمة و�ص�احيها، واأهمية الإجناز 

وتنفيذ خمطط ت�جيهي للم�اقف Parking Master plan يف بريوت الكربى

اأظهرت االإح�صاءات اأن امل�صارف اللبنانية اأقر�صت يف عام 2010 ما قيمته 7137 ملي�ن دوالر ت�ّزعت يف غالبيتها على القرو�س ال�صكنية والتجارة واأعمال 

البناء. وهذا يظهر مدى ترّكز النم� االقت�صادي يف لبنان واقت�صار احل�صة االأكرب منه على قطاعات معّينة غري اإنتاجية، 

بتاريخ 14-6-2011 ركز وزير املال حممد ال�صفدي يف ت�رضيح له على اأن »عملية النه��س ترتبط ب�صلة من االإجراءات تت�صمن اإقرار ت�رضيعات جديدة 

اأهمها قان�نا املناف�صة وال�رضاكة بني القطاعني العام واخلا�س .

بتاريخ 21-6-2011 ويف م�ؤمتر �صجفي جدد وزير الزراعة د. ح�صني احلاج ح�صن تاأكيده اأنه �صريفع اإىل جمل�س ال�زراء م�رضوعًا متكاماًل لزراعة االأعالف، 

»يرتكز على تقدمي البذار ب�صعر ت�صجيعي اإىل املزارعني، و�رضاء االأعالف املنتجة باأ�صعار مدع�مة، وتقدمي االأعالف اإىل منتجي احلليب باأ�صعار ت�صجيعية، 

باالإ�صافة اإىل العمل على اإحياء دعم زراعة ال�صمندر ال�صكري 

بتاريخ 21-6-2011 ويف م�ؤمتر �صحفي اأمل وزير الطاقة جربان با�صيل خالل اإطالقه  املرحلة الثانية من التقرير ال�صن�ي خلطة الكهرباء يف ال�زارة ، 

باأن »يك�ن امل�رضوع املتعلق مب�ؤ�ص�صة كهرباء لبنان املر�صل اإىل جمل�س ال�زراء من اأوىل االأول�يات  . 

بتاريخ 21-6-2011 راأى ال�زير د. ح�صني احلاج ح�صن يف افتتاح الدورة التدريبية املخ�ص�صة لت�ثيق ال�صت�ل اأنه »مل يعد من امل�صم�ح اأن يزرع املزارع 

�صت�ال من ن�عية مطل�بة، ليكت�صف بعد �صن�ات اأنه زرع ن�عا اآخر«، ولفت اإىل اأن »ال�زارة تعمل على م�صح امل�صاتل املنتجة، ومراكز بيع ال�صت�ل متهيدا 

الإدخالها يف ت�صنيف على اأ�صا�س الن�عية، وااللتزام باملعايري، و�صيعلن هذا الت�صنيف ليعلم امل�اطن اللبناين ماذا ي�صرتي، ومن اأين ي�صرتي �صت�ال م�ث�قة 

وم�صم�نة ، 

بتاريخ 21-6-2011 دعا وزير ال�صناعة فريج �صاب�جنيان ال�صناعيني اىل »العمل امل�صرتك الإجناح وتط�ير وحتديث القطاع عرب الدفع باجتاه حتديث 

االنتاج  وزيادة  ال�طنية  لل�صناعة  التناف�صية  القدرة  اىل »رفع  واأعرب عن طم�حه   ، احلا�صلة  املتغريات  املنا�صبة مل�اكبة  الت�رضيعات  و�صن  الق�انني 

وتن�يعه وتفعيل ال�صادرات وتاأمني اأ�ص�اق جديدة . 
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الت�ن�صية« يف بئر ح�صن، ي�م االثنني 2001-6-27  اللبنانية  الت�صامن واالخ�ة  �صهدت »حديقة 

، اإزاحة ال�صتارة عن الل�حة التذكارية تقديًرا ل�صهيد الث�رة الت�ن�صية حممد الب�عزيزي، ووفاء له، 

بدع�ة من »احتاد ال�فاء لنقابات العمال وامل�صتخدمني يف لبنان«، وبرعاية رئي�س بلدية الغبريي 

احلاج حممد �صعيد اخلن�صاء.

ح�رض احلفل وفد من االحتاد العام الت�ن�صي لل�صغل برئا�صة  علي بن رم�صان ومدير مكتب االمني 

العام ال�صيد حبيب �صقرة و عدد من االأع�صاء.

وكان رئي�س االحتاد العام الت�ن�صي لل�صغل  عبد ال�صالم جراد قد افتتح حديقة الت�صامن واالخ�ة 

الت�ن�صية يف مت�ز العام 2007 يف �صمن فعاليات احياء الذكرى االأوىل النت�صار مت�ز واآب عام 2006 وقام بغر�س �صجرة زيت�ن لدعم ال�صعب 

اللبناين �صد العدوان االإ�رضائيلي يف احلديقة نف�صها.

وتتاأتي زيارة على بن رم�صان ع�ص� املجل�س التنفيذي لالحتاد العام الت�ن�صي لل�صغل وامل�ص�ؤول عن التنظيم والتن�صيب يف االحتاد  الت�ن�صي 

يف اطار متتني العالقات والتاأكيد على الروابط املتينة التي جتمع االحتاد الت�ن�صي لل�صغل واحتاد ال�فاء لنقابات العمال وامل�صتخدمني 

يف لبنان وا�صتمرار هذه العالقات وتط�يرها يف ظل االجنازات الكربى لث�رة ال�صعب الت�ن�صي والدور املركزي لعمال ت�ن�س يف هذه الث�رة 

املباركة وهذا ما اأكد عليه بن رم�صان يف لقثاءاته مع الق�اعد النقابية والعمالية الحتاد ال�فاء يف كل من البقاع وبريوت ، ونقل تقدير 

ال�صعب الت�ن�صي ل�صماحة االأمني العام قائد املقاومة ال�صيد ح�صن ن�رضاهلل واعترب اأن هذا التقدير 

ياتي من املعاي�صة واملتابعة الي�مية من قبل ال�صعب الت�ن�صي للم�اقف اجلريئة وال�صجاعة 

وال�صادقة ل�صماحة ال�صيد ن�رضاهلل واأنه بحق ه� ال�صخ�صية القيادية العربية امل�ث�قة وال�صادقة 

والتي ال مثيل لها يف العامل العربي يف هذا الزمن ، 

يف بعلبك : 

افتتح النقابي الت�ن�صي علي  بن رم�صان وال�فد املرافق له زيارتهم للبقاع بزيارة �رضيح �صيد 

�صهداء املقاومة يف النبي �صيت ، ومقام ال�صيد خ�لة بنت االمام احل�صني عليه ال�صالم يف بعلبك 

وحل ال�فد �صيفا على بلدية بعلبك فالتقى رئي�صها ال�صيد ها�صم عثمان واع�صاء من املجل�س 

البلدي وزاروا ب�صحبتهم قلعة بعلبك.  و �صارك ال�فد يف حفل افتتاح مهرجان الت�ص�ق وال�صياحة الثالث ع�رض يف البقاع ، وزاروا اجنحة 

املعر�س الذي �صم هذا العام جناحا خا�صا ومميزا للمنتجات الت�ن�صية ، وتقدمت نقابة ا�صحاب امل�ؤ�ص�صات واملحال التجارية يف البقاع 

بال�صكر اجلزيل لل�فد النقابي الت�ن�صي على ح�ص�رهم الفاعل يف حفل افتتاح املهرجان متمنني دوام التعاون . 

يف بريوت : 

ويف بريوت ا�صتقبل رئي�س االحتاد العمايل العام يف لبنان ال�صيد غ�صان غ�صن 

واأع�صاء هيئة مكتب املجل�س التنفيذي بعد ظهر الثالثاء  28-6-2011 ال�فد 

النقابي الت�ن�صي ونّ�ه رئي�س االحتاد العمايل العام يف لبنان بالدور الريادي 

الذي لعبه االحتاد الت�ن�صي لل�صغل منذ قيام الث�رة وانت�صارها على اال�صتبداد 

والف�صاد واإعادة الدولة اإىل دورها االأ�صا�صي يف بناء اقت�صاد جديد يرتكز على 

وي�ص�ن  وامل�صاواة  الدمي�قراطية  يعزّز  ومبا  االجتماعيتني  والرعاية  العدالة 

احلق�ق واحلريات النقابية والعامة.كما دعا الطرفان لتعزيز دور احلركة النقابية العربية وتفعيلها يف اإطار االحتاد الدويل لنقابات العمال 

العرب يف هذه املرحلة الدقيقة واحلا�صمة يف حياة وم�صتقبل ال�صع�ب العربية ومّت االتفاق على التن�صيق امل�صرتك لتفعيل هذا الدور خ�ص��صًا 

ع�صية انعقاد املجل�س املركزي لالحتاد الدويل لنقابات العمال العرب يف العا�رض من �صهر مت�ز القادم.
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يف مارون الرا�س  

النقابي  ال�فد  اجلن�بية  الرا�س  مارون  بلدة  ا�صتقبلت   2011-6-29 االربعاء  ي�م 

الت�ن�صي ،  مبا متثله من قلعة لل�صم�د وامل�اجهة واالنت�صار على العدو اال�رضائيلي 

العمايل  االحتاد  نقابيي  من  عددا  هذه  ال�صم�د  قلعة  رحاب  يف  ال�فد  والتقى    .

لنقابات عمال وم�صتخدمي وحرفيي اجلن�ب برا�صة ن�صار حرب وكانت ج�لة يف 

ال�ص�ؤون النقابية والعربية وتاأكيد على وحدة امل�قف النقابي العربي يف م�اجهة 

الق�صية  واعتبار  العربية  باحلق�ق  والتم�صك  وال�صهي�نية  اال�صتعمار  م�صاريع 

الفل�صطينية وق�صية القد�س الق�صية املركزية واملح�رية اجلامعة للحركة النقابية 

العربية م�ؤكدين على حق وواجب ال�صع�ب العربية باملقاومة وحترير االر�س العربية والدفاع عن مقدرات االأمة العربية

يف الهرمل 

مدينة الهرمل البقاعية التي جتاور نهر العا�صي وامل�صه�رة بغزارة 

ت�صري  التي  التاريخية  واالثار  و�صالالتها  ينابيعها  ووفرة  مياهها 

، قناة  الهرمل  اىل ح�صارات عديدة مرت على هذه املنطقة. قام�ع 

زن�بيا االأثرية، ل�حة نب�خذ ن�رض يف بري�صا، مغارة الراهب وق�رض 

التي  التاريخية  املدينة  هذه  االأثارات.  من  غريها  اىل  مارون  مار 

، للت�صحيات اجلمة التي قدمها  باتت تعرف الي�م مبدينة ال�صهداء 

ابناوؤها وما يزال�ن ن�رضة للمقاومة واال�صالم يف لبنان ، زارها  ال�فد 

العمايل النقابي الت�ن�صي ي�م  ال�صبت يف 25-6-2011 وتعرف على 

واال�صتجمام  ال�صياحة  مراكز  من  العديد  وتفقد  وبيئتها  جغرافيتها 

فيها والتقى رئي�س بلديتها احلاج �صبحي �صقر واع�صا ء من املجل�س 

البلدي ، احلاج جمال خزعل ، واحلاج ه�صام ا�صكندر واحلاج ميالد جانبني ، ا�صتمع ال�فد من بلدية الهرمل مل�جز عن املق�ع اجلغرايف 

التاريخي ودور ابناء الهرمل يف �صناعة م�اقف العزة والكرامة للبنان عرب تاريخه الط�يل منذ ث�رة اال�صتقالل حتى بزوغ فجر املقاومة 

اال�صالمية البطلة والتي قدمت الهرمل يف خطها املبارك ع�رضات ال�صهداء حتى ا�صتحقت بحق لقب مدينة ال�صهداء . علي بن رم�صان الحظ 

ت�صابها يف الظروف املعي�صية واالقت�صادية للريف الت�ن�صي والريف اللبناين ، واعترب اأن اأية حك�مة تريد �رضعية ال بد اأن تاأخذها من ال�صعب 

، وال�صيا�صات االقت�صادية والالجتماعية يف ادارة البالد ال ينبغي اأن تك�ن يف حلقات النخب املغلقة ، واعترب اأن م�صالح ال�صلطة تختلف 

دائما عن م�صالح ال�صعب ، فال بد لل�صعب وللعمال اأن يبق�ا يف ال�صاحات ل�صمان االجنازات واملكت�صبات . 

يف طرابل�س 

وزار ال�فد الت�ن�صي مدينة طرابل�س حيث كان اللقاء مع وزير ال�صباب والريا�صة 

في�صل كرامي الذي اكد بعد الرتحيب 

ان لبنان يتعر�س ل�صغ�ط م�صتمرة من ا�رضائيل بكل اال�صكال ومنها القرار 1559 

القرار  الذي ق�صم لبنان بني من ه� مع املقاومة ومن ه� �صد املقاومة وهذا 

يدعي حماية لبنان وتتالت االحداث واغتيل الرئي�س احلريري وجاءت املحكمة 

والقرار 1701 وكله ي�صب يف م�صلحة ا�رضائيل .

االآن  يف ال�زارة نلعب دوريني  . دور خدمة النا�س كلهم كلبنانيني ودور حماية 

لبنان من ال�رضذمة 

والفريق االخر ذاهب بامل�ؤامرة اىل االآخر وخا�صة يف امل��ص�ع الطائفي واملذهبي وكل ما حاولنا ان ن�حد من جه�دنا وكلمتنا نك�ن قد 

ح�صنا لبنان �صد الفتنة .

واكد بن علي على اهمية ال�صباب يف املجتمع اذ ان عماد الث�رة يف ت�ن�س هم ال�صباب الذين وقف�ا وقفات العز ال�صقاط النظام .
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القى النائب ال�صاحلي كلمة تكتل ن�اب بعلبك – الهرمل اكد فيها 

ان هذه املنطقة كانت وال تزال رمزاً للعطاء، ولكن من حق اأهلها اأن 

ي�صاأل�ا ماذا قدمت الدولة لهم؟ ملاذا اإ�صم بعلبك م�صب�غ باحلرمان؟ 

ملاذا يرتبط ا�صم هذه املنطقة بامل�صاكل، اأو لالأ�صف باملطل�بني اأو 

باملخدرات. 

ومتنى ال�صاحلي على احلك�مة اجلديدة اأن تنظر اإىل البقاع برمته، 

كما اإىل ال�صمال واجلن�ب واجلبل وبريوت، واأن تبداأ باالإمناء املت�ازن 

احلقيقي ولي�س النظري وامللت�ي، واأن ت�صتعيد امل�ؤ�ص�صات اإىل كنف 

يف  وال�صغ�ر  والثغرات  امل�صت�رضي  الف�صاد  اآفة  ومعاجلة  الدولة، 

االإدارات.

وحتدث رئي�س بلدية بعلبك ها�صم عثمان يف كلمة عن »اجنازات 

بلدية بعلبك مبا يليق بها كمدينة �صياحية«. واألقى رئي�س نقابة 

ا�صحاب املحال وامل�ؤ�ص�صات التجارية يف البقاع حممد كنعان كلمة 

�صكر فيها امل�ؤ�ص�صات وال�رضكات التجارية والزراعية والتعاونيات 

واجلمعيات االهلية والفرق الف�لكل�رية الدولية واملحلية والك�صفية 

والريا�صية على »اإجناح املهرجان ، هذا و�صيك�ن ل"ل�صدى لنقابات 

" لقاء اآخر مع املهرجان يف العدد القادم . 

مهرجان الت�ضوق وال�ضياحة الـ13 يف البقاع تظاgرة اقت�ضادية ثقافية 

موؤ�ض�ضات و�ضركات Œارية وزراعية وتعاونيات وجمعيات اgلية وفرق فولكلورية 

دولية وحملية وك�ضفية وريا�ضية

برعاية رئي�س اجلمه�رية العماد مي�صال �صليمان ممثال ب�زير الثقافة 

التجارية  افتتحت نقابة ا�صجاب املحال وامل�ؤ�ص�صات  غابي لي�ن 

يف البقاع ن�صاطات مهرجان الت�ص�ق وال�صياحة الـ13 يف البقاع يف 

احتفال اقامته  على طريق را�س العني يف بعلبك، ح�رضه النائب 

غازي زعيرت ممثال الرئي�س نبيه بري، ال�زير غابي لي�ن ممثال رئي�س 

الداخلية،  وزير  عطا ممثال  �صارل  العميد  ميقاتي،  احلك�مة جنيب 

الن�اب: ن�ار ال�صاحلي، مروان فار�س، علي املقداد، ال�صفري االيراين 

غ�صنفر ركن ابادي، ال�صفري االندوني�صي دينار �صام�داروم، م�ص�ؤول 

النقابات املركزي حلزب اهلل احلاج ها�صم �صلهب، النقابي الت�ن�صي 

علي بن رم�صان على راأ�س وفد من االحتاد العام الت�ن�صي لل�صغل  

ال�صابق علي عبد  ، العميد ح�صن نزهة ممثال قائد اجلي�س، ال�زير 

اهلل، النائب ال�صابق ا�صماعيل �صكرية، قائمقام بعلبك عمر يا�صني، 

قائمقام الهرمل اكرم ع��س �صلمان، ، وم�ص�ؤول�ن اأمني�ن وفعاليات 

بلدية واختيارية ونقابية. 

عزفت فرقة من اجلي�س اللبناين الن�صيد ال�طني ثم قدمت عرو�س 

ك�صافة  وجمعية  اللبناين  املجد  فرقة  من  وفنية  وتراثية  ك�صفية 

االإمام املهدي وجمعية الن�سء اجلديد وفرق من �ص�ريا واندوني�صيا، 

كما مت تقدمي ا�صتعرا�س ال�صيــف والرت�س. 
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االحتاد العمايل العام 

ال »فÎة �ضماح« للحكومة ووزرائها

اإعادة التوازن لالأجور واالأ�ضعار و رف™ احلد االأدنى لالأجور اإ¤ مليون ومÄتي األف لرية

طرح االحتاد العمايل العام، يف بيان بعد اجتماع هيئة املكتب 

التنفيذيفي 22-6-2011 ، على احلك�مة االأول�يات التي يعتربها 

وفقًا  االأج�ر،  بت�صحيح  بادئًا  االأزمة.  معاجلة  لبداية  مفتاحًا 

القرار  واإ�صدار  العام 1996  الرتاكمي منذ  الت�صخم  الرتفاع ن�صب 

لل�صلم  وفقًا  واالأ�صعار  لالأج�ر  الت�ازن  اإعادة  اأجل  من  الف�ري 

املتحرك مطالبا برفع احلد االأدنى لالأج�ر اإىل ملي�ن ومئتي األف 

لرية. واّكد االحتاد على وج�ب و�صع �صقف ل�صعر �صفيحة البنـزين 

على اأ�صا�س 25.000 ل.ل. واملازوت 20.000 ل.ل. واإلغاء جميع 

الر�ص�م وال�رضائب اجلائرة عن امل�صتقات النفطية كافة واملبا�رضة 

القطاع  لهذا  الدولة  وا�صتعادة  وا�صتخراجه  النفط  عن  بالتنقيب 

واإزالة  النفطية  الفات�رة  لتخفي�س  وت�صغيلها  امل�صايف  وتط�ير 

كاب��صها االأ�صب�عي عن كاهل امل�اطنني. 

اما بالن�صبة للغالء واالحتكار، فريى اأّن االرتفاعات املتعاظمة يف 

... وغريها لي�صت جميعها  اال�صتهالكية واخلدماتية  اأ�صعار امل�اد 

نتيجة الت�صخم العاملي بل هي يف معظمها ناجتة عن �صيا�صات 

احتكارية حلفنة من اأ�صحاب الر�صاميل من جتار وم�صت�ردين كما 

اأنها ناجتة عن غياب كامل واأحيانًا مق�ص�د للرقابة واملحا�صبة 

وبالتايل يت�ّجب على احلك�مة اتخاذ االإجراءات ال�رضيعة ل��صع 

الرقابة  اأجهزة  وتط�ير  وتفعيل  امل�صت�رضي  االأ�صعار  لفلتان  حّد 

تنفيذ  وكذلك  املخالفني  على  العق�بات  وت�صديد  واملحا�صبة 

اال�صتهالكية  االأ�صا�صية  امل�اد  على  االأرباح  �صقف  حتديد  قرار 

واخلدماتية.

الذي  االجتماعي  لل�صمان  ال�طني  ال�صندوق  اأّن  االحتاد  واعترب 

معرّ�س  وا�صتقراره  املجتمع  وحدة  يف  االأ�صا�س  الركن  يعترب 

امل�صارعة  يكمن يف  الفعلي  العملي  واالإجراء  واالنهيار  لالإفال�س 

لت�صحيح ن�صبة اال�صرتاكات واإعادة الت�ازن املايل لفرعي املر�س 

الدولة  التزام  وكذلك  والتعليمية،  العائلية  والتقدميات  واالأم�مة 

ال�صندوق  يف  م�صاهمتها  ودفع  اأجرائها  عن  املت�جبات  بت�صديد 

)25%( لل�صمان ال�صحي، واأي�صًا يف اإلزام اأ�صحاب العمل بت�صديد 

وعن  املكت�مني  االأجراء  عن  الت�رضيح  يف  كما  عليهم  املت�ّجب 

االأج�ر احلقيقية جلميع االأجراء. 

وجائر  ظامل  نظام  ه�  لبنان  ال�رضيبي يف  النظام  اأّن  اىل  ولفت 

تتعّدى فيه واردات اخلزينة على اأكرث من 80% من ال�رضائب غري

ت�صيب  والتي  املبا�رضة 

وذوي  والعمال  االأجراء 

يف  املحدود  الدخل 

اأج�رهم املتدنية ويعفى 

املداخيل  اأ�صحاب 

ال�رضيبة  من  اخليالية 

الت�صاعدية.  املبا�رضة 

جذريًا  النظر  اإعادة  اإّن 

ال�رضيبية  بال�صيا�صات 

وت�زيع االأعباء ب�صكلm عادل ي�ؤّمن ا�صتقرار املجتمع ويحّد من الف�ارق 

الطبقية امل�صّبب الرئي�صي لالنفجار االجتماعي. 

وا�صاراىل اأّن ا�صتعادة املجل�س االقت�صادي واالجتماعي دوره وتفعيله 

جديدة  اأ�ص�س  وو�صع  واالجتماعية  االقت�صادية  ال�صيا�صات  لر�صم 

اأ�ص�س العدالة  لقيام »عقد اجتماعي« يبني مكّ�نات املجتمع على 

االجتماعية يف اإطار ح�ار اجتماعي �صامل جلميع االأطراف. 

تتعاطى  اأن  يف  امله  اأبدى  انتظار  احلك�مة،  بت�صكيل  رّحب  وبعدما 

مع هم�م ومطالب النا�س مبا ت�صتحّقه من جدية يف اتخاذ القرارات 

اأو�صاعهم  يف  املتمادي  لالنهيار  حّد  ل��صع  وامللم��صة  ال�رضيعة 

يف  عنها  الناجتة  املدّمرة  االجتماعية  واالنعكا�صات  االقت�صادية 

ميادين املعي�صة كافة. 

�صماح«  »فرتة  ال  اأّن  وا�صتفحالها،  االأزمة  عمق  »ب�صبب  انه  وراأى 

والبدء  القرارات  اتخاذ  يف  املبا�رضة  وج�ب  بل  ووزرائها  للحك�مة 

باملعاجلة الأّن ال قدرة للبنانيني على حتّمل املزيد من االأعباء ف�صاًل 

عن اأّن احلك�مة احلالية تتطلّع العتماد نهج اقت�صادي اجتماعي جديد 

احلك�مة  رئي�س  اأّن  كما  النا�س  كاهل  ترهق  التي  االأزمات  ملعاجلة 

واأع�صاءها يدرك�ن حجم املعاناة االجتماعية وال�صائقة االقت�صادية 

�رضعة  يف  يكمن  احلك�مة  لهذه  االأول  املحّك  كان  اإذا  واملعي�صية. 

ا�صتجابتها ف�راً للمطالب االأ�صا�صية وو�صع حّد للتده�ر املريع، فاإّن 

املحّك الثاين واالأ�صا�صي يتعلّق بالبيان ال�زاري للحك�مة، خ�ص��صًا 

املطلبية  املذكرة  يف  ال�اردة  االأ�صا�صية  املطالب  ج�هر  لت�صمينه 

بهذه  وعالقتنا  م�قفنا  معيار  يك�ن  و�ص�ف  العام،  العمايل  لالحتاد 

احلك�مة ه� م�قفها وطريقة تعاطيها مع هاتني امل�صاألتني حتديداً 

ولي�س اّي اأمرm اآخر.
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بتاريخ 31-5-2011 طالب احتاد النقابات العمالية للم�صالح امل�صتقلة وامل�ؤ�ص�صات العامة يف بيان له بتثبيت  �صعر �صفيحة البنزين 

دون 25 األف لرية، واملازوت دون 20 األف لرية.و�صدد على �رضورة اأن ي�صتكمل االحتاد العمايل العام حترّكاته وُيفّعل حترّكاته املطلبية، 

كما لفت اإىل �رضورة تفعيل �صكك احلديد والنقل امل�صرتك، وتاأمني 250 با�صًا لتغطية النقل العام، اإ�صافًة اإىل ت�صحيح االأج�ر بن�صبة ال 

تقّل عن %60.

بتاريخ 6-6-2011راأى رئي�س احتاد النقابات املتحدة للم�صتخدمني والعمال، م��صى فغايل 

زيادة  املت�صادمة واملعقدة يعمل�ن على  اللبنانيني مب�اقفهم  ال�صيا�صيني  "ان  له،  بيان  يف 

الغيب�بة  نتيجة  العري�س  الباب  من  املالية  االزمة  وتدخل  لتع�د  �ص�ءا  املعي�صية  احلالة 

الكبرية التي متر بها البالد، باال�صافة اىل عقدة التكليف والتاأليف التي امعنت يف االنهيار 

متاأزمة،  واملياه  واالت�صاالت  الكهرباء  متعرث،  ال�صكن  م�صت�رض،  الغالء  ال�صيا�صي:  وال�صياع 

االق�صاط املدر�صية متفاقمة، ا�صعار املحروقات متزايدة الزراعة متقهقرة، ال�صياحة مرتاجعة، 

ال�رضائية  الق�ة  الرواتب واالج�ر متدنية،  له،  العام ال حدود  الدين  الت�صخم خطرية،  معدالت 

تتقل�س ولقمة العي�س �صعبة املنال".

بتاريخ 6-6-2011 ا�صدرت نقابة م�صتخدمي وعمال امل�صلحة ال�طنية لنهر الليطاين بيانا قالت فيه »اإن �صيا�صة التمييز التي تنتهجها 

وزارة املالية ) ال�صابقة( يف قراراتها باتت وا�صحة ال حتتاج اىل دليل، فهي تتمادى يف االنتقائية بحيث تعطي لبع�س امل�ؤ�ص�صات زيادة 

على قيمة املنح املدر�صية وحترم م�ؤ�ص�صات اأخرى منها رغم ت�صابه طبيعة االأعمال يف ما بينها وتغدق على م�ظفني اإداريني فيما متنع 

عن م�ظفني اآخرين هذه احلق�ق«. 

واأو�صح البيان »اإننا اإذ نبدي ا�صتغرابنا لهذا التمييز، نطالب القيمني بالع�دة اىل تطبيق مبادئ العدالة وامل�صاواة على جميع العاملني 

يف امل�ؤ�ص�صات العامة والنظر اإليهم بعني واحدة ال �صيما جلهة زيادة قيمة املنح املدر�صية«، كما حذر من »اأن التمادي بهذا االأمر �صيجربنا 

على اتخاذ خط�ات ت�صعيدية وحتركات اأقلها االإ�رضاب واالعت�صام

ال�ظيفية واملعي�صية  اأو�صاعهم  اإليه  اآلت  البقاع ما  املياه يف  لنقابة م�صتخدمي وعمال  التنفيذي  بتاريخ 6-6-2011 عر�س املجل�س 

، مطالبًا  الثالثاء يف 2011-6-7  ي�م  للم�ؤ�ص�صة يف زحلة  الرئي�صي  املركز  اعت�صام يف  تنفيذ  فاأقرّ  واالت�صاالت،  املراجعات  وح�صيلة 

بتطبيق الت�صنيف اجلديد على رواتب امل�صتخدمني، واإكمال ت�صنيف باقي الزمالء ورفع الغنب عنهم، اإ�صافة اإىل تنفيذ االأحكام الق�صائية 

ال�صادرة عن جمل�س العمل التحكيمي لبع�س امل�صتخدمني منعًا لرتاكم الف�ائد، ما ي�ؤدي اإىل هدر املال العام، وتنفيذ بن�د املادة 27 من 

املر�ص�م 2005/14875 املتعلقة بالطبابة واال�صت�صفاء، واإعطاء درجة تدّرج لالأجري عن كل 3 �صن�ات خدمة فعلية.

يف 12-6-2011 اأقام احتاد نقابات م�ظفي امل�صارف يف لبنان بالتعاون مع املركز اللبناين للتدريب 

اىل  واحلاجة  اللبنانية  النقابية  »احلركة  عن�ان  حتت  ور�صة   ايربت  فريدري�س  وم�ؤ�ص�صة  النقــابي 

التغيري« وقد �صارك يف ال�ر�صة باال�صافة اىل قيادة االحتاد، عدد من اع�صاء جمل�س املندوبني لالحتاد 

التي ت�صمنت  الدكت�ر غ�صان �صليبي  املقدمة من قبل  ال�رقة  امل�صارك�ن ن�س  يف املحافظات. وناق�س 

العناوين التالية: ــ احلاجة اىل التغيري واملبادرة ـ ال�اقع ال�اجب تغيريه ــ اقرتاحات للتغيري املرحلي 

الد�صت�رية  الهيئات  العمل عرب  متابعة  على  امل�صارك�ن  اتفق  املناق�صات  امل�صتقبلية.وبعد  اخلط�ات  ــ 

لالحتاد لتعميم نتائج هذه ال�ر�صة على النقابات واالحتادات من اجل ايجاد الق�ا�صم امل�صرتكة العادة 

تفعيل دور احلركة النقابية يف م�اجهة االزمات االقت�صادية واالجتماعية التي يتعر�س لها جميع العمال 

وامل�صتخدمني يف جميع القطاعات. 



9 1432هـالعدد الثالث و  اخلم�صون�صدى النقابات رجب   - 2011م  حزيران 

     

يف 13-6-2011 عقد جمل�س نقابة عمال الطباعة والتجليد جل�صة ناق�س خاللها االو�صاع املعي�صية والق�صايا املطلبية التي تهم العمال 

وذوي الدخل املحدود، واأعلن يف بيان ان »البالد ت�صهد املزيد من الرتدي يف جميع املجاالت ومنها االقت�صادية واالجتماعية، وزيادة 

الت�صخم وجم�د االج�ر وتاآكلها، ورك�د االعمال، اال�صعار ترتفع وال من يراقب، امل�اد الغذائية فا�صدة وال من يحا�صب، وال يتجراأ امل�ص�وؤل�ن 

االعالن عن ا�صماء الذين يتاجرون بحياة النا�س، البطالة تتزايد، وال�رضائب غري املبا�رض و تتزايد، واالزمة تعم جميع القطاعات االقت�صادية، 

وال�صحية االوىل هم العمال وذوو الدخل املحدود. ال�صمان االجتماعي يعاين االمرين، والتقدميات ال�صحية ينتظرها م�صتحق�ها اكرث من 

�صنتني، �صمان ال�صيخ�خة �صاخ قبل ان ي�لد، ط�ارئ العمل مل ينفذ، جمال�س العمل التحكيمية انتهت مدتها ومل يعني بديال عنها، االدارات 

العامة مرتهلة، قان�ن االيجارات �صينتهي يف نهاية �صهر حزيران وال بديل عنه و�صن�صبح يف فراغ قان�ين«.

وت�صاءلت النفابة: من ه� امل�صتفيد االكرب من ام�ال الرديات؟ وكم هي االم�ال التي �صتتكبدها اخلزينة؟ وهل �صي�ؤدي هذا التدبري اىل تخفي�س 

اج�ر النقل والب�صائع؟ وبعدما تناولت و�صع الكهرباء، راأت »ان هذا ال��صع املاأ�صاوي يفرت�س باحلركة العمالية عامة والنقابية ذات 

امل�صداقية، ومنظمات املجتمع املدين التحرك من اجل الدفاع عن م�صالح من متثل وعن جماهري ال�صعب عامة. انها ل�رضخة يطلقها جمل�س 

نقابة عمال الطباعة والتجليد داعيا كل املت�رضرين من هذا ال�اقع االأليم للتحرك دفاعا عن حقهم يف العي�س الكرمي

بتاريخ 13-6-2011 نبه احتاد نقابات عمال البناء واالخ�صاب يف لبنان، يف بيان اأ�صدره من »تردي االو�صاع االقت�صادية واملعي�صية يف 

لبنان«. ودعا االحتاد العمال وامل�صتخدمني واحلركة النقابية »ب�رضف النظر عن االنتماءات ال�صيا�صية والطائفية واملذهبية واملناطقية 

اىل اإدراك ما يتهدد م�صاحلهم وم�صالح ال�طن العليا«، داعيا اىل »ت�حيد ال�صف�ف والت�صدي بعزم ملا يتهدد العمال من اأخطار، وليعلم�ا 

ان خال�صهم بيدهم«. 

بتاريخ  التكميلية  االنتخابات  اإجراء  بعد  انه  لها  بيان  يف  لبنان  كهرباء  م�ؤ�ص�صة  وم�صتخدمي  عمال  نقابة  اأعلنت   2011-6-14 يف 

2011/6/14 وف�ز كل من �رضبل �صالح، غ�صان حيدر، خ�رض بكري، مرتي عزام، وليم كحالة وي��صف �صم�س، وبناء على دع�ة كبري ال�صن 

يف املجل�س التنفيذي للنقابة وليم كحالة النتخاب هيئة املجل�س التنفيذي بتاريخ 2011/6/14 ال�صاعة احلادية ع�رضة من قبل الظهر.  

انعقدت اجلل�صة بح�ص�ر جميع االع�صاء، و�صادت التزكية يف عملية االنتخاب، وجاءت كاالآتي: �رضبل �صالح رئي�صا للنقابة، خ�رض بكري 

نائبا للرئي�س، غ�صان حيدر امينا لل�رض العام، جان القزي م�صاعد امني ال�رض العام، ج�رج �رضكي�س امينا لل�صندوق، زهري مهدي مراقب 

�صندوق وحما�صبا، مرتي عزام دعاية ون�رض، واالع�صاء: وليم كحالة، انطــ�ان ع�صق�تي، روجيه ق�ص�ع، طالل ق�ص�ع وي��صف �صم�س

بتاريخ 16-6-2011 متنى املجل�س التنفيذي الحتاد نقابات م�ظفي امل�صارف يف لبنان، يف بيان، على احلك�مة اال�رضاع يف تعيني حاكم 

مل�رضف لبنان واالخذ مبطالبة الهيئات االقت�صادية بالتجديد له ل�الية رابعة، بعدما اأثبت جدارة وحكمة يف ادارة امللف امل�رضيف فحافظ 

على اال�صتقرار النقدي و�صاهم يف اإنعا�س عجلة االقت�صاد ال�طني من خالل �صيا�صات م�رضف لبنان يف دعم بع�س القطاعات االقت�صادية. 

ويعترب جمل�س االحتاد اأن من اوىل واجبات احلك�مة يف املجال االجتماعي االقت�صادي اعادة تك�ين الهيئة العامة للمجل�س االقت�صادي 

االجتماعي، الهيئة اجلامعة لطريف االنتاج. الن تفعيل دور املجل�س االقت�صادي االجتماعي �صي�صاهم يف ر�صم �صيا�صات اجتماعية اقت�صادية 

تريح طريف االنتاج والدولة وجتنب البالد مناكفات ذات طابع مطلبي معي�صي. كما يثني جمل�س االحتاد على دور رئي�س املجل�س روجيه 

ن�صنا�س الذي ا�صتطاع مببادراته الفردية احلفاظ على هذه امل�ؤ�ص�صة ال�طنية التي ن�س عليها اتفاق الطائف بالرغم من حماوالت اكرثية 

اإنهاء مفاو�صات عقد العمل اجلماعي حفاظًا على  الق�ى ال�صيا�صية من تهمي�س دورها. و�صدد جمل�س االحتاد على �رضورة اال�رضاع يف 

ا�صتقرار القطاع امل�رضيف الذي يبدو انه عر�صة للتهديد من قبل جهات خارجية. فاإبرام عقد عمل جماعي يت�صمن منافع وتقدميات �رضورية 

ملحة �صي�صاعد م�ظفي امل�صارف على م�اجهة االزمة املعي�صية التي تفاقمت خالل العام احلايل

اإنهاء مفاو�صات عقد العمل اجلماعي حفاظًا على  الق�ى ال�صيا�صية من تهمي�س دورها. و�صدد جمل�س االحتاد على �رضورة اال�رضاع يف 

ا�صتقرار القطاع امل�رضيف الذي يبدو انه عر�صة للتهديد من قبل جهات خارجية. فاإبرام عقد عمل جماعي يت�صمن منافع وتقدميات �رضورية ا�صتقرار القطاع امل�رضيف الذي يبدو انه عر�صة للتهديد من قبل جهات خارجية. فاإبرام عقد عمل جماعي يت�صمن منافع وتقدميات �رضورية 
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بتاريخ 16-6-2011 متنى رئي�س جتمع �صناعيي ال�صاحية اجلن�بية اأ�صامة حلباوي على رئي�س احلك�مة جنيب ميقاتي »اأن 

يدرج يف البيان ال�زاري م��ص�ع التع�ي�صات وما حلق يف القطاع ال�صناعي من دمار للمعامل وامل�صانع جراء حرب مت�ز 

2006«، م��صحا »اأنها مل ت�رضف، بل مل تدرج يف امل�ازنة العامة«. ودعا حلباوي احلك�مة اإىل »و�صع خطة ال�صتنها�س 

القطاع ال�صناعي الذي يحت�صن االآالف من اليد العاملة اللبنانية

بتاريخ 17-6-2011 ناق�س املكتب التنفيذي لالحتاد ال�طني لنقابات العمال وامل�صتخدمني، يف اجتماع، 

ال��صع العمايل وما تتعر�س له الطبقة العاملة من �صيا�صات اإالفقار والنهب وب�صكل خا�س غالء املعي�صة 

والفلتان يف اأ�صعار ال�صلع االأ�صا�صية وخا�صة املحروقات. وطالب باقرار ال�صلم املتحرك لالج�ر ورفع احلد 

االدنى اىل مبلغ 1.200.000 ل ل . ورفع بدل النقل واملنح املدر�صية والتع�ي�صات العائلية واعادة الدفع 

اخلا�صة. وطالب  ال�رضكات  امل�صرتك وحمايته من  النقل  وتعميم  وتعزيز  للم�صم�نني  ال�صمان  املبا�رض من 

با�صتعادة قطاع املحروقات للدولة وت�صغيل امل�صايف. وو�صع ال�رضائب على االمالك البحرية والنهرية ل�صد 

العجز يف اخلزينة بدال من �رضيبة البنزين

بتاريخ 20-6-2011 اأكدت »اللجنة ال�طنية حلماية الزيت اللبناين« يف بيان لها، اأن اأول واجبات احلك�مة اجلديدة يف مرحلة االإ�صالح 

اأملت  املقبلة، حماية اإنتاجنا الزراعي ال�طني، وحماية »�صحة �صعبنا، في�صتهلك زيت زيت�ننا ال�طني الدوائي الطبيعي ال�صايف . وفيما 

اأن تك�ن احلك�مة اجلديدة »حك�مة عمل واإ�صالح«، دعت ل��صع حد »لعملية القتل اجلماعي البعيد االأمد، التي �صببتها الزي�ت التجارية 

امل�صت�ردة التي دخلت لبنان منذ العام 1970 بعدما ُمنعت، و�ُصحبت من بلدان العامل الحت�ائها على م�اد م�صببة لل�رضطان. 

بتاريخ 21-6-2011  رفع االحتاد ال�طني لنقابات العمال وامل�صتخدمني مذكرة اىل رئي�س احلك�مة جنيب ميقاتي، ح�ل تاأمني اال�صالح 

ال�صيا�صي، تعزيز االقت�صاد ال�طني، مبا فيه ال�صناعة والزراعة وحماية وتدعيم القدرة ال�رضائية للرواتب واالج�ر، وو�صع ال�صندوق ال�طني 

لل�صمان االجتماعي، وغريها من االم�ر التي تخ�س االج�ر وال�صكن. وتطرق االحتاد اىل او�صاع العمال وغالء ا�صعار ال�صلع، وغياب الرقابة، 

عدا عن كلفة االيجارات ال�صكنية، املحروقات، الطبابة واال�صت�صفاء واالدوية وغريها. 

البيان الوزاري �ضيت�ضمن اولوية دعم القطاع الزراعي

الكوارث  من  املزارعني  �ضمان  �ضندوق  ان�ضاء  مر�ضوم  اقرار  من  بد  ال  ح�ضن:  احلاج 

الطبيعية

ك�صف وزير الزراعة الدكت�ر ح�صني احلاج ح�صن عن ان البيان ال�زاري للحك�مة �صيت�صمن تاأكيداً ر�صميًا على اول�ية دعم القطاع الزراعي، 

م�صدداً على انه مهما اتخذ من اجراءات يف القطاع الزراعي لناحية اجل�دة و�صالمة الغذاء وخف�س كلفة االنتاج واف�صل العمليات الزراعية 

واملكافحة، ال ميكن النه��س بهذا القطاع من دون ان ت�فر له احلك�مة اللبنانية دعمًا ماليًا. لذلك يجب ان يت�صمن البيان ال�زاري للحك�مة 

هذه الفقرة، ا�صافة اىل اقرار مر�ص�م ان�صاء �صندوق �صمان املزارعني من الك�ارث الطبيعية على ان يحدد جدول زمني الإقرار هذا امل��ص�ع، 

الذي اأهمل يف احلكـــ�مة املا�صية ومل يلق االآذان ال�صـــاغية. م�صيفًا انه �صيعمل جهده الإقراره يف احلك�مة اجلديدة باالتفاق مع رئي�س 

جمل�س ال�زراء جنيب ميقاتي.

كالم احلاج ح�صن جاء خالل اجتماع جلنة العنب التي انعقدت يف م�صلحة زراعة البقاع بح�ص�ر رئي�س امل�صلحة املهند�س خليل عقل، 

وتخللها اطالق ال�صجل الزراعي ملح�ص�ل عنب املائدة، وقال: »من ال�رضوري ان تتخذ احلك�مة احلالية قراراً بدعم القطاع الزراعي الذي 

يحتاج الي�م اىل دعم مل�اجهة ال�صلع اخلارجية الن �صادراتنا ووارداتنا الزراعية هي للدول العربية التي تعترب كلفة انتاجها اقل من كلفة 

االإنتاج يف لبنان«. 

ورف�س احلاج ح�صن اقفال احلدود اللبنانية ب�جه ال�صلع الزراعية العربية، الن ذلك �صريتب اي�صًا اقفااًل للحدود العربية ب�جه ال�صادرات 

الزراعية اللبنانية، فاحلل يك�ن من خالل دعم الزراعة ب�صكل مبا�رض او بدعم ال�صادرات الزراعية. 
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ا�صاف: »انه منذ �صنة اتخذنا قراراً يف احلك�مة ال�صابقة بح�ص�ر الرئي�س احلريري وال�زراء 

با�صتمرار عمل برنامج »ايدال«، ولالأ�صف اللجنة مل تدع من قبل رئي�س احلك�مة ال�صابق 

لالجتماع، فقمنا باالتفاق وبرعاية رئي�س اجلمه�رية مي�صال �صليمان بالتمديد اربعة ا�صهر 

لربنامج »ايدال« تنتهي نهاية ال�صهر احلايل«. 

ح�ل قطاع العنب، اعترب احلاج ح�صن انه من اف�صل القطاعات الزراعية وا�صا�صي يف عملية 

الت�صدير، الفتًا اىل ان ال�زارة تتنظر حاليا نيل احلك�مة الثقة لتطرح ملف التع�ي�صات 

على مزارعي العنب الذين ت�رضروا يف كارثة الثل�ج يف ال�صتاء املا�صي، حيث اتخذ قرار 

يف احلك�مة ال�صابقة بالتع�ي�س، وعندها �صيقرر املبلغ واآلية ت�زيعه، م�صرياً اإىل ت�صارب 

االرقام يف حجم االأ�رضار يف م�صاحات كروم العنب، لذلك عند انتهاء اح�صاءات اجلي�س 

ب�صكل كامل ي�صار اىل اعالن الرقم ال�صحيح والدقيق. 

التخزين  �رضوط  وحت�صني  تط�ير  على  تعمل  الزراعة  وزارة  »ان  اىل  ح�صن  احلاج  ولفت 

والتربيد حيث عقدنا اجلل�صات ما قبل االخرية الإ�صدار م�ا�صفات معامل الت��صيب ومراكز التبـــريد، الأنها من ال�رضوط الهامة حلفظ الفاكهة 

واخل�صار وجزء من العنب، من اجل �صالمة تخزينها ا�صتعداداً لت�صديرها. م�صرياً اىل ان امل�ا�صفات التي تدر�س حاليًا ت�صمل امل�اد التي ميكن 

ان ت�صاف اىل املحا�صيل

اال�ضرار املبا�ضرة التي حلقت بالقطاع الزراعي جراء العدوان اال�ضرائيلي على لبنان حوا¤ 

300 مليون دوالر

اأمام  الت�قف  من  لنا  بد  »ال  اأنه  ح�صن  احلاج  ح�صني  د.  الزراعة  وزير  راأى 

التحديات امل�صتمرة التي ت�صغط على املزارعني ال �صيما الفقراء يف منطقتنا 

واأهمها ا�صتمرار االحتالل اال�رضائيلي لالأرا�صي الفل�صطينية وم�صادرة االرا�صي 

وحرق اال�صجار، ال �صيما الزيت�ن وتهجري ال�صكان وا�صتمرار القتل من خالل 

اللبناين  اجلن�ب  يف  واملراعي  احلق�ل  يف  تتفجر  التي  العنق�دية  القنابل 

والتي ادت اىل جرح وقتل الع�رضات«. ولفت اىل »اأن اال�رضار املبا�رضة وغري 

املبا�رضة التي حلقت بالقطاع الزراعي جراء العدوان اال�رضائيلي على لبنان 

يف �صهر مت�ز 2006 قدرت بح�اىل 300 ملي�ن دوالر امريكي، كل ذلك من دون 

اي حما�صبة او رادع او م�ص�ؤولية من قبل املجتمع الدويل«. 

كالم احلاج ح�صن جاء خالل اإلقائه اأم�س كلمة لبنان يف الدورة ال�صابعة والثالثني مل�ؤمتر منظمة االأغذية والزراعة لالأ· املتحدة 

)الفاو(، حيث تراأ�س وفد لبنان يف عملية انتخاب مدير عام جديد ملنظمة »الفاو« وفاز املر�صح الربازيلي دا �صيلفا باملن�صب، كما 

التقى على هام�س امل�ؤمتر كال من وزراء الزراعة يف اأثي�بيا والعراق واالردن ومت بحث التعاون الزراعي امل�صرتك مع كل منهم. 

الغذائي على  االمن  ال�صلبي على  التاأثري  الغذائية والعمل على احلد من  امل�اد  ا�صعار  وا�صار احلاج ح�صن اىل حتديات تقلبات 

امل�صت�ى القطري وعلى م�صت�ى اال�رضة. وراأى ان لبنان ه� دولة م�صت�ردة �صافية للغذاء، فنتيجة الأزمة الغذاء عام 2008 ومع 

اعادة ارتفاع ا�صعار معظم ال�صلع الزراعية خالل الن�صف الثاين من العام 2010، �صجلت فات�رة ا�صترياد امل�اد الغذائية ارتفاعًا 

بح�اىل 70 يف املئة مقارنة بالعام 2005، يف حني ارتفع م�ؤ�رض ا�صعار ال�صلة الغذائية اال�صتهالكية بح�اىل 16 يف املئة يف العام 

2010. االمر الذي حتم علينا عدداً من ال�صيا�صات واالجراءات ابرزها زيادة القدرات االنتاجية واال�صتثمار يف الزراعة. 

واذ لفت احلاج ح�صن اىل ا�صرتاتيجية النه��س بالقطاع الزراعي للفرتة 2010-2014 التي مت و�صعها، اكد على الدور احلي�ي 

للن�صاء يف جمايل الزراعة والتنمية الريفية.
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منتجات يف االأ�ضواق تباع من دون وجود تاريخ اإنتاج اأو تاريخ �ضالحية 

وزير الزراعة دعا اإ¤ حتديد �ضعر من�ضف للحليب الإن�ضا± 

املزارعني
دعا وزير الزراعة د. ح�صني احلاج ح�صن اإىل حتديد �صعر من�صف للحليب الإن�صاف 

املزارعني من منتجي احلليب الأنهم ي�صكل�ن الفئة االأكرث فقراً يف املجتمع اللبناين، 

وراأى ان قطاع احلليب الطازج وم�صتقاته يتعر�س ملخاطر كربى ب�صبب ارتفاع �صعر 

االعالف الذي ي�ؤدي اإىل ارتفاع كلفة اإنتاجه، فيما �صعر مبيعه يحافظ على ا�صتقراره، 

ولفت اإىل ان احلل متاح عرب ت�صجيع الدولة لزراعة االأعالف من خالل م�رضوع يق�م 

البذار ب�صعر مدع�م للمزارع، ثم �رضاء املنتج ب�صعر ت�صجيعي، والبيع  على تقدمي 

للمربني من منتجي احلليب ب�صعر مدع�م. 

تنظيم  ملف  عن  للحديث  وخ�ص�صه  اأم�س،  ال�زارة  مكتبه يف  عقده يف  الذي  ال�صحايف  امل�ؤمتر  جاء خالل  ح�صن  احلاج  كالم 

الزراعة باالإنابة علي يا�صني، ومدير الرثوة احلي�انية نبيه غ��س، وروؤ�صاء  اإنتاج احلليب وم�صتقاته بح�ص�ر مدير عام  قطاع 

امل�صالح االإقليمية يف املحافظات وروؤ�صاء الدوائر املعنية يف ال�زارة ويف امل�صالح، ومندوبني عن وزارة االقت�صاد والتجارة، 

ووزارة ال�صناعة، وممثل عن برنامج منظمة االأغذية والزراعة لالأ· املتحدة – الفاو يف قطاع احلليب، و�صناعيني، وتعاونيات 

ومزارعني. 

ولفت احلاج ح�صن اإىل اإجناز معظم الق�اعد الفنية وامل�ا�صفات لقطاع احلليب املنتج حمليًا وامل�صت�رد، واأعلن انه يتم العمل 

الإجناز م�صح م�صانع احلليب وم�صتقاته خالل �صهر للتاأكد من التزامها بال�رضوط الفنية وتطبيقها للق�اعد. 

واأ�صار ال�زير احلاج ح�صن اإىل وج�د منتجات يف االأ�ص�اق تباع من دون وج�د تاريخ اإنتاج اأو تاريخ �صالحية اأو حتديد له�ية 

املنِتج. ونبه احلاج ح�صن اإىل ان وزارة الزراعة �صتتخذ االإجراءات العقابية يف حال ا�صتمرار البع�س مبخالفة القرارات الناظمة 

الإلزامية ل�صق البطاقة التعريفية املنتج )Label(، كما حذر امل�صانع من ت��صيب منتجات م�صت�ردة الأنها ت�صكل خمالفة عقابها 

االإقفال، ودعا من ي�صتخدم ب�درة احلليب يف انتاج امل�صتقات من األبان واأجبان اإىل االلتزام بالقان�ن وتعريف م�صدر احلليب 

امل�صتخدم اإذا كان من ب�درة احلليب اأم من احلليب الطازج، ولفت اإىل ان وزارة الزراعة تعرف كل م�صنع ماذا ي�صتخدم وماذا 

ي�صرتي ومن اأين. وحذر من ا�صتمرار التهريب، واأعلن انه قريبًا �صيك�صف اأ�صماء املت�رطني، فاإذا كان قد حتفظ يف والية احلك�مة 

املا�صية عن ك�صفهم فاإنه يف احلك�مة احلالية �صيعلن عن اأ�صمائهم. 

من جهة اخرى، �صارك احلاج ح�صن يف ور�صة عمل ح�ل: »�صالمة الغذاء - دور القطاعني العام واخلا�س«، بدع�ة من �رضكة 

والزراعة يف  وال�صناعة  التجارة  ال�صحية، يف غرفة  الغذائية  ال�صالمة  RHCO SafetoEAT لال�صت�صارات يف  »راهك�« 

بريوت - ال�صنائع

وزير النقل غازي العري�س يرعى املوؤ“ر ال�ضاد�س الحتاد الوالء يف معلم مليتا 

بتاريخ 24-6-2011 قام رئي�س واأع�صاء املجل�س التنفيذي الحتاد ال�الء لنقابات النقل وامل�ا�صالت يف لبنان بزيارة تهنئة اىل 

معايل وزير االأ�صغال العامة والنقل غازي العري�صي يف مبنى ال�زارة حيث قدم وفد االحتاد التهنئة ملعاليه على اإعادة ت�ليه 

ال�زارة. 

ووجه ال�فد الدع�ة اىل وزير النقل لرعاية امل�ؤمتر ال�صاد�س الحتاد ال�الء لنقابات النقل وامل�ا�صالت الذي �صيعقد يف معلم مليتا 

اجلهادي يف الثاين ع�رض من مت�ز املقبل.واأكد ال�زير على ح�ص�ره ورعايته. 

من جهة ثانية بحث املجتمع�ن عدداً من الق�صايا املتعلقة بالنقل الربي يف لبنان �صيما خطة النقل الربي و�صكك احلديد والنقل 

امل�صرتك وقان�ن ال�صري واأكد ال�فد على معاليه �رضورة عر�س خطة النقل يف البيان ال�زاري.  
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�ضيخ العقل :  احلكومة مطالبة ب�ضيا�ضة نفطية

يف 13-6-2011 زار وفد من احتادات  نقابات النقل الربي يف لبنان  كال من مفتي اجلمه�رية 

اللبنانية ال�صيخ حممد ر�صيد قباين ونائب رئي�س املجل�س االإ�صالمي ال�صيعي االأعلى ال�صيخ عبد 

االأمري قبالن و�صيخ عقل طائفة امل�حدين الدروز ال�صيخ نعيم ح�صن، واأطلع�هم على اآلية الدعم 

لل�صائقني العم�ميني التي اقرتها الدولة.

ويف دار الفت�ى قال ع�ص� ال�فد ب�صام  طلي�س بعد لقاء املفتي قباين "اأطلعناه على م��ص�ع 

االآلية التي مت االتفاق عليها مع الدولة اللبنانية مبا يتعلق بال�صائقني العم�ميني، وقد تخلل 

اللقاء الكثري من العناوين والتفا�صيل اخلارجة عن النقل وقطاع النقل، وخا�صة ما �صمعنا يف 

خطبة اجلمعة للمفتي قباين الذي يبدو اأن �صماحته ثائر على كل �صيء، ونحن متنينا اأن يك�ن هذا الكالم ه� عن ث�رة ال�صمت اأو 

اخلروج عن ال�صمت، و�صماحته متفهم ملطالب النا�س وم�صاكلها".

ويف دار الطائفة الدرزية يف فردان، اكد ح�صن لل�فد "احقية مطالبهم املتعلقة بقطاع النقل ملا لذلك من انعكا�س على ال�رضائح 

ال�صعبية كافة"، من�ها "بخط�ات املعاجلة امل��صعية التي قام بها كل من وزيري املال واال�صغال العامة والنقل، يف �صبيل دعم 

ال�صائقني العم�ميني". وراأى ان "املعاجلة ال�صحيحة والثابتة تك�ن باقرار اخلطة احلديثة للنقل العام، وب��صع �صيا�صة �رضائبية 

للدولة ترتكز على العدل لناحية الطبقات املي�ص�رة والفقرية، وهذا يتطلب اخذ احلك�مة على عاتقها مداولة ال��صع املعي�صي وو�صع 

�صيا�صة نفطية م�صتقبلية قبل كل �صيء . 

رئي�س نقابة اأ�ضحاب املوؤ�ض�ضات ال�ضياحية يف لبنان
تعليقا على ت�صكيل احلك�مة اجلديدة دعا رئي�س نقابة اأ�صحاب امل�ؤ�ص�صات ال�صياحية واملطاعم واملالهي 

يف اجلن�ب علي طباجة احلك�مة اإىل »اإيالء القطاع االأهمية التي ي�صتحقها، خ�ص��صا اأننا على اأب�اب 

م��صم �صياحي لي�س م�صجعا«، اآمال من احلك�مة »اأن ت�صاعف جه�دها الإنقاذ امل��صم عرب ت�فري االأر�صية 

ال�صاحلة على م�صت�ى اال�صتقرار ال�صيا�صي .

حمي الدين : نظرية اقت�ضاد ال�ضوق �ضقطت
وّجه ع�ص� املجل�س التنفيذي لالحتاد العّمايل العام علي حميي الدين كتابا مفت�حا اإىل وزير العمل �رضبل نحا�س، ت�صمن جمم�عة 

من »احلق�ق من ق�انني ومرا�صيم بهدف اعادة انتظام �ص�ق العمل«، واحلاجة اإىل �رضورة بناء اقت�صاد حقيقي وطني ي�ؤ�ص�س للخروج 

من نفق االقت�صاد الريعي، بعدما �صقطت نظرية اقت�صاد ال�ص�ق. 

ودعا حميي الدين عرب كتابه اإىل: اإعادة بناء حركة نقابية دمي�قراطية م�صتقلة، مبا ينهي حالة الف��صى واالنف�صام يف التمثيل، 

اإعادة االلتزام بقان�ن العمل وملحقاته، حيث هناك تعّد على حق�ق العاملني باأجر عرب بدعة التعاقد  وتنظيم �ص�ق العمل عرب 

واملزاحمة غري امل�رضوعة. وا�صتكمال حتقيق ما ه� من�ص��س عليه يف قان�ن ال�صمان من املنح املدر�صية وط�ارئ العمل، واجناز 

�صمان ال�صيخ�خة، وا�صتحداث فرع �صمان البطالة. وا�صتكمال تطبيق املر�ص�م املتعلق باإن�صاء »امل�ؤ�ص�صة ال�طنية لال�صتخدام«، 

وتطبيق املر�ص�م املتعلق بت�صكيل جلنة م�ؤ�رض الغالء، وحماية ال�صندوق ال�طني لل�صمان االجتماعي وا�صتكمال مكننته، واإنهاء 

احتكار �ص�ق الدواء عرب اإعادة تفعيل املكتب ال�طني للدواء، كما دعا اإىل رف�س القان�ن املتعلق باالإجازة للحك�مة اإبرام اتفاقية 

بني وزارة العمل يف لبنان ووزارة الق�ى العاملة والهجرة يف م�رض يف جمال التعاون الفني وتنقل االأيدي العاملة ملا ت�صمنه 

من خماطر وتعديات على حق�ق العامل اللبناين من مزاحمة غري م�رضوعة، كما ت�صكل ا�صتغالاًل للعاملني اللبنانيني وامل�رضيني. 

و�صدد على اأهمية االلتزام بتنفيذ قان�ن ال�صري جلهة منع التعديات على ال�صائقني العم�ميني وتاأمني احلماية لهم، وانهاء ماأ�صاة 

العّمال وامل�صتخدمني ببدعة الفات�رة اأو التقاعد يف القطاعني العام واخلا�س، وا�صدار مر�ص�م لتعيني اأع�صاء املجل�س االقت�صادي 

واالجتماعي
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عبود يزور معلم مليتا ال�ضياحي: ال مفاجاآت يف القرار االتهامي واملق�ضود اإبعـاد ال�ضياح

النائبني  برفقة  مليتا  يف  ال�صياحي  املعلم  عب�د  فادي  ال�صياحة  وزير  زار 

"ال�فاء للمقاومة"  ا�صتقبالهم رئي�س كتلة  ا�ص�د ومي�صال حل�، وكان يف  زياد 

النائب حممد رعد، رئي�س نقابة مكاتب ال�صياحة وال�صفر يف لبنان جان عب�د، 

رئي�س االحتاد اللبناين لل�صياحة امني خياط، نائب رئي�س االحتاد رئي�س نقابة 

امل�ؤ�ص�صات ال�صياحية يف اجلن�ب علي طباجة، رئي�س ال�رضطة ال�صياحية العميد 

ال�صخ�صيات  من  وعدد  غندور  ال�ص�ق ح�صني  نقابة  احتاد  رئي�س  عقيقي،  نبيل 

والفعاليات. وجال اجلميع يف اأرجاء املعلم واأق�صامه، وا�صتمع�ا ل�رضح 

العام املا�صي  واإثر اجل�لة قال عب�د:  مف�صل عن حمت�ياته واأهدافه. 

افتتحنا امل��صم ال�صياحي يف مارون الرا�س، والي�م يف مليتا ميكن اأن 

نق�ل اإن لبنان باألف خري، وعلى عك�س ما يعتقده البع�س واأنا فخ�ر 

قدم�ا  اأنا�صًا  وباأن هناك  املقاومة،  اأر�س  اأقف على  وباأن  لبناين  باأين 

دمهم، وبالتايل فاإن املقاومة مهمة جداً لبقائنا، وهناك 700 األف لبناين زاروا مليتا من ملي�ن اإن�صان. اأ�صاف: هذا معلم 

�صياحي مهم جداً نتمنى ت��صيعه، وندع� االحرار يف العامل العربي اىل زيارته الأنه يج�صد اأعظم انت�صار يف تاريخنا احلديث، 

و�صن�صع اأفكارنا مع القيمني على مليتا، لذا مطل�ب ان يك�ن هذا املعلم لي�س فقط للبنان بل للمنطقة باأ�رضها ولالحرار 

يف العامل، ويجب اأن يك�ن لدينا فنادق من جميع الدرجات وخميمات كي نف�صح يف املجال اأمام النا�س لزيارة املعلم 

املذك�ر. واأكد عب�د اأن اإمكانات وزارة ال�صياحة بت�رضف القيمني على هذا امل�رضوع، الفتا اىل اأن هند�صته جميلة باحرتامها 

الطبيعة، وعلينا حت�يله اإىل حمجة ليحج النا�س اليه. ورداً على �ص�ؤال ح�ل انعكا�س القرار االتهامي على ال�صياحة يف 

التي  الهمروجة  اأن قراأنا دير �صبيغل، وكل هذه  القرار منذ زمن، و�صبق  اأجاب: ال مفاجاآت، فنحن على علم بهذا  لبنان، 

ح�صلت لكي يق�ل�ا لل�صياح ال تاأت�ا اىل لبنان بذريعة اأن اللبنانيني �صيتقاتل�ن، هذا كالم فارغ وال عالقة له بال�اقع، قد 

تك�ن لدينا اآراء خمتلفة يف ما بيننا، لكننا جرّبنا احلروب االهلية، وهذا امل��ص�ع لن يع�د اىل لبنان، ومن يحذر اخ�اننا 

وخ�ص��صا اخلليجيني بالق�ل اإن هناك اأنا�صًا يحب�نهم اأكرث من اأنا�س اآخرين، فهذا �صحك عليهم، نحن يف انتظارهم لي�س 

فقط يف بحمدون وعاليه وبريوت وبكفيا، بل يجب اأن ياأت�ا اىل مليتا. وراأى عب�د اأن ال تداعيات للقرار االتهامي، فللمقاومة 

راأي يف هذا امل��ص�ع، القرارات الدولية �صت�صدر وللمقاومة م�قفها وال مفاجاآت، الته�يل لن ينفع ولن يقتنع اأحد به. بدوره 

رحب النائب رعد بزيارة عب�د لهذا امل�قع لكي ي�صع مليتا على اخلريطة ال�صياحية للبنان، لكن مليتا اأ�صافت منطًا جديداً 

على ال�صياحة يف لبنان، اآمل اأن يتكرر يف اأكرث من مكان، كما قلت له اأي�صًا اإذا كان للجمال �صحره الق�ي، فللق�ة جمالها 

ال�صاحر. بعد ذلك ت�جه عب�د ورعد اىل منطقة جزين الإطالق امل��صم ال�صياحي احلايل فيها.   

نقابة مكاتب ال�ضوق تنتقد م�ضروع قانون ال�ضري

بحث املجل�س التنفيذي لنقابة مكاتب ال�ص�ق يف اجتماع عقده مع عدد من املكاتب بتاريخ 6-22-

2011، التداعيات ال�صلبية مل�رضوع قان�ن ال�صري اجلديد الذي �صتدر�صه اللجان النيابية الي�م.

وا�صار املجتمع�ن يف بيان اىل انه "تبني من ا�صتطالع قامت به نقابة مكاتب ال�َصْ�ق اأن 95 باملئة من 

ال�صائقني، ونقاباتهم ال علم لهم بهذا امل�رضوع"، م�صددين " على �رضورة اإعادة �صياغة هذا امل�رضوع 

مع النقابات املعنية".



15 1432هـالعدد الثالث و  اخلم�صون�صدى النقابات رجب   - 2011م  حزيران 

البلدان العربية اأكرب م�ضتورد وفجوة احلبوب 85 مليون طن

يرى مدير ق�صم ال�رضق االأدنى و�صمال اأفريقيا، يف ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية "ايفاد" ندمي خ�ري، الذي زار لبنان هذا 

ال�صهر ، اأن جزءاً من التظاهرات وحركة االحتجاجات التي ت�صهدها البلدان العربية، مرده اىل م�صاألة االأمن الغذائي املتفاقم 

يف هذه الدول، خ�ص��صًا اأنه ال ي�جد بلد عربي واحد لديه االكتفاء الذاتي من م�صاألة الغذاء. وي�صري اىل اأن املنطقة العربية 

هي اأكرب اأقاليم امل�صت�ردة يف العامل، اإذ يبلغ النق�س لديها من احلب�ب نح� 58،2 ملي�ن طن مرتي. 

وي�صري تقرير ل"ايفاد" اىل اأنه يتعني على البلدان العربية، اأن تتخذ اجراءات 

الت�قعات  ت�صري  الغذائي، حيث  االأمن  اأجل حت�صني  من  ال�رضعة  على وجه 

اخلا�صة بالت�ازن الغذائي يف االقليم اىل زيادة االعتماد على ال�ادات بنح� 

64% خالل ال�صن�ات الع�رضين املقبلة.

ويقرتح التقرير 3 ا�صرتاتيجيات مهمة ميكنها اأن تك�ن جمتمعة مبثابة ركائز 

ت�صاعد على م�اجهة الزيادة املفاجئة يف االأ�صعار يف امل�صتقبل:

1-دعم �صبكات ال�صالمة واأالأمان ومتكني االأفراد من احل�ص�ل ب�ص�رة اأف�صل 

على خدمات تنظيم االأ�رضة وتعزيز التعليم.

م�اجهة  من خالل  املحلية  الزراعة  ت�فرها  التي  الغذائية  امل�ارد  2-دعم 

النم� املتباطئ يف االنتاجية عن طريق زيادة اال�صتثمار يف جمايل البح�ث والتنمية.

3-احلد من التعر�س لتقلبات ال�ص�ق من خالل حت�صني فاعلية �صل�صلة امل�ارد الغذائية واال�صتخدام الفعال لالأدوات املالية 

من اأجل التح�ط للمخاطر.

جمعية »امل�ضتهلك«: دعم مالكي ال�ضيارات العمومية خ�ضخ�ضة لقطاع النقل
وّجهت »جمعية امل�صتهلك« يف 2011/5/26 كتابًا اإىل رئي�س اجلمه�رية العماد مي�صال �صليمان تتحفظ فيه على قرار دعم 

مالكي ال�صيارات وال�صاحنات العم�مية، مطالبة »بالتدخل الإلغاء هذا االإجراء غري القان�ين الذي اتخذته وزارة املالية الأن 

اأ�رضاره الكثرية تفاقم من حالة الف�صاد والف��صى والظلم للم�صتهلكني«. كما وّجهت ر�صالة مماثلة اىل وزير اال�صغال العامة 

والنقل غازي العري�صي.

وك�صف رئي�س اجلمعية الدكت�ر زهري برّو لـ»ال�صفري« اأن »جمعية امل�صتهلك تتح�رض مع االحتاد العمايل العام للطعن بالقرار 

اأمام جمل�س �ص�رى الدولة، العتقادها اأنه لي�س من حق حك�مة ت�رضيف االأعمال اتخاذ قرار كهذا وك�ن اآليات الدعم غري 

وا�صحة«.

واعتربت اجلمعية يف كتابها اأن »اخلط�ة هي دعم لقطاع خا�س يف ال�قت الذي مل نر اأية اإجراءات ملم��صة تتعلق ب�رضاء 

حافالت للنقل العام اأو تنظيم خط�ط وحمطات له اأو جتديد �صكك احلديد«.

وت�صاءلت: »هل قررت حك�مة ت�رضيف االأعمال خ�صخ�صة قطاع النقل نهائيًا ودعمه ماليًا من دون االإعالن عن ذلك؟ وهل 

يحق قان�نًا حلك�مة يف مرحلة ت�رضيف اأعمال اتخاذ قرار بهذه اخلط�رة، ومن دون الع�دة اإىل املجل�س الت�رضيعي حتت 

�صتار دعم فئة ال�صائقني الفقرية؟«.

وراأت اجلمعية اأن »النقل اخلا�س ف�صل يف اإيجاد حل مل�صكلة النقل يف لبنان، على الرغم من تركه وحيدا يف ال�صاحة خالل 

عقدين من الزمن«، معتربة اأن »حت�يل مبالغ الدعم اإىل النقل العام ميكنها اأن ت�ؤمن للبنانيني نقاًل عامًا حديثًا وبكلفة 

معق�لة. فلماذا االإ�رضار على اإهمال اإدارات الدولة وتخريبها؟«.

واأكدت اجلمعية اأن »الدعم املايل ملالكي ح�اىل 54 األف ل�حة عم�مية ال يعالج م�صكلة كلفة املحروقات يف لبنان. كما 

النقل  واأعباء ت�صتعد احلك�مة »لبخ�ص�صتها« لقطاع  ال يحق ل�زارة املال حتميل ح�اىل 1.3 ملي�ن مالك �صيارة ر�ص�م 

اخلا�س
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k لقانون املقاط™ جمعية دعم مقاطعة »اإ�ضرائيل: ما قامت ب¬ MEA يعد خرقا

يف اإطار ردود الفعل ح�ل تقرير لقناة املنار تناولت فيه م��ص�ع اإقامة م�ظفي �رضكة طريان ال�رضق االأو�صط )MEA( واأطقم عمال طائرات 

العال االإ�رضائيلية يف الفندق نف�صه، يف العا�صمة الربيطانية لندن، اأ�صدرت »اجلمعية اللبنانية لدعم قان�ن مقاطعة اإ�رضائيل« بيانا نبهت 

فيه »�رضكة طريان ال�رضق االو�صط والقّيمني عليها اأن مثل هذا االمر اأو الفعل قد ي�صكل خرقا لقان�ن مقاطعة اإ�رضائيل«.

وحذرت من اأن »مثل هذا االمر قد ي�صكل او قد ي�ؤدي اىل ن�ع من التطبيع غري املبا�رض مع العدو«، خ�ص��صا واأن �رضكة )MEA( »تعترب 

من ال�ج�ه اللبنانية البارزة التي ي�صعى العدو اىل التقرب منها.

ولفتت اجلمعية اىل اأن »الت�صاهل يف ام�ر قد يعتقدها البع�س طبيعية كاالإقامة يف الفندق نف�صه الذي يقيم فيه االأعداء، تعترب م�ؤ�رضات 

غري اإيجابية على اإمكانية الرتاخي يف مقاطعة العدو التامة ورف�س التطبيع معه حتت اأي عن�ان اأو �صكل اأو اأ�صل�ب«، م�صددة على »�رضورة 

التيقظ دائما لكل اال�صاليب املاكرة التي يتبعها العدو للتقرب من اللبنانيني.«

ويف ختام بيانها، دعت اجلمعية اللبنانية »�رضكة طريان ال�رضق االو�صط والقيمني عليها اإىل تغيري الفندق الذي تقيم فيه اأطقم عملها، اأثناء 

تبديل الطائرات اأو اأثناء فرتات الراحة يف بريطانيا، وب�رضعة ق�ص�ى درءاً لل�صبهات و�صداً الي باب قد ينفذ منه العدو �صعيًا لك�رض كل اأ�صكال 

املقاطعة«.

خرباء وباحãون :  ògا ما يجب على احلكومة امليقاتية فعل¬

ا�ضالح النظام ال�ضريبي وا�ضالح �ضيا�ضة االنفاق

اخلرباء  من  نخبة  جمعت  م�صتديرة  طاولة   2011 اأيار  �صهر  اأواخر  يف  للدرا�صات  اللبناين  املركز  عقد 

واالقت�صاديني امل�صتقلني، ملناق�صة التحديات التي ي�اجهها لبنان على ال�صعيد االقت�صادي - االجتماعي، 

العمل على  اأجل  ال�صعيد من  اأن تعتمدها على هذا  ُيفرت�س باحلك�مة اجلديدة  التي  االأول�يات  ولتحديد 

اإخراج لبنان من االأزمات االقت�صادية واالجتماعية املرتاكمة. و�صم اللقاء كاًل من اخلبري االقت�صادي غالب 

اأب� م�صلح، الباحث فار�س اأبي �صعب، املدير التنفيذي يف م�ؤ�ص�صة البح�ث واال�صت�صارات كمال حمدان، رئي�س دائرة االقت�صاد يف اجلامعة 

اللبنانية – االأمريكية غ�صان ديبة، املحامي نزار �صاغية، ومدير املركز اللبناين للدرا�صات �صامي عطا اهلل. وحّدد املجتمع�ن �صبع نقاط 

يت�ّجب على احلك�مة اجلديدة اأخذها يف االعتبار بغية اإنقاذ ال��صع االقت�صادي وحت�صني الرعاية االجتماعية للم�اطنني. وهذه النقاط هي 

التالية: تعديل ال�صيا�صة املالية حتى ي�صبح وقع هذه ال�صيا�صة اإيجابيًا، جلهة ت�صييق اله�ة بني �رضائح الدخل املختلفة. وهذا يفرت�س:

اأ- اإ�صالح النظام ال�رضيبي ليك�ن اأكرث عدالة وم�صاواة; 

ب – اإ�صالح �صيا�صة االإنفاق، من خالل تقلي�س ن�صبة االإنفاق اجلاري الذي يحت�ي على اأوجه هدر كبرية، وخف�س تكلفة الدين العام ورفع 

ن�صبة االإنفاق العام اال�صتثماري. هذا ف�صاًل عن تفكيك البنية واملمار�صات االحتكارية يف االقت�صاد اللبناين، واعتماد خطة �صاملة للرعاية 

ال�صحية، واإطالق خطة وطنية لال�صتثمار العام من اأجل اإعادة بناء ورفع م�صت�ى البنية التحتية االأ�صا�صية، واإقرار خطة للتنمية ال�صناعية 

تعزّز تكامل القطاعني ال�صناعي والزراعي وت�صابكهما، واإطالق برنامج وطني مل�اجهة الفقر، يتجاوز يف مهماته الربنامج ال�طني ملكافحة 

الفقر املعتمد حاليًا، واأخرياً، اإعادة بناء امل�ؤ�ص�صات العامة )اأو �صبه العامة( املعنية بالتخطيط االقت�صادي.

140 مليون ان�ضان يعي�ضون حتت خ§ الفقر االعلى

الفقر العام يف البلدان العربية %40
' ان ن�صبة الفقر العام يف البلدان العربية ال تزال مرتفعة وت�صل اىل 40% يف املت��صط، وان ما يناهز الـ 140 ملي�ن ان�صان يعي�ص�ن حتت 

برنامج اال· املتحدة االمنائي 2009("، وفق م�ؤ�ص�صة الفكر  خط الفقر االعلى، )حتديات التنمية يف الدول العربية، اجلامعة العربية – 

العربي التي لفتت يف تقرير ا�صدرته اخريا اىل ان م�صار اال�صتثمارات البينية العربية ال يزال بطيئا وغري من�صجم مع التط�رات االقت�صادية 

ال�صيادة  مق�مات  معها  انح�رضت  التي  والع�ملة  الباردة  احلرب  انتهاء  مع  وخ�ص��صا  االخرية،  الثالثة  العق�د  �صهدتها  التي  والعاملية 

االقت�صادية ال�طنية، مما ا�صتدعى قيام التكتالت االقت�صادية.
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وي�ص�د البلدان العربية ن�ع من االهمال للدور االقت�صادي واال�صتثماري يف التكامل، وفق التقرير، اذ قدر حجم 

مليارا  مقابل 12  دوالر، يف  مليار  بنح� 670  البلدان بني 1974 و1995  العربية خارج هذه  اال�صتثمارات 

لقيمة اال�صتثمارات داخلها، اي بن�صبة 1 من 56، مبعنى ان كل دوالر ي�صتثمر داخلها يقابله 56 دوالرا ي�صتثمر 

خارجها.

اال�ضعار بني �ضهري اآPار 2011 و2010 ترتف™ 4,9 يف املÄة

على م�صافة ح�اىل ال�صهر من رم�صان، �صجلت اأ�صعار ال�صلع يف االأ�صهر الثالثة االأخرية منذ اآذار ارتفاعًا مت�ا�صاًل، ما ينذر بع�اقب وخيمة كلما 

ق�رضت الفرتة الفا�صلة عن �صهر ال�ص�م، الذي ت�صبقه وترافقه يف العادة ارتفاعات �صاروخية، غالبًا ما تك�رض االأرقام القيا�صية ال�صابقة! 

و�صجل الرقم القيا�صي الأ�صعار اال�صتهالك ل�صهر اآذار ارتفاعًا وقدره 14،9 يف املئة عن �صهر اال�صا�س كان�ن االول 2007، فيما �صجل م�صت�ى 

ت�صخم اال�صعار بني �صهري اآذار 2011 و2010 ارتفاعًا وقدره 4،9 يف املئة. و�صجل م�صت�ى الت�صخم بني �صهري اآذار و�صباط 2011 ارتفاعًا 

وقدره 0،1 يف املئة. 

و�صجل الرقم القيا�صي ال�صعار اال�صتهالك ل�صهر ني�صان 2011، وفق جدول م�ؤ�رض ا�صعار اال�صتهالك لل�صلع واخلدمات امل�صتهلكة يف لبنان امل�زع 

من قبل ادارة االح�صاء املركزي، ارتفاعًاَ وقدره 15،9 يف املئة عن �صهر اال�صا�س كان�ن االول 2007. وارتفع م�صت�ى ت�صخم اال�صعار بني �صهري 

ني�صان 2011 و2010 بن�صبة 5،3 يف املئة، اما م�صت�ى الت�صخم بني �صهري ني�صان واآذار 2011 فقد �صجل ارتفاعا وقدره 0،9 يف املئة. 

واأعلنت ادارة االح�صاء ان الرقم القيا�صي ال�صعار اال�صتهالك يف لبنان ل�صهر ايار �صجل ارتفاعا وقدره 16،2 يف املئة عن �صهر اال�صا�س كان�ن 

االول 2007. كما �صجل م�صت�ى الت�صخم بني �صهري اأيار 2011 و2010 ارتفاعا وقدره 5،6 يف املئة. بينما �صجل م�صت�ى ت�صخم اال�صعار بني 

�صهري اأيار وني�صان 2011 ارتفاعا وقدره 0،2 يف املئة. 

وجاء تط�ر م�صت�ى ا�صعار امل�اد الغذائية وامل�رضوبات غري الروحية خالل هذه اال�صهر، كاالآتي: يف اآذار ارتفع بن�صبة 0،8 يف املئة، ويف ني�صان 

ارتفع بن�صبة 0،5 يف املئة، ويف ايار ارتفع بن�صبة 0،7 يف املئة. 

اما املاء والكهرباء واملحروقات ف�صجلت ا�صعارها ارتفاعًا يف اآذار بن�صبة 2،5 يف املئة ويف ني�صان 0،1 يف املئة ويف ايار 0،5 يف املئة. 

كذلك ارتفعت ا�صعار االلب�صة واالحذية واالأثاث والتجهيزات املنزلية وال�صيانة امل�صتمرة للمنازل وال�صحة واال�صتجمام والت�صلية والثقافة 

واملطاعم والفنادق.

وانخف�س م�صت�ى ا�صعار النقل بن�صبة 4 يف املئة خالل �صهر اآذار، فيما ارتفع بن�صبة 3،3 يف املئة يف ني�صان كما ارتفع يف اأيار بن�صبة 2،2 

يف املئة



ق�ضية العدد

ال ت�صتثنى من االحتكار وال�صيطرة يف املرا�صيم اللبنانية، اإال امل�اد الغذائية فقط. اأما باقي امل�اد التي يحتاجها كل م�اطن يف حياته، من 

حمروقات، وم�اد بناء، واأدوات كهربائية ومنزلية، فهي تخ�صع ل�صيطرة ال�كالء احل�رضيني، واأ�صحاب الر�صاميل الكربى، من رجال اأعمال 

و�صيا�صيني. 

ويف ظل غياب احلك�مة، وحتى يف وج�دها ومع غياب اأي �صيا�صات اقت�صادية اأو مالية، ترتفع االأ�صعار يف ال�ص�ق اللبناين، ب�صكل جن�ين، 

حتى اأ�صبح كل م�اطن، وخا�صة اإذا كان من ذوي الدخل املحدود، ي�صعر باأن جهات حمددة ت�صاهم يف نهب دخله ال�صهري، الذي يذوب كحبات 

امللح يف املاء. 

وتلك اجلهات نف�صها هي التي متنع حتى االآن اإقرار م�رضوع 

قان�ن املناف�صة، وتنفيذ قان�ن اإلغاء احلماية عن ال�كاالت 

احل�رضية. 

بعن�ان  درا�صة  اقت�صادي�ن،  خرباء  اأعد   2005 العام  ففي 

االإحتاد  من  وبتم�يل  اللبناين"،  االقت�صاد  يف  "املناف�صة 
الدرا�صة  ومت يف  املناف�صة.  م�رضوع  الإقرار  االأوروبي، متهيدا 

اأرقام  اآالف �رضكة م�صجلة بح�صب  �صبعة  يقارب  اإح�صاء ما 

ت�صل�صلية، وتدفع ال�رضائب على القيمة امل�صافة، وقد تبني 

مب�جبها اأن �صت اأو �صبع �رضكات كربى ت�صيطر على �صتني يف 

املئة من االقت�صاد اللبناين. 

جمل�س  بني  يتنقل  ذلك  مع  مازال  املناف�صة  م�رضوع  لكن 

ال�زراء وجمل�س الن�اب منذ ع�رض �صن�ات من دون اتخاذ قرار 

مبناق�صته حتى الي�م. 

اأما قان�ن اإلغاء احلماية عن ال�كاالت احل�رضية، فقد اأقر يف 

اأن  العام 2004، على  الثاين من  كان�ن  الن�اب يف  جمل�س 

ي�صبح �صاريا بعد اأربع �صن�ات من تاريخ اإقراره، لكن رئي�س 

اجلمه�رية ال�صابق اإميل حل�د وقتها رد القان�ن اإىل جمل�س الن�اب، بعد ال�صجة التي اأثارها ال�كالء احل�رضي�ن، وكان ال�صبب الفعلي انتماء 

غالبيتهم اإىل طائفة حمددة، بينما كان ال�صبب املعلن ه� منع اإغراق ال�ص�ق بالب�صائع "الرديئة"، وا�صتمرار تاأمني خدمة ما بعد البيع 

للم�صتهلك. 

ولدى البحث مع عدد من امل�ص�ؤولني يف ال�رضكات الكربى، ات�صح اأن ال�رضكات التي متلك اأكرب ن�صبة مبيعات هي �رضكات ا�صترياد املحروقات 

واالإ�صفلت، وت�صم ثالث ع�رضة �رضكة، واالأدوات الكهربائية وت�صيطر فيها �رضكتان، واالأدوية وت�صيطر فيها ثالث �رضكات، واحلديد وت�صيطر 

فيه خم�س �رضكات، والزراعة وي�صيطر فيها خم�صة يف املئة من املزارعني على ن�صف االأرا�صي الزراعية يف لبنان تقريبا. اأما ال�رضكات التي 

ت��صف باملفه�م االقت�صادي باالإحتكارية، اأي التي ال مناف�س لها فهي: �رضكتا الهاتف اخللي�ي املعروفتان، و«اأوجريو« لالت�صاالت الهاتفية، 

و«�ص�كلني« للتنظيفات، و«ليبان ب��صت« للربيد، و«امليدل اإي�صت« للطريان. وت�صكل تلك ال�رضكات مزيجا بني القطاعني العام واخلا�س. 

كما ت�صنف الكهرباء �صمن القطاعات االإحتكارية الأنه ال مناف�س ل�رضكة كهرباء لبنان. 

ويعترب القطاع امل�رضيف امل�صيطر االأكرب على االقت�صاد على اللبناين، لكنه مع ذلك ال ي�صنف باالإحتكاري، الأن امل�صارف تعتمد املناف�صة 

الن�صبية يف تقدمي اخلدمات، وت�جد لها هيئة ناظمة، هي هيئة الرقابة على امل�صارف. ومن املعروف اأن امل�صارف ت�صلف الدولة وت�صرتي 

�صندات اخلزينة، وحت�صل على اأكرب ن�صبة عائدات �صن�ية، بلغت العام املا�صي مليار ومئتي األف دوالر. 

يف قطاعات االت�ضاالت واملحروقات والدواء ومواد البناء واالأدوات الكهربائية

االحتكارات يف لبنان: 7 �ضركات ت�ضيطر على 60% من االقت�ضاد
زينب ياغي 
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13 �ضركة ت�ضيطر على Œارة املحروقات واالإ�ضفلت 

ي��صح رئي�س جتمع �رضكات ا�صترياد النفط يف لبنان مارون �صما�س اأن �رضكات املحروقات ت�صت�رد �صن�يا بني ملي�ن وخم�صمئة األف طن، 

وملي�ن و�صتمئة األف طن من البنزين �صن�يا، ي�صاف اإليها ثالثمئة وخم�ص�ن األف طن من املازوت االأخ�رض، وما بني 140 و160 األف طن من 

الغاز �صن�يا، فيما ت�صت�رد وزارة الطاقة ما يقارب ثمامنئة األف طن من املازوت االأحمر ال�صتخدامه يف امل�صانع والتدفئة واالآليات، علما اأن 

ا�صتخدام املازوت االأحمر خمالف للقان�ن الأنه ي�صبب تل�ثا كبريا للبيئة. 

يتم ا�صترياد املحروقات باالأطنان عرب الب�اخر من كل من اإيطاليا وفرن�صا ورو�صيا، حيث ت�جد م�صافm لتكريره، وتبلغ �صعة كل طن بنزين، 

األف ومئة و�صتني ليرتا، ت�زع على 58 �صفيحة. 

وعلى الرغم من اأن �صعر ا�صترياد �صفيحة البنزين يقارب الثالثة ع�رض األفا وخم�صمئة لرية، اإال اأن ت�صعرية احلك�مة ت�صل اإىل �صبعة وثالثني 

األف لرية، وهي ت�زع ال�صعر بني قيمة االإ�صترياد، وبني ال�رضيبة احلك�مية وتبلغ �صبعة اآالف وخم�صمئة األف لرية، واملبلغ الباقي ه� من ح�صة 

�رضكات الت�زيع والنقل التابعة ل�رضكات ا�صترياد املحروقات وعم�لة اأ�صحاب املحطات. 

ويق�ل �صما�س اإن �رضكات ا�صترياد املحروقات ت�صتثمر يف قطاع النفط، مثل كل �رضكات القطاع اخلا�س يف لبنان، م�صريا اإىل اأنها و�صعت 

ا�صتثمارات بقيمة ثالثة مليارات دوالر، لبناء م�صت�دعات التخزين وحمطات الت�زيع وتاأمني و�صائل نقل. ويعترب اأن احلك�مة غري قادرة على 

ا�صترياد النفط الأن كلفة تاأهيل كل من م�صفاتي الزهراين وطرابل�س تبلغ ما يقارب االأربعة مليارات دوالر، وبالتايل ال ت�جد جدوى اقت�صادية 

من ت�يل احلك�مة لعملية اال�صترياد. وال�رضكات املعنية هي : �رضكتا »ك�جيك�« و«�صيداك�« ممثلتان بال�صيخ بهيج ر�صيد اأب� حمزة، �رضكة 

»مديرتانيان« ممثلة بـكارول رمي�ن ال�صما�س ومارون نق�ال �صما�س، �رضكة »وردية ه�لدينكز« ممثلة بـدانيا عزة نكد، �رضكة »ت�تال لبنان« 

ممثلة بـفن�صان كل�د م�مي�س وج�زيف انط�ني��س جعجع، �رضكة قبالن انط�ان ميني و�رضيكه، �رضكة »جيفك�« ممثلة ب�ص�قي ي��صف مكرزل، 

�رضكة تابعة الأحمد �صليم �ص�كت رم�صان، �رضكة »هيبك�« ممثلة بـج�زيف ب�ل�س طايع، »ال�رضكة العربية للنفط« ممثلة بـعبد الرزاق عبد 

اهلل احلجه، »�رضكة عي�صى للبرتول« ممثلة بـمي�صال زخيا عي�صى، �رضكة »غاز ال�رضق« ممثلة بقي�رض �صحاده رزق اهلل. 

وال�رضكات امل�صت�ردة للنفط هي التي ت�صت�رد االإ�صفلت يف ال�قت ذاته. 

5 �ضركات حتتكر ا�ضترياد احلديد 

ت�صيطر على جتارة احلديد خم�س �رضكات كربى، ميكن ترتيبها، بح�صب حجمها، كالتايل: �رضكة النائب اآغ�ب دمرجيان، وت�صيطر تقريبا على 

ن�صف جتارة احلديد يف لبنان، بعدها تاأتي �رضكة �صامل طن��س يف املرتبة الثانية، ثم �رضكة علي امل��ص�ي يف املرتبة الثالثة، و�رضكة ر�صاد 

قا�صم يف املرتبة الرابعة، واأخريا �رضكة جان يارد. 

وي��صح م�ص�ؤول مبيعات اإحدى ال�رضكات اأن كمية احلديد التي ت�صت�رد �صن�يا ترتاوح بني ثالثمئة األف و350 األف طن، بينما يبلغ �صعر بيع 

الطن ال�احد حاليا ت�صعمئة دوالر. 

ويف حني تردد اأن ن�صبة اأرباح ال�رضكات يف الطن ال�احد ت�صل اإىل مئتي دوالر، يعترب م�ص�ؤول املبيعات اأن االأرباح يف كل طن ال تتعدى الع�رضة 

دوالرات، لكن اال�صتفادة الفعلية تاأتي من م�صدرين هما: كمية املبيعات الكربى التي ت�صل اإىل مئتي طن ي�ميا، باالإ�صافة اإىل وج�د خمزون 

من احلديد لدى ال�رضكات ميّكنها، يف حال ارتفاع االأ�صعار عامليا، من حت�صيل ربح يف الطن ال�احد ترتاوح قيمته بني مئة ومئتي دوالر. 

وبعد احلديد، تعد الرتابة من م�اد البناء االأكرث مبيعا، لكنها مادة غري م�صت�ردة، واإمنا تنتجها معامل الرتابة اللبنانية. 

�ضركات االلكÎونيات 

تنت�رض حمالت بيع االأدوات الكهربائية يف جميع اأنحاء االأرا�صي اللبنانية، لكن �رضكات اال�صترياد والبيع حمدودة العدد، وتعترب اأدوات �رضكة 

»�صامب�ص�ن« ووكالوؤها من اآل �رضفان والط�يل، االأكرث مبيعا يف لبنان. وي��صح وكيل ال�رضكة اأنط�ان �رضفان اأن ن�صبة مبيعات �صامب�ص�ن 

ت�صل اإىل اأربعني يف املئة من جمم�ع االأدوات الكهربائية يف ال�ص�ق، بينما ت�صل قيمة االإ�صترياد ال�صن�ية اإىل �صتني ملي�ن دوالر، وتباع مبئة 

ملي�ن دوالر. 

وداخل لبنان، تاأتي �رضكة »خ�ري ه�م« يف املرتبة االأوىل يف املبيعات، وهي ت�ص�ق جميع اأن�اع املاركات الكهربائية امل�صت�ردة تقريبا. 

وقد اأ�صبح لل�رضكة ثمانية فروع م�زعة على املناطق اللبنانية، وقد مت دمج »�رضكة حكيم اأخ�ان« معها. 

وي��صح م�ص�ؤول الت�ص�يق يف ال�رضكة ج� قزّي اأن ن�صبة املبيعات ت�صل اإىل ما يقارب خم�صة واأربعني يف املئة من قيمة ال�ص�ق. وبعد »خ�ري 

ه�م«، تاأتي »�رضكة عبد طحان« يف املرتبة الثانية يف ن�صبة املبيعات، والباقي حمالت بيع �صغرى. 
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ال�ضيطرة على .. الدواء 

يف م��ص�ع �رضكات الدواء احل�رضية، ي��صح رئي�س جمعية م�صت�ردي االأدوية اأرمان فار�س وه� رئي�س جمل�س اإدارة لثالث �رضكات ا�صترياد 

للدواء، اأن �رضكة »مر�صاك�« هي اأكرب �رضكة ال�صترياد الدواء يف لبنان، ومتلك ما يقارب الع�رضين يف املئة من ح�صة ال�ص�ق، فيما متلك 

�رضكتان اأخريان ع�رضين يف املئة، وتت�زع ن�صبة ال�صتني يف املئة الباقية، على ال�رضكات االأخرى. 

ويبلغ عدد �رضكات االأدوية امل�صجلة لدى وزارة ال�صحة مئة �رضكة، بينها اأربع�ن �رضكة فاعلة يف ال�ص�ق م�صجلة لدى جمعية م�صت�ردي 

االأدوية، ت�صاف اإليها ع�رضون �رضكة فاعلة اأخرى لكنها غري م�صجلة يف اجلمعية. اأما االأربع�ن الباقية فهي اإما مت�قفة عن العمل اأو تبيع 

بكميات �صئيلة. كما ي�جد عدد حمدود من ال�رضكات غري امل�صت�ردة، واإمنا متلك اأذونات ت�زيع داخل االأرا�صي اللبنانية. 

وي�صل عدد االأدوية امل�صجلة لدى وزارة ال�صحة اإىل ثالثة اآالف وثالثمئة �صنف دواء، �صت�ن يف املئة منها اأ�صلية، واالأربع�ن يف املئة الباقية 

»جÔيك«. وتقدر قيمة اال�صترياد �صن�يا ب�صتمئة ملي�ن دوالر، وقيمة املبيع بخم�صة و�صبعني ملي�ن دوالر. 

وي�صمى الدواء عادة باالأ�صلي عندما يتم بيعه �صمن فرتة االإمتياز ملخرتعه، وتبداأ من حلظة ابتكاره كمادة اأولية فاعلة اإىل اأن ي�صبح دواء 

�صاحلا للبيع وهي ت�صتمر ما بني ع�رضين وبني اثنني وع�رضين عاما. بعد ذلك ي�صبح باإمكان �رضكات الدواء ت�صنيع ن�صخ عنه، في�صمى دواء 

جÔيك. 

احتكار االأرا�ضي الزراعية 

ي�ؤكد وزير الزراعة ح�صني احلاج ح�صن اأن خم�صة يف املئة من املزارعني يف لبنان فقط ميلك�ن ما يقارب 47 يف املئة من االأرا�صي الزراعية، 

بينما ميلك خم�ص�ن يف املئة من املزارعني ثمانية يف املئة من االأرا�صي الزراعية، وال ميكن طبعا اإعادة ت�زيع امللكية. 

�صمن  تدخل  م�اد  با�صترياد  م�ؤ�ص�صات حمددة  اأو  ل�رضكات  ت�صمح  التي  االإجازات  جميع  اأ�صدرته،  قرار  الزراعة، مب�جب  وزارة  األغت  وقد 

اخت�صا�س وزارة الزراعة وت�صم اأدوية وحل�ما ومنتجات احلليب من اأجبان واألبان. 

وي��صح احلاج ح�صن اأن ما ي�صمح با�صترياده من االآن و�صاعدا �ص�ف يك�ن مت�فرا جلميع الراغبني من دون ح�رضية، اأّما ما مينع ف�ص�ف 

مينع على اجلميع، با�صتثناء بع�س االأدوية الزراعية التي ت�رضّ ال�رضكات امل�صنعة على ت�زيع وكالتها

gكòا تoنقò احلكومة ا÷ديدة االقت�ضاد
االقت�صادية  امللّفات  حتتاج   ،%30 اإىل  الفقر  معّدل  و�ص�ل  مع  رديئة  اجتماعّية  وباأو�صاع  هجني،  اقت�صاد  وبنية  مرتّهلة،  عاّمة  مبالية 

االجتماعية اإىل متحي�س علمي دقيق. امل�ا�صيع �صائكة طبعًا، ولذا فاإّن التحديد ُي�صبح اأكرث اأهمية.

 )LCPS( »من هذا املنطلق و�صعت جمم�عة من اخلرباء واالقت�صادّيني اجتمع�ا ح�ل طاولة نقا�س بدع�ة من »املركز اللبناين للدرا�صات

اأجندة، »على احلك�مة اجلديدة اأخذها يف االعتبار بغية اإنقاذ ال��صع االقت�صادي وحت�صني الرعاية االجتماعّية«. النتيجة: 7 نقاط اأ�صا�صّية 

حتتاج اإىل حل�ل ف�راً.

 اأّواًل، تعديل ال�صيا�صة املالية »حّتى ُي�صبح وقعها اإيجابيًا، جلهة ت�صييق اله�ة بني �رضائح الدخل املختلفة، بداًل من ت��صيع هذه اله�ة، 

اأكرث عدالة، عرب �رضائب جديدة على الرثوة والدخ�ل  اإىل »اإ�صالح النظام ال�رضيبي ليك�ن  كما ه� حا�صل الي�م«. ويحتاج هذا ال�صعي 

العالية، ت�صمل اعتماد �رضيبة ت�صاعدية على التح�صني العقاري وزيادة معدالت ال�رضيبة على اأرباح ال�رضكات وعلى الف�ائد«، مع العلم باأن 

»ال�رضية امل�رضفية متِثّل ال��صيلة االأهم للتهرّب ال�رضيبي«. ويف املقابل على احلك�مة خف�س ال�زن الن�صبي لل�رضائب غري املبا�رضة.

ويف اإطار ال�صيا�صات املالية اأي�صًا، يجب »اإ�صالح �صيا�صة االإنفاق، من خالل تقلي�س ن�صبة االإنفاق اجلاري وخف�س كلفة الدين العام ورفع 

ن�صبة االإنفاق العام اال�صتثماري«.

االقت�صاد«. كيف ننفذ ذلك حتديداً؟ »اإقرار وتنفيذ ق�انني  االحتكارية يف  البنية واملمار�صات  ُي�صّدد اخلرباء على �رضورة »تفكيك  ثانيًا، 

ع�رضية وفّعالة ملكافحة االحتكار... وت��صيع وتفعيل نطاق واآليات حماية امل�صتهلك«.

»الهدر  مل�اجهة  امل�اطنني«،  جميع  يغطي  عامًا  »نظامًا  تك�ن  �صاملة«  خطة  »اعتماد  اإىل  اخلرباء  يدع�  ال�صحّية،  الرعاية  يف  ثالثًا، 

واالزدواجية و�صعف الكفاءة...« التي يعاين منها القطاع حاليًا.

 رابعًا، »اإطالق خطة وطنية لال�صتثمار العام من اأجل اإعادة بناء ورفع م�صت�ى البنية التحتية االأ�صا�صية«. وبراأي اخلرباء، فاإّن هذا الت�ّجه 

من �صاأنه »حتفيز مناخ اال�صتثمار وت�فري القاعدة املادية ال�رضورية للنم� االقت�صادي«.



21 1432هـالعدد الثالث و  اخلم�صون�صدى النقابات رجب   - 2011م  حزيران 

خام�صًا، �رضورة »اإقرار خطة للتنمية ال�صناعية تعزّز تكامل ال�صناعة والزراعة«. وهنا ُي�صّدد اخلرباء على �رضورة زيادة تناف�صّية االإنتاج 

ال�طني عرب »تعديل ال�صيا�صات النقدية املّتبعة بهدف تثبيت �صعر ال�رضف احلقيقي«.

�صاد�صًا، م�اجهة الفقر عرب »برنامج وطني يتجاوز يف مهماته املعتمد حاليًا«، مع �رضورة اال�صتفادة من التجارب التي حتّققت بنجاح يف 

اأمريكا الالتينية.

 �صابعًا، »اإعادة بناء امل�ؤ�ص�صات العامة )اأو �صبه العامة( املعنية بالتخطيط االقت�صادي«. ويقرتح اخلرباء حت�يل جمل�س االإمناء واالإعمار اإىل 

جمل�س وطني للتخطيط االقت�صادي...

�ضمكة الÎويت  نعمة اأم نقمة ?
حيدر قان�ص�ه 

يكاد العا�صي والهرمل ان يك�نا مرادفني ملعنى واحد، حيث النهر ه� »حبل ال�رضة« ال�حيد 

الدائم وه� ي�صتهر بغزارة  االأبدي �ص�ى »هديره«  الذي مينح احلياة ملنطقة ال يخرق �صك�نها 

مياهه وبرودتها ونقاوتها ، خ�ص��صا يف املنطقة القريبة من منبعه يف )عني الزرقا( اىل اجلن�ب 

من مدينة الهرمل، ا�صافة اىل غنى ح��صه وجمراه بامل�صاهد الطبيعية اجلميلة ما يجعلها بيئة 

الدكت�ر  ومنهم  الهرملني  بع�س  ف�ص�ل  اأثار  الذي  االأمر  الرتويت،  �صمك  لرتبية  ومالئمة  �صحية 

غ�صان العمريي حيث اأن�صاأ اأول مزرعة لرتبية �صمك الرتويت يف لبنان على نهر العا�صي بالقرب 

من احلدود ال�ص�رية ، وبعد جناح التجربة اإنطلقت مهنة تربية �صمك الرتويت يف الهرمل وعنجر 

وعي�ن اأرغ�س واليم�نة وب�ترية ت�صاعدية حتى و�صلت اإىل ي�منا هذا مدعمة بكل الدرا�صات والتكن�ل�جيا املائية اخلا�صة بها الإنتاج اأف�صل 

اأن�اع ال�صمك ..

 يجذب النهر اىل �صفتيه كل ا�صكال الن�صاط االقت�صادي واالجتماعي والرتفيهي، وبناء املطاعم واملقاهي واأح�ا�س تربية االأ�صماك، على امتداد 

م�صافة تقارب اخلم�صة وع�رضين كلي�مرتا داخل االرا�صي اللبنانية واأ�صحت تربية ال�صمك من املهن االأكرث انت�صاراً واهتمامًا لكثري من العائالت 

املجاورة للنهر حيث ي�صل عدد هذه االح�ا�س اىل ما يقارب املئة وخم�صني ح��صا، تنتج ما بني االألف وخم�صمئة واالألفي طن من االأ�صماك �صن�يا، 

وت�ؤمن الدخل الرئي�صي الأكرث من ثالثمئة عائلة.

من هنا اأ�صبح لبنان من املنتجني االأ�صا�صيني يف منطقة ال�رضق االأو�صط والدول العربية حتديداً وبداأ يلمع اإ�صم لبنان يف البلدان املنتجة 

املهتمني  لكل  واإر�صادية  ترويجية  ك�صفحات  االإنرتنت  �صفحات  على  اأو  امل�صدرين  اأو  املنتجني  اأو  املزارعني  بني  ،�ص�اء  الرتويت  ل�صمكة 

بالثقافة املائية.ولكن اإهمال هذا القطاع من قبل اجلهات املعنية من وزارات وجمعيات اهلية اأبقى هذا القطاع يعمل على م�صت�ى الفردية 

مع اأنه قطاع مهم جداً يحتاج لتط�ره اإىل اأهتمام اأكرب من خالل : 

1.دعم املزارعني ومبادراتهم واإعطائهم الت�صهيالت املادية والرتويجية . .

2.ت�صهيل ت�صدير االإنتاج بعدما اأ�صحت ال�صمكة ال�حيدة التي ت�صدر خارج لبنان .

3.ت�جيه امل�صتهلكني نح� �صمكة الرتويت الطازجة ب�صعرها الزهيد مقابل االأ�صماك املجلدة التي ت�صت�رد من اخلارج باآالف االأطنان وباأ�صعار 

اأكرب من املحلي الطازج .

4.اإلتفات ال�زارات املعنية اإىل امل�صاكل التي يعانيها املزارع يف هذا القطاع  باخل�ص��س بدءاً من حرب مت�ز 2006 مروراً بالك�ارث الطبيعة 

و�ص�اًل اإىل الرك�د االإقت�صادي الذي تعاين منه كافة القطاعات االإنتاجية والذي اأوقع املزارعني حتت رزح الدي�ن املتفاقمة مع العجز عن 

�صدادها اإ�صافة اإىل اأن االأحداث التي ي�صهدها ال�طن العربي اأرخت بظاللها ب�صكل خا�س على قطاع تربية االأ�صماك الذي يعتمد 90% من 

ت�رضيفه على الت�صدير وباخل�ص��س اإىل �ص�ريا .. قطاع تربية االأ�صماك قطاع حي�ي ومهم جداً ويحتاج اإىل اإهتمام كبري خا�صة اأنه يت�صل 

مبا�رضة بغذاء االإن�صان و�صحته من جهة وك�نه و�صيلة العي�س ال�حيدة ملئات العائالت من جهة اأخرى فهل يلقى هذا القطاع اإهتمامًا لدى 

الدولة راأفة بامل�اطنني ؟

 نقيب عمال ومربي االأ�صماك يف البقاع
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كهرباء لبنان ا¤ اأين ?
مت�صي  اأن  على  مبا�رضة،  اأوىل  خط�ة  ميّثل  الب�اخر  وا�صتئجار 

ا�صتجرار  هناك  فبدايًة  االأخرى.  االأ�صا�صّية  اخلط�ات  يف  احلك�مة 

الكهرباء من �ص�ريا وتركيا وهنا »يجب بحث حت�صني ال�رضوط« 

لكي تك�ن منا�صبة للجانب اللبناين. علمًا اأّن اخلّطة تر�صد تاأمني 

اآالف   4(  2014 املت�ّقعة  املنتجة  االإجمالّية  الطاقة  من   %7.5

ميغاوات( عرب هذا التدبري.

ومن اال�صتئجار واال�صتجرار اإىل االإنتاج االأ�صا�صي. ويف هذا ال�صدد 

ال�رضوط  دفاتر  اأّن  اأّواًل،  امل�صائل،  با�صيل على جمم�عة من  ُي�صّدد 

اأجنزت  قد  ميغاوات   700 الإنتاج  ا�صتثمارات  بتلزمي  اخلا�ّصة 

»وُيفرت�س اأن تنطلق املناق�صة اخلا�ّصة ف�ر تاأمني التم�يل«. ثانيًا، 

والبداوي،  الزهراين  واجلية،  الذوق  معامل  تاأهيل  م�صاريع  هناك 

 375 تاأمني  املعامل  هذه  وت�صتطيع  واحلري�صة;  وبعلبك  و�ص�ر 

ميغاوات اإ�صافّية. »وقد انطلقت فعاًل هذه العمليات، واالأ�رضع هي 

الذوق واجلية، حيث اأن التلزمي �صيجري يف نهاية 2011«.

 هناك م�صاريع ال�رضاكة مع القطاع اخلا�س )IPP( التي ُيفرت�س اأن 

ت�ؤّمن، عرب اإن�صاء معمل كبري، طاقة بقدرة 1500 ميغاوات; ُي�صاف 

ويح�صب  النفايات،  ومن  واله�ائية  املائية  الطاقة  اإنتاج  ذلك  اإىل 

جمل�س  اإىل  واأر�صلناه  اخل�ص��س  بهذا  قان�نًا  »اأعددنا  ال�زير 

ال�زراء«.

ال�صاحلي  الغاز  خا�ّصة »خلط  اأهمّية  هناك  االإنتاج حتديداً،  ويف 

الذي ميّثل العم�د الفقري الإمداد املعامل بالغاز، فدرا�صته اأ�صبحت 

منتهية بانتظار التم�يل من اأجل اإطالق املناق�صة«. كذلك، »هناك 

حمطة الغاز ال�صائل، والهدف منها تاأمني الغاز بالب�اخر عرب البحر، 

و�صيعنّي اال�صت�صاري بخ�ص��صها يف مت�ز 2011 الإطالق العملية«.

ويف ما يتعلّق باملحروقات للمعامل احلرارّية، من املفرت�س امل�صي 

قدمًا يف ت�ّجه حت�صني املعطيات ال�صعرّية، حيث »جرى ت�فري نح� 

مُيّهد  اإطار عق�د تنتهي قريبًا، ما  40 ملي�ن دوالر يف 2010 يف 

للدخ�ل يف مرحلة تفاو�س جديدة هذا العام مع ال�رضكات احلالية 

و�رضكات اأخرى لفتح املجال اأمام و�صع �صيا�صة جديدة«.

ومن االإنتاج وتاأمني الطاقة اإىل النقل; وهنا اأ�صار با�صيل اإىل اأهمّية 

االأمنية  امل�ؤازرة  اإىل  »يحتاج  الذي  املن�ص�رّية،  م�رضوع  اإجناز 

اأي�صًا مركز حتّكم ينتهي العمل فيه يف ت�رضين  لتنفيذه«. وهناك 

الثاين املقبل. واإ�صافًة اإىل ذلك، هناك م�صاريع عديدة من حمّطات 

الالزمة الإجراء تلزميها بني  الفرتة  اأ�صا�صّية واأخرى ثان�ّية تراوح 

3 اأ�صهر و6.

بعد النقل، هناك الت�زيع الذي يفرت�س ف�ّس عرو�صه يف مّت�ز املقبل، 

على اأن يبداأ العمل يف اخلريف املقبل.

عام كامل مرّ على اإجناز االإطار النظري خلّطة اإعادة هيكلة قطاع 

احلكم يف  اآليات  منطق يف  اأي  بفقدان  مليئًا  كان  عام  الكهرباء. 

العمل  وت�ّقف  عديدة،  حماور  يف  التنفيذ  ُعرقل  اأن  فكان  لبنان. 

النفراط عقد جمل�س ال�زراء. ومن بني النتائج املبا�رضة عدم متّكن 

البالد من ا�صتئجار طاقة عرب الب�اخر; وه� تدبري كان من �صاأنه اأن 

ي�ؤّمن 300 ميغاوات ُتخّفف حّدة العجز.

وخف�س حّدة العجز ه� اأ�صعف االإميان يف املدى املبا�رض، نظراً اإىل 

الفج�ة الكبرية بني الطلب والعر�س، التي تبلغ 35%; عجز نتج من 

اإهمال قطاع الكهرباء ا�صرتاتيجيًا وم�ؤ�ّص�صاتيًا على مدى 20 عامًا، 

حيث مل ُيخ�ّص�س لال�صتثمار فيه اإاّل 1.6 مليار دوالر فقط!

احلك�مة، من  تاأليف  احلار حملت خرب  ال�صيف  هذا  م�صارف  لكن 

دون مناكفة �صيا�صية على االأرجح، ومن �صاأن ذلك اأن ي�صمح بتمرير 

جميع امل�صاريع املرتبطة باخلّطة »فالتمّني االآن ه� اأن تك�ن تلك 

امل�صاريع على راأ�س جدول اأعمال جمل�س ال�زراء، واأن تك�ن املهّمة 

االأوىل«، على حّد تعبري وزير الطاقة واملياه، جربان با�صيل، لدى 

عر�س التقرير ن�صف ال�صن�ي لتنفيذ اخلّطة.

اأّن  على  ال�صيا�صة  اأطياف  جميع  اإجماع  رغم  اأّنه  هي  واحلقيقة 

اخلّطة التي اأعلنتها وزارة الطاقة يف منت�صف العام املا�صي مّثلت 

»اإجنازاً وطنيًا«، بقي تنفيذها مهّمة م�صتحيلة، فالعراقيل ظهرت 

من كّل حدب و�ص�ب ويف جميع امليادين، اأّما االآن، فلي�س هناك اأّي 

الالزمة يف جماالت  اال�صتثمارات وامل�صاريع  حّجة لعرقلة تنفيذ 

وه�  اخلّطة  حم�ر  على  الرتكيز  مع  والت�زيع،  والنقل  االإنتاج 

الثمن  املرتفعة  ال�صائلة  املحروقات  على  االعتماد  من  »التحّ�ل 

اإىل الغاز الفّعال والرخي�س وال�صديق للبيئة«، يق�ل با�صيل.

االأر�صدة  تاأمني  �ص�ى  العائق  يك�ن  لن  النظري،  االإطار  وبتاأمني 

الالزمة للم�صاريع االأولّية املطروحة على احلك�مة; فمن بني 4.8 

مليارات دوالر، وهي كلفة اخلّطة التي متتّد حّتى 2015، هناك 1.2 

اإي�صاحات  بح�صب  حاليًا،  املبا�رضة  احلاجات  متّثل  دوالر  مليار 

با�صيل.

ت�ؤّمن  اأن  ُيفرت�س  عديدة  اإىل حماور  اخلّطة  تنق�صم  التف�صيل،  يف 

اال�صتثمارات الالزمة لها عرب الدولة اللبنانّية بن�صبة 31.2% وعرب 

القطاع اخلا�س بن�صبة 51.1% ومن التم�يل اخلارجي %20.8.

اأن  علمًا  واملدرو�صة،  املعرو�صة  امل�صاريع  تنفيذ  بدء  االآن  املهّم 

اإذا حرّك وزمالءه ملف  لكن  ال�زير;  لي�س �صحريًا«، يحّذر  »االأمر 

ا�صتئجار الطاقة مُيكن اأن تر�ص� على �ص�اطئنا ب�اخر اإنتاج الكهرباء 

خالل فرتة تقّل عن 6 اأ�صهر لت�ؤّمن تغطية لعمليات �صيانة املعامل، 

ي��صح ال�زير .
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182 ب�ضاأن اأ�ضواأ اأ�ضكال عمل االأطفال

115مليون طفل يتخّبطون يف براثن العمل اخلطر

حذرت منظمة العمل الدولية يف التقرير اجلديد ال�صادر مبنا�صبة الي�م العاملي ملكافحة عمل االأطفال من اأن عدداً مرتفعًا هائاًل من االأطفال - 

نح� 115 ملي�ن طفل من اأ�صل 215 ملي�ن طفل عامل يف العامل - ال يزال يتخبط يف براثن العمل اخلطر، ودعت املنظمة اإىل اتخاذ اإجراءات 

عاجلة من اجل وقف هذه املمار�صة. وي�صري التقرير بعن�ان »االأطفال يف العمل اخلطر: ما َنعلمه، وما يلزمنا عمله« اإىل درا�صات من بلدان 

�صناعية ومن بلدان نامية على حد �ص�اء ُتبني اأنه ال متر دقيقة يف الي�م اإال ويعاين فيها اأحد االأطفال العاملني يف مكان ما يف العامل اإما 

من حادث اأو مر�س اأو �صدمة نف�صية من جراء العمل. 

ويفيد التقرير اأي�صًا اأنه رغم انخفا�س العدد االإجمايل لالأطفال يف العمل اخلطر الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 اأع�ام و17 عامًا خالل الفرتة 

2004 و2008، فاإن عدد االأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و17 �صنة قد تزايد بن�صبة 20 يف املئة خالل الفرتة نف�صها، اإذ ارتفع العدد من 

52 ملي�ن طفل اإىل 62 ملي�ن طفل. واأعرب خ�ان �ص�مافيا املدير العام ملنظمة العمل الدولية اإىل انه: " رغم التقدم امللم��س املحرز خالل 

العقد االأخري يظل عدد االأطفال ال�صالعني يف عمل االأطفال عامليًا، وال �صيما يف العمل اخلطر، مرتفعًا«. يجب على احلك�مات واأ�صحاب العمل 

والعمال اأن يعمل�ا �ص�يًة ق�صد اال�صطالع بقيادة ق�ية يف ر�صم وتنفيذ ال�صيا�صات واالإجراءات التي من �صاأنها اأن ت�صع حداً لعمل االأطفال. 

وُيعد ا�صتمرار عمل االأطفال ل�مًا جليًا ُي�ؤَخُذ على من�ذج النم� ال�صائد. ويجب اأن يك�ن الت�صدي للعمل الذي يهدد �صحة االأطفال اأو �صالمتهم 

اأو �صل�كهم االأخالقي اأول�ية م�صرتكة وعاجلة".ويف ال�صنة االأخرية، حذر تقرير منظمة العمل الدولية العاملي ب�صاأن عمل االأطفال من اأن وترية 

اجله�د الرامية اإىل الق�صاء على اأ�ص�اأ اأ�صكال عمل االأطفال اآخذة يف التباط�ؤ. وعرَبّ التقرير عن القلق الذي يثريه احتمال »زيادة تق�ي�س« 

االأزمة االقت�صادية العاملية للتقدم يف اجتاه حتقيق هدف الق�صاء على اأ�ص�اأ اأ�صكال عمل االأطفال بحل�ل العام 2016. وبعد م�صي عام، تظل 

منظمة العمل الدولية من�صغلة للغاية باأثر االأزمة على االأطفال. ويدع� التقرير اإىل بذل جه�د متجددة ل�صمان بقاء االأطفال يف املدار�س على 

االأقل حتى يبلغ�ا احلد االأدنى ل�صن العمل ويدع� البلدان اإىل و�صع قائمة لالأعمال اخلطرة ح�صبما تن�س عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

ب�صاأن عمل االأطفال. ويفيد اأي�صًا ب�رضورة اتخاذ اإجراءات عاجلة من اأجل الت�صدي للعمل اخلطر الذي ي�ؤديه االأطفال الذين بلغ�ا احلد االأدنى 

ل�صن العمل، ولكنهم قد يك�ن�ن عر�صة للخطر يف مكان العمل، كما يدع� اإىل تدريب وتنظيم مثل ه�ؤالء العمال ال�صباب لكي يدرك�ا املخاطر 

التي حتفهم يف مكان العمل وعلى وعي بحق�قهم وم�ص�ؤولياتهم فيه. وَيذُكر التقرير كذلك اأن التعر�س اإىل املخاطر قد يك�ن له اأثر �صديد على 

االأطفال، الذين يت�ا�صل من� اأج�صامهم وعق�لهم على نح� متاأخر خالل �صن�ات املراهقة. وينظر التقرير بتف�صيل يف �صتة قطاعات اقت�صادية اأال 

وهي: زراعة املحا�صيل، و�صيد االأ�صماك، واخلدمة املنزلية، واملناجم واملحاجر، وال�صناعات املتعلقة بال�ص�ارع واخلدمات. 

وت�صري الدرا�صة اإىل اأن م�صكلة االأطفال يف العمل اخلطر ال تقت�رض على البلدان النامية فح�صب. اإذ تدل بع�س ال�ص�اهد امل�صتقاة من ال�اليات 

املتحدة واأوروبا على ارتفاع ُتعر�س ال�صباب للح�ادث يف مكان العمل. 

من اأهم اال�صتنتاجات االأخرى،  تف�ق معدالت االإ�صابة وال�فاة يف العمل يف �صف�ف االأطفال املعدالت امل�صجلة يف �صف�ف البالغني، كما بينت 

جمم�عة من الدرا�صات واالأبحاث. يعاين عدد كبري من االأطفال من ط�ل �صاعات العمل التي ت�ؤدي اإىل زيادة خطر االإ�صابة على نح� ملح�ظ. 

÷ ي�جد اأكرب عدد من االأطفال الذين يزاول�ن اأعمااًل خطرة يف اآ�صيا واملحيط الهادئ. ولكن اأكرب ن�صبة من االأطفال الذين يزاول�ن اأعمااًل خطرة 

لت يف اأفريقيا جن�ب ال�صحراء.  من اأ�صل العدد االإجمايل لالأطفال يف املنطقة قد �ُصِجّ

÷ �ُصجل معظم االنخفا�س يف جمم�ع اأعداد االأطفال الذين يزاول�ن اأعمااًل خطرة يف �صف�ف الفتيات. 

÷ ما يف�ق ن�صبة 60 يف املئة من االأطفال يف العمل اخلطر هم من الفتيان. 

÷ َي�ِصيُع وج�د العمل اخلطر اأكرث يف الزراعة مبا فيها �صيد االأ�صماك واحلراجة ورعي امل�ا�صي وتربية االأ�صماك اإ�صافة اإىل الزراعة التجارية 

والزراعة التي تعترب فقط م�رداً للرزق. 

ويخل�س تقرير منظمة العمل الدولية اإىل اأنه بينما ثمة حاجة اإىل تعزيز ال�صالمة وال�صحة يف مكان العمل جلميع العمال، من ال�رضوري ت�فري 

�صمانات حمددة للمراهقني الذين ترتاوح اأعمارهم بني احلد االأدنى ل�صن العمل و18 عامًا. ومن ال�رضوري اأن تك�ن هذه التدابري جزءاً من نهج 

�صامل حتظى فيه منظمات اأ�صحاب العمل والعمال واإدارة تفتي�س العمل باأدوار جد حا�صمة ت�ؤديها. 

وقد التزمت اإىل االآن 173 دولة من بني الدول االأع�صاء يف منظمة العمل الدولية البالغ عددها 183 دولة بالت�صدي على »وجه اال�صتعجال« 

ملزاولة االأطفال للعمل اخلطر عن طريق ت�صديقها على اتفاقية منظمة العمل الدولية. 

ق�ضية العدد
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تدخل �ضافر يف ال�ضوؤون الداخلية ل�ضورية

االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب : املواقف االمريكية واالوروبية نفاق دويل

اأ�صدر االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب، بيانا ب�صاأن العق�بات االأوروبية واالأمريكية على �ص�رية، بتاريخ، 

2011/5/30، وفيما يلي ن�س البيان:مل يكن اأمرا م�صتغربا اأن ي�ّصدر االحتاد االوروبي قرارا جديدا بفر�س عق�بات 

على م�ص�ؤولني �ص�ريني، وذلك بالنظر اإىل اأن �صيا�صاته باتت متطابقة مع �صيا�صات ال�اليات املتحدة االأمريكية. 

اإن االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب اإذ يعرب عن �صجبه واإدانته لرزمة العق�بات االأوروبية االأمريكية على 

�ص�رية، وللت�صعيد يف لهجة اخلطاب االأورو ـ اأمريكي جتاه �ص�رية، فاإنه ي�صجل ما يلي:

 اأوال: اإن هذه العق�بات تعترب تدخال �صافرا يف ال�ص�ؤون الداخلية ال�ص�رية، وهي مت�س مبداأ ال�صيادة، وحق الدول يف اإدارة �ص�ؤونها الداخلية 

بعيدا عن هيمنة الق�ى اخلارجية. وهي بالفعل ت�صتهدف زعزعة اأمن وا�صتقرار البلد، وت�صجع الق�ى املتطرفة يف زيادة حدة تطرفها.

 ثانيا: يهم االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب اأن ي�ؤكد على اأن ع�رض اال�صتعمار قد وىل، واأفل جنمه، واأن اأي تفكري وحنني اأوروبي لع�ص�ر 

اال�صتعمار القدمي التي اأوجدها عرب اتفاقيات �صايك�س بيك� ال طائل منها، الأن ال�صع�ب العربية لن ت�صمح بتاتا اأن تكرر ماأ�صاتها، وحتت اأي 

م�صميات اأو ذرائع.

 ثالثا: من االأهمية مبكان التاأكيد على اأن هذه العق�بات تطال ال�صعب ال�ص�ري، الأن الفعالية ال�ص�رية تنطلق بخطى حثيثة نح� االإ�صالح، 

فاأي عق�بات ت�صكل عقبة كاأداء اأمام م�صار االإ�صالح ال�صيا�صي واالقت�صادي واالجتماعي واالإداري الذي بداأته القيادة ال�ص�رية. من هنا فاإننا 

جند اأن هذه العق�بات �ص�ف ت�ؤخر من عجلة االإ�صالح، و�ص�ف تعيق امل�صي يف �رضعة اإجنازه وفق الربنامج ال�طني املحدد له.

 رابعا: اإن االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب، اإذ يتابع وباهتمام م�اقف ال�اليات املتحدة االأمريكية و الدول االأوروبية، فاإنه ي�صت�صعر 

النفاق الدويل، وازدواجية املعايري الدولية يف التعاطي مع االأزمات، فما يح�صل يف �ص�رية �صاأن داخلي، �صعت القيادة ال�ص�رية الإيجاد 

مقاربات وحل�ل اإ�صالحية، مازالت ما�صية، وعازمة كل العزم لتطبيقها، يف حني اأن اإ�رضائيل التي حتتل اأرا�صي الفل�صطينيني، ومنذ عق�د، 

و�صّببت ب�الدة م�صكلة الالجئني الفل�صطينيني، ترف�س اأن يك�ن لهذا ال�صعب كيان، بل ومتار�س عليه كل اأن�اع العن�رضية، واال�صطهاد، فحري 

باالحتاد االأوروبي، وحري بفرن�صا التي تفتخر بالث�رة الفرن�صية، ومبداأ العدالة والدميقراطية اأن تنظر بعني واحدة يف مقارباتها ل�ص�ؤون 

ال�رضق االأو�صط، ال اأن يك�ن املبداأ الذرائعي ه� املحدد ل�صيا�صاتها.

 انطالقا من ذلك، نهيب بكل نقابيي وعمال العامل اإىل التنبه اإىل اأن االحتاد االأوروبي وال�اليات املتحدة وم�ؤ�ص�صاتها االقت�صادية والع�صكرية، 

باتت ت�صعى اإىل فر�س منطقها ومنطلقاتها على بلدان عربية ، حتت �صتار الدميقراطية، وهي �صاحبة اأكرب اأرث 

من اال�صتعمار املبا�رض التي �صببت ويالت ل�صع�ب كثرية.

دعما حلركة التحرر العربي وق�ضيتها املركزية فل�ضطني 

االإحتاد العام التون�ضي لل�ضغل يدعو عمال تون�س لالنخراط باحلملة العاملية لفك 

احل�ضار عن غّزة

اأ�صدر املكتب التنفيذي لالحتاد العام الت�ن�س لل�صغل بيانا بتاريخ 2-6-2011 اأعلن فيه »اأّن احلملة العاملية لفّك احل�صار عن غزّة، جّهزت 

اإثنى ع�رضة  ) 12 ( باخرة نح� غزّة ت�ا�صال مع اأ�صط�ل احلرّية الذي انطلق ال�صنة املا�صية يف مثل هذا التاريخ والتي ا�صت�صهد فيها عدد من 

املنا�صلني االأتراك. واأ�صار البيان اىل اأن  اأحرار العامل الذين اأطلق�ا املبادرة هذه ال�صنة وخا�صة منهم منظم� الباخرة الفرن�صية من اأجل غزّة 

من نقابات فرن�صية وم�ؤ�ّص�صات تقدمّية للمجتمع املدين الفرن�صي وجمعيات املهاجرين الت�ن�صيني بفرن�صا قد اأكدوا على ت�جيه حتّية للث�رة 

يف ت�ن�س ملا اأتاحته من اآفاق جديدة حلركة التحرّر العربية باختيارها مرور الباخرة الفرن�صية من اأجل غزّة باأحد م�اين ت�ن�س ) حلق 

ال�ادي اأو بنزرت ( يف االأ�صب�ع االأخري من �صهر ج�ان 2011 مثلما وقع التاأكيد على ذلك يف الندوة ال�صحفية التي عقدت بت�ن�س ي�م الثالثاء 

31 ماي 2011 باإ�رضاف االأخ امل�لدي اجلندوبي االأمني العام امل�صاعد لالإحتاد العام الت�ن�صي لل�صغل.وقال البيان » لذلك فاإنه التزاما منه 

بالث�ابت الق�مية ودعما ال م�رضوطا حلركة التحرّر العربية وق�صيتها املركزية فل�صطني ووفاء ل�صهداء الث�رة يف ت�ن�س وال�صهداء من اأجل 

فل�صطني، يدع� املكتب التنفيذي لالإحتاد العام الت�ن�صي لل�صغل كافة الهياكل والت�صكيالت النقابية لالنخراط يف االإ�صناد املعن�ي واملادي 

لهذه املبادرة واال�صتعداد ال�صتقبال الباخرة وال�صّد على اأيدي منظمي احلملة من اأحرار العامل واإجناح اجله�د لدعمها وامل�صاهمة فيها.
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  على اعتاب �ضهر �ضعبان 

االمام  امل�صلمني  امر  ول�يل   ) عج   ( احلجة  االمام  االعظم  اهلل  ل�يل  والتربيك  التهنئة  ايات  ا�صمى  نرفع 

�صهر  حل�ل  مبنا�صبة   ، جمعاء  اال�صالمية  ولالمة  اال�صالمية  املقاومة  يف  وللمجاهدين  ظله(  دام   ( اخلامنئي 

ابي  بن  علي  بن  العبا�س  اخيه  ووالدة  ال�صالم  عليه  احل�صني  االمام  ووالدة   ) االعظم)�س  النبي  �صهر  �صعبان 

. ال�صالم  عليهما  العابدين  زين  احل�صني  بن  علي  االمام  ووالدة  ال�صالم  عليه  طالب 

الث�ري  احلر�س  ي�م  �صعبان   3 ع(   ( احل�صني  االمام  والدة  ت�صمية   ) قده   ( الراحل  االمة  امام  بركات  من  ان 

كما  امل�صلمني  وبالد  اال�صالم  يحر�ص�ن  خالله  من  الذي  اجلهادي  عملهم  يف  املنظمني  املجاهدين  ي�م  وه� 

. �صهادته  بدم  اال�صالم  حر�س  الذي  االكرب  املجاهد  ع(   ( االمام  كان 

( و  الدين  ) عماد  الذي ه�  ) ع(  باجلهاد  االمام احل�صني  ان يذكرنا يف ي�م والدة   ) ) قده  الراحل  االمام  اراد 

.  ) ع   ( امل�ؤمنني  امري  بذلك  حدثنا  كما   ) اجلنة  اب�اب  من  باب   ( و   ) اال�صالم  بعد  االعمال  ا�رضف   (

معي�صته  يف  الفقر   ( و   ) نف�صه  يف  الذل  لبا�س   (  : تك�ن  تركه  من  عاقبة  ان  غرابة  فال  كذلك  اجلهاد  كان  واذا 

اخربنا  كما   ) نفاق  من  �صعبة  على  مات   ( به  نف�صه  حّدث  وال  جهاد  دون  من  مات  وان   ) دينه  املحق يف  و)   )

بقيمة  يذكرنا  احلر�س  بي�م  ال�صهيد  ال�صبط  والدة  ي�م  وت�صمية   . عنه  ورد  كما   ) �س   ( االنبياء  خامت  بذلك 

. امل�صلمني  ثغ�ر  ومرابطي  اال�صالم  حرا�س 

اجر  وعن   ، نهاره  وي�صام  ليلها  يقام  ليلة  الف  من  اف�صل  اهلل  �صبيل  يف  ليلة  حر�س   ) �س   ( اهلل  ر�ص�ل  فعن 

 : قائال   ) �س   ( النبي  حدثنا  الثغ�ر  على  املرابطة 

. عليها  وما  الدنيا  من  خري  اهلل  �صبيل  يف  ي�م  رباط 

. �صالة  خم�صمائة  تعدل  املرابط  �صالة  ان 

اىل  رزقه  عليه  ويجري  عمله  له  ينمى  فانه  اهلل  �صبيل  يف  املرابط  اال  مات  اذا  �صاحبه  عن  منقطع  عمل  كل 

القيامة.  ي�م 

وه�   ، اجلريح  بي�م  �صعبان   4  – العبا�س  الف�صل  ابي  والدة  ت�صمية   ) قده   ( الراحل  االمة  امام  بركات  ومن 

ابي  على  ال�صالم   : املقد�صة  للناحية  املن�ص�بة  الزيارة  ففي  ع(   ( االعظم  ل�ليه  الفداء  جرح  كربالء  جريح 

 ، ال�اقي   ، له  الفادي   ، ام�صه  من  لغده  االخذ   ، بنف�صه  اخاه  امل�ا�صي  امل�ؤمنني  امري  ابن  العبا�س  الف�صل 

. يداه  املقط�عة   ، مبائة  اليه  ال�صاعي 

�س   ( االعظم  النبي  حديث  لنتذكر  انف�صنا  اىل  ننظر  جتعلنا  اجلريح  بي�م   ) ع   ( العبا�س  والدة  ي�م  وت�صمية 

. ثلمة  وفيه  اهلل  لقي  جهاد  من  اثر  بغري  اهلل  لقي  من   :  9

بي�ص�ا  لقد   ) قده   ( اخلميني  االمام  فيهم  قال  الذين  واملقاومة  اجلهاد  جلرحى  ال�فاء  نظرة  ننظر  جتعلنا  كما 

. وتعاىل  تبارك  اهلل  حم�رض  يف  امتهم  ووج�ه  وج�ههم 

املجاهد  وه�  اال�صري  بي�م  �صعبان   5  ) ع   ( ال�صجاد  االمام  والدة  ت�صمية   ) قده   ( الراحل  االمام  بركات  ومن 

 . ا�رضانا  منه  تعلم  كما  االمام  اىل  اال�صالم  م�صرية  دفعت  ق�ة  اىل  اال�رض  ح�ل  الذي  اال�صري  اجلريح 

 . الدعاء  جميب  �صميع  انه  الباقني  ا�رض  وفك  خريا  منهم  املحررين  اهلل  جزى 



1432هـالعدد الثالث واخلم�صون 2011م - رجب  حزيران  1432هـالعدد الثالث واخلم�صون 2011م - رجب  حزيران 

äÉ``HÉ`≤ædG AÉ````j ∞```dG

áŸƒ©dG äÉjó– πX ‘ »æWƒdG ΩÓYE’G
جمال �صعيد حّماد 

... ورغم املحاوالت العديدة واحلثيثة لنقابات العمال يف معظم الدول النامية ال�صم�د ومقاومة الغزو الثقايف واالقت�صادي، اإال اأنها دائمة 

التعر�س لل�صغ�ط والتاأثريات املبا�رضة وغري املبا�رضة ، باملقابل يحاول االإعالم ال�طني الر�صمي وغري الر�صمي التعبري عن تطلعات وطم�ح 

الطبقة العاملة اإال اأن االإعالم نف�صه مل ي�صتطع ال�ق�ف با�صتمرار اأمام العديد من التحديات واأهمها الع�ملة التي دخلت دون ا�صتئذان كل 

منزل وم�ؤ�ص�صة وكل من�صاأة جتارية اأو �صناعية 0

املفه�م احلديث لالإعالم :

... االإعالم يهتم بتقدمي املعل�مات ال�صادقة و امل�صتندة اإىل م�صدر معني يفرت�س اأن يك�ن �صادقًا ، و االإعالم يخاطب اأفكار النا�س و عق�لهم 

و ي�ؤمن بااللتزام و يربط رجال االإعالم بامل�اثيق و عه�د ال�رضف ، لكن ال�صدق يف اخلرب و احلقيقية ن�صبية فقد يك�ن نقل خرب ما �صادقًا 

، و لكن اختيار اخلرب و طريقة �صياغته و اإخراجه يف ال�صحيفة بطريقة معينة يخدم ال�صحيفة اأو ال��صيلة االإعالمية فل� األقينا النظر اإىل 

ال�كاالت العاملية مثل رويرت – ا�ص� �صيتد بر�س – و ي�نايتد بر�س – و ال�كالة الفرن�صية ....... الخ نرى اأن كل وكالة تنقل االأخبار بطريقة 

تخدم الدولة التي ت�رضف على ال�كالة ... 

الع�ملة االإعالمية : 

من م�صاوئ اأو ميزات الع�ملة )...( اأنها مل تخت�س يف �صيء حمدد،  ومل تعد الع�ملة فقط خا�صة كمنتجات اقت�صادية وت�صنيع اخلام وحركة 

تعتمد على اال�صتثمارات ... بل هي جمم�عة اأعمال تعتمد على منتجات اإعالمية وخلق �ص�رة ذهنية للمتلقي لتهمني عليه. واإن الع�ملة 

لطائر له جناحني يعتمد عليهما. التكن�ل�جيا وتط�رها ،االإعالم وق�ته وكلما كانا ق�يني �صمنا فعالية وق�ة الع�ملة لت�صتمر،والع�ملة 

االإعالمية اإن�صاء م�ؤ�ص�صات دولة �صخمة لها ومرتكزات تنطلق منها اإىل العديد من االأقطار ت�صتطيع اأن تك�ن م�ؤثرة يف االإعالم ال�طني لكل 

دولة بعدت عنها اأم قربت منها 0

اإن العقدين االأخريين من القرن املا�صي �صهدا حت�الً  �صخمًا جتاه الع�ملة يف جمال االإعالم وبعد اأن ه�صمت امل�ؤ�ص�صات االإعالمية الكبرية 

حاجات املجتمعات املختلفة لالإعالم وم�اده انطلقت هذه امل�ؤ�ص�صات وخا�صة يف اأمريكا مك�نة �رضكات متعددة اجلن�صيات و�رضاء اأن�صطة 

وم�ؤ�ص�صات اإعالمية يف الدول املختلفة مع بع�س التحالفات االإ�صرتاتيجية جلهة تلك الدول م�صتغلة النف�ذ االأمريكي ال�صيا�صي يف العامل 

اإ�صافة اإىل االأ�ص�ار احلديدية واملنع والرقابة يف العديد من الدول.   لقد واكب الت�صارع االإعالمي جملة التط�رات االقت�صادية وال�صيا�صية 

بداية القرن اجلديد حيث بلغ عدد امل�ؤ�ص�صات االإعالمية اأكرث من 40 م�ؤ�ص�صة اأغلبها اأمريكي...

خطر الع�ملة

اإن اأهم خطر يربز يف ظل ع�ملة االإعالم ه� التبعية والتي عا�صتها ردحًا من الزمن دول العامل الثالث. التي ما اإن حاولت التحرر واخلروج 

من عباءة التبعية الع�صكرية واالقت�صادية اإال ودخلت من جديد يف التبعية االإعالمية التي اأم�صت وبااًل على الثقافة والقيمة والفكر ال�طني 

واإرثه القدمي ... اإن �صيا�صة تغريب العامل تعمل على هر�س و �صحق و تذويب و تدمري ما ه� غري اأمريكي لي�صهل مترير امل�صطلح القادم و ه� 

»اأمركة« العامل فهناك م�رضوع يدعى American way of life و ه� االمتثال لطريقة احلياة االأمريكية تق�م خالله ال�اليات املتحدة 

بتنظيم ذاكرة جماعية ل�صع�ب االأر�س تغري ثقافاتها و قيمها و فر�س ثقافتها عليهم ... اإن اخل�ف الذي ي�صاورنا حاليًا ه� تف�صي الظاهرة 

امل�ؤمركة جليلي ال�صباب و النا�صئني و الذين هم ن�صف املجتمع العربي الذي بداأ يتقبل الثقافة ال�افدة على ح�صاب ثقافته ال�طنية و 

الق�مية...

 اخلال�صة اإن دعم التفاعل االجتماعي بني اأفراد االأ�رضة و خلق ح�ارات و مناق�صات جماعية مب�صاركة ال�رضيحة امل�صتهدفة لكي 

يعربوا عن اأنف�صهم و االعتزاز بالقيم و العادات التي متيز جمتمعنا لها دور كبري يف م�اجهة التحديات... اإن حت�صني امل�اطن 

العربي ب�جه الهج�م الثقايف ميكن اأن يك�ن من خالل التثقيف الهادئ وامل��ص�عي واإك�صابه ال��صائل التي جتعله قادرا 

على القراءة النقدية والتعامل مع املعل�مات واالأحداث ب�عي وبنظرة نقدية فاح�صة  ، ...  كما ياأتي دور النقابات ، 

بالتعاون والت�صارك مع و�صائل االإعالم املحلية وال�طنية فاعال يف درء تلك املخاطر ، من خالل تظافركل اجله�د 

، حيث اأن و�صائل االت�صال الفعال واالإيجابي بني العمال والنقابات من جهة واالإدارات احلديثة واملتط�رة من 

جهة اأخرى  تلعب دورا مهما يف ك�صف ال�صلبيات ...  بذلك يثمر املجه�د، الأن االأداء اجلماعي والعمل بروح 

الفريق، يذيب كافة ال�صع�بات ويذلل كل العقبات ، وي�صتطيع كبح تاأثري االإعالم املع�مل ، ويدح�س اأباطيله 

وت�صليله، مما ي�صاعد على معرفة الهدف املبا�رض واخلفي من املعل�مات وما ترن� اإليه ت�جهات و�صائل 

االإعالم ووكاالت االأنباء العاملية 0
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ح�صن �صقراين 

لي�س غريبًا اأن يك�ن اللبنانّي�ن قد انتظروا اأكرث من 10 اأع�ام، ملعرفة تفا�صيل حمّدثة عن قطاعي الزراعة وال�صناعة. فاإجمااًل عا�صت )وتعي�س( 

بلدان متقّدمة عق�داً �صائعة، غري اأّن هذا البلد �صهد عقدين فارغني بامتياز، بعد انتهاء احلرب، ا�صُتخدمت خاللهما يف بع�س املراحل �صيا�صات 

وا�صحة و�رضيحة الإهمال القطاعات االأ�صا�صّية.

 مهما كانت وجهات النظر متعددة وت�صتحّق املعاينة يف النقا�س ب�صاأن ال�ظيفة االقت�صادّية للبنان، بالن�صبة اإىل اأبنائه واإىل حميطه، فال مُيكن 

ل�هلة التفكري يف اأّن الزراعة وال�صناعة تخ�صعان للم�صاومة، وُترتكان يف غياهب الن�صيان، مع تعاظم �صاأن قطاعات املال وال�صياحة والعقارات. 

وجتربة �صع�ب تف�قنا باأ�ص�اط لناحية احلداثة، ُتثبت اأن طريق التنمية ال مُيكن له اإهمال القطاعات التقليدية، فكيف اإذا كانت لتلك القطاعات 

مقّ�مات حقيقّية لكي تلمع؟من هذا املنطلق، جاء امل�صحان اللذان اأعلنتهما وزارتا ال�صناعة والزراعة اأخرياً، ليمّثال مدخاًل اإىل �صيا�صة حقيقّية 

حُتّفز الن�صاط يف هذين القطاعني خللق فر�س للعمل، حيث اإّن هناك معطيات اأ�صا�صّية يت�صّمنانها مُيكن االرتكاز اإليها ل�ص�غ اأي ا�صرتاتيجّية 

مرتقبة. طبعًا اإذا ت�افرت الظروف والن�ايا املنا�صبة الإطالق عمل جّدي، واإذا ت�افرت ُتعقد معها االآمال لرفع اأهمّية هذين القطاعني، اللذين تبلغ 

م�صاهمتهما يف الناœ 12.3% فقط. 

اأّواًل، يف القطاع ال�صناعي. مل يكن امل�صح الذي اأُجري على هذا ال�صعيد �ص�ى تاأكيد جديد على االهتمام امل�صلّم به بال�صناعات الغذائّية، التي 

ت�ّفر ح�اىل 26% من الناœ ال�صناعي. فيما يفتقر القطاع اإىل التنّ�ع، على حّد تعبري اخلبري االقت�صادي روجيه ملكي، الذي اأعلن خال�صات 

القيمة امل�صافة  ال�صناعّية يف 10 فروع فقط، ت�ّفر ح�اىل 91% من  اأرقام عام 2007، حيث يرتّكز 86% من املن�صاآت  اإىل  الدرا�صة املرتكزة 

االإجمالية يف القطاع. وهنا يجب التنّبه اإىل كيفّية القيا�س، ف�فقًا مل�ؤ�رّض »عدد املن�صاآت ال�صناعّية« حتل �صناعة املفرو�صات يف املرتبة االأوىل، 

فيما القيا�س على �صعيد الناœ ي�صع ال�صناعات الغذائّية يف املرتبة االأوىل. لكن يف كّل االأح�ال، ما الذي مُيكن اأن يطمح اليه اللبناني�ن خالل 

املرحلة املقبلة، �صناعيًا، هل نرّكز على القطاعات املزدهرة حاليًا، اأم نتحّ�ل اإىل جماالت اأخرى ندعمها؟

يف ال�اقع، يت�ّزع العمل على هذا ال�صعيد على �صّكتني، ي��صح روجيه ملكي. اأّواًل من ال�رضوري جداً الرتكيز على ال�صناعات التي تربع فيها 

البالد حاليًا، لكن يف ال�قت نف�صه، وهنا ثانيًا، يجب الرتكيز على القطاعات التي تزخر باجلاذبّية ترّقبًا لالزدهار. فمثاًل، هناك قطاع ثان�ي 

برّاق جداً، ذو قيمة م�صافة عالية، وه� �صناعة املالب�س الفاخرة )Haute Couture(. فبع�س امل�صاغل ت�ّظف اأكرث من 60 عاملة، مقارنًة 

ب�صناعة الكنزات البي�صاء التقليدّية! ويجب اأن تنتقل هذه ال�صناعة اإىل مرحلة اأرفع من الت�صغيل واالإنتاج لتك�ن م�صاهمتها اأكرب من حيث 

القيمة امل�صافة. وكذلك مُيكن احلديث هنا عن ال�صناعة التكن�ل�جّية ب�صّقيها، املعّدات والربجمّيات )Softwars & Hardwars( التي 

مُيكن اأن ُيبدع فيها لبنان. »لها مردود كبري نظراً اإىل اأّنها قطاعات جديدة وذات قيمة �صناعّية عالّية بعك�س ال�صناعات التقليدّية«. واإذا كنا نريد 

فعاًل اخلروج من اأ�ص�اق الت�رضيف التقليدّية، »فيجب اإجراء حت�صني ملم��س على �صعيد �صناعة اجل�اهر واملنتجات الكهربائّية«. واإ�صافًة اإىل 

ذلك، هناك ال�صناعات املكلفة جداً على �صعيد الطاقة، التي تتعرّ�س البالد فيها ملناف�صة حاّدة من بلدان جماورة مثل م�رض واالأردن، »قد يبدو 

االأمر �صعبًا، لكن حّتى يف هذه ال�صناعات مُيكن املناف�صة والتط�ير«. ففي حالة االأملني�م مثاًل، مُيكن اللج�ء اإىل الت�صنيع عرب العق�د الثان�ّية. 

واإىل التن�يع القطاعي، هناك الت�ّزع اجلغرايف الذي يجب اإيالوؤه اأهمّية كبرية. فقد تبنّي من البحث اأّن نح� 50% من امل�ؤ�ّص�صات ال�صناعّية مرتّكز 

يف منطقة جبل لبنان، فيما ال تتعّدى الن�صبة 6% يف بريوت، وتتجاوز قلياًل 10% يف حمافظة اجلن�ب. 

ثانيًا، القطاع الزراعي. اأو�صح امل�صح الذي اأعلن نتائجه ال�زير املخت�ّس، ح�صني احلاج ح�صن اأخرياً، اأّن 48% من امل�صاحات االإجمالية املزروعة 

)ُيغّطي امل�صح 75% من املزارعني، وتعّذر م�صح الربع الباقي نظراً اإىل عدم تعاون بع�س القرى وروؤ�صاء البلدّيات!( حت�ي االأ�صجار املثمرة، فيما 

46% حت�ي حما�صيل م��صمّية و�صن�ّية.وبناًء على هذا، ُت�صاغ ا�صرتاتيجّية لتمكني الزراعات الق�ّية امل�ج�دة، اإ�صافًة اإىل تط�ير نظرة اأفقّية 

تاأخذ باالعتبار تطّ�رات �صهدها القطاع خالل ال�صن�ات القليلة املا�صية. فعلى �صبيل املثال، حتّ�ل عدد كبري من مزارعي احلم�صّيات على ال�صاحل 

اجلن�بي اإىل زراعة امل�ز، نظراً اإىل الفرق الكبري يف العائدات بني الزراعتني. ومن هنا مُيكن ت�جيه الدعم الن�عي اإىل بع�س الزراعات التي حتتاج 

اإليه اأكرث، وهذا ما ت�صّنفه ال�زارة اأحد التطبيقات االأ�صا�صّية للم�صح الذي اأُجري، حيث ُي�صبح متاحًا »وقف عمليات الدعم الع�ص�ائي«. واأهمّية 

درا�صة ت�زيع الدعم مُيكن مقاربتها مثاًل، من حيث كيفّية االهتمام باالأرا�صي. فح�اىل ن�صف امل�صاحات الزراعية غري مروّي!

اأّما االأهّم، فه� احلفاظ على قّ�ة العمل يف القطاع، على خمتلف امل�صت�يات ل�صمان حي�ّيته وا�صتمرارّيته. فقد تبنّي اأّن »معظم مالكي 

احليازات الزراعّية هم ف�ق الـ45 �صنة«. وهذا االأمر طبيعي، حيث يخّف اجلذب يف هذا القطاع مع انتفاء املنافع: مثاًل، 24% فقط من

 العاملني يف القطاع يتمّتع�ن ب�صمان اجتماعي. كذلك يجدر االهتمام باالأرا�صي املهملة، ما يعني اإنعا�س املناطق التي

OÉ``°üàb’G AÉ````j ∞```dG جرى حت�يلها، فـ48% من االأرا�صي املرتوكة هي يف منطقة البقاع.
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(اخلرب): بتاريخ 3-6-2011 �صدر عن احتادات ونقابات النقل 

الربي بيان طالب�ا فيه »جميع ال�صائقني ب�رضورة االإ�رضاع 

من  الالزمة  الرتاخي�س  على  للح�ص�ل  معامالتهم  باإجناز 

وزارة االأ�صغال العامة والنقل وت�ؤّكد اأّن االحتادات والنقابات 

املجتمعة قد اأن�صاأت خلدمة من متّثل من مالكي و�صائقي هذا 

القطاع واأب�ابها مفت�حة للم�صاعدة على اإجناز معامالتهم«. 

 التعلي≤: مطلع اأيار 2008 اأقرت احلك�مة اللبنانية رفع احلد 

االأدنى لالأج�ر مبقدار 200 األف لرية لي�صبح 500 األف لرية .    

ورفع بدل النقل من 6000 اىل 8000 لرية لبنانية، ومفع�ل 

رجعي ابتداء من 1 ايار 2008 و رف�س االحتاد العمايل العام 

ي�مها قرار احلك�مة معتربا اأنه غري كاف. واالآن ال بد للعمال 

من اأن ي�صاعف�ا عجلة حراكهم يف مطلب ت�صحيح االأج�ر 

بن�صب ارتفاع االأ�صعار منذ 2008 . 

Êرقم �ضحي لكل لبنا

( اخلرب): بتاريخ 3-6-2011 قال ال�زير حممد خليفة، اإنه 

خالل ال�صهرين املقبلني �صيح�صل كل امل�صتفيدين من وزارة 

ال�صحة على رقم �صحي، على اأن يبداأ تفعيل البطاقة ال�صحية 

ابتداًء من ال�صنة املقبلة. 

التعلي≤:  على اللبنانيني اأن يحفظ�ا هذا التاريخ )6-3-

2011( جيدا ، ويبدوؤا العد ، ففي 3-8-2011 يجب اأن يك�ن 

لكل لبناين غري منت�صب الحدى الهيئات ال�صامنة ، رقم �صحي 

، ولكن عليهم اأن يعلم�ا اأنه لن يك�ن لهذا الرقم ال�صحي اأية 

قيمة على اأب�اب امل�صت�صفيات اال مع مطلع العام 2012 ، 

هذا اذا بقي ال�زير خليفة وزيرا لل�صحة ، واذا ر�صدت لل�زارة 

امل�ازنات املطل�بة لهذا امل�رضوع ، واذا تغري ال�زير ) وقد 

تغري( فيجب اأن تع�د قاعدة » احلكم ا�صتمرار« اىل التداول 

يف االدارة اللبنانية ، ومل ياأتنا وزير �صحة يبداأ با�صتك�صاف 

ال�اقع من جديد واعداد الدرا�صات املكلفة من جديد 

اإ�ضرائيل تر�ضí حاكم م�ضرفها لقيادة �ضندوق النقد الدويل 

(اخلرب): خا�س حاكم البنك املركزي اال�رضائيلي �صتانلي في�رض  

ال�صـــباق ل�صغل من�صب املدير العام ل�صـــندوق النقد الدويل 

املقرر يف 30 حزيران اجلاري، مقابل وزيــرة املــال الفرن�صيــة 

كري�صتـني الغارد. 

التعلي≤:  ما ه� ا�صم هذا الزمن الذي يتاح فيه حلاكم ما 

ي�صمى البنك املركزي اال�رضائيلي حق ، ال بل وفر�صة ، الرت�صح 

للتحكم املبا�رض بادارة النقد الدويل ، خط�ة ا�رضائيلية ت�حي 

بقرار عدواين جديد على اقت�صاد العامل ، وه� ارادة التحكم 

املبا�رض يف قرارات دولية مهمة بعدما كان العدو اال�رضائيلي 

يكتفي بعمالئه وباملتعاونني معه للقيام بهذه املهمة وحتقيق 

م�صاحله . 

اأ�ضعار الغòاء العاملية اإ¤ ارتفاع

ا�صتمرار  »فاو«،  العاملية  االأغذية  منظمة  تت�قع  (اخلرب): 

امل�صت�يات املرتفعة من اأ�صعار الغذاء يف االأ�ص�اق العاملية. 

ففي تقرير اأ�صدرته عن ت�قعاتها لالأع�ام 2011 ــ 2020، اأي 

خالل العقد املقبل، ت�صري اإىل اأن اأن االأ�صعار احلقيقية للحب�ب قد 

ترتفع خالل العقد املقبل مبعدل 20%، مقارنة بالعقد املا�صي، 

ـ 2010. اأما اأ�صعار اللح�م، فرمبا تزيد مبعدل  اأي ما بني 2001ـ 

30%. ويعزو هذه الت�قعات اإىل طفرات ارتفاع االأ�صعار التي 

�صهدها العامل يف مرحلة عام 2007 وعام 2008 ويف عام 

2010 اأي�صًا.

احلك�مة  ومنها  احلك�مات،  لدى  كبري   ّ mحتد ه�  التعلي≤:  

اال�صتقرار  على  ال�صلبية  انعكا�صاته  اإىل  نظراً   ، اللبنانية 

االقت�صادي، وعلى االأمن الغذائي ، خ�ص��صا يف بلد مل يعد 

للبنانيني جماال لالنفاق على غري الطعام ، فهل تقدم احلك�مة 

على ت�فري الدعم الالزم للقطاع الزراعي وتتبنى بالكامل خطة 

النه��س بالقطاع الزراعي الذي ت�صعى وزارة الزراعة لت�فري 

االمكانات الالزمة لها ؟ غيمة �ضوداء مّرت 

(اخلرب): قال وزير العمل ال�صابق بطر�س حرب يف كلمة وداعية له: لقد حاولت جهدي القيام باأق�صى ما ا�صتطعت يف وزارة 

العمل، فنجحت يف بع�س املجاالت، ولكن الظروف حالت دون جناحي يف جماالت اأخرى.

التعلي≤:  عمال لبنان يعرف�ن يا معايل ال�زير ما الذي جنحت به ، وما الذي وقاهم اهلل �رض جناحك به ، ما جنحت به ه� فقط 

ت�صميتك لهذه ال�زارة ، لتاأخذ منربها با�صم العمال اىل حيث اال�صاءة للقيم ال�طنية يف كل منرب ، وعملت جاهدا على �رضب وحدة 

احلركة النقابية ، حلمد هلل انك مل تنجح يف الق�صاء ال�صمان االجتماعي ، وعلى �صناعة م�رضوع م�صخ لنظام التقاعد واحلماية 

االجتماعية ، تاأكد يا حرب اأن عمال لبنان لن يذكروك بخري  ، غيمة �ص�داء ومرّت ! 

غيمة �ضوداء مّرت 


