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وهم  وم�شورتهم،  اإرادتهم  بغري  واللبنانيات،  اللبنانيون  عا�ض 

باحل�شار  التهويل  طبول  وقع  على  (الكذبة)  املحكمة  متويل 

العامل،  عن  والنقطاع  وامل�رشفية  القت�شادية  والعقوبات 

وكل  واملاء،  الهواء  من  حرمانهم  حدود  لم�شت  وكاأنها  حتى 

ذلك من �شنع خميلة رئي�ض احلكومة، والتي ل ي�شاهيه فيها 

اأحد.  

امل�شالح  وتعزيز  حفظ  بهدف  احلكومة)  (رئي�ض  ومار�ض 

للمجتمع  اخلبيثة  للنوايا  واإر�شاًء  و�شيا�شيًا)،  الذاتية(ماليًا 

فنون  كل  واأعوانها،  اأمريكا  راأ�شه  وعلى  فيه،  الأ�شيلة  الدويل 

جمربة  "مبيقاتيه"  مغلفة  والذرائعية،  املاكيافيلية  ال�شيا�شة 

!؟ واأعيد جتريبها 

وموافقة  مهول،  ب�شمت  مدعومًا  احلكومة)،  (رئي�ض  ووجد   

موؤاتية  الفر�شة  اأن  اجلمهورية)،  (رئي�ض  من  فاقعة،  �شمنية 

الجتماعية  النا�ض  ق�شايا  م�شتغاًل  املاأرب،   لتحقيق 

و�رشوريات  عي�شهم،   لقمة  يف  واملعي�شية،  والقت�شادية 

والإذلل،  واملماطلة  الت�شويف  مار�ض  الكهرباء  يف  حياتهم، 

واأّخر  التعيينات ماطل  الالتنفيذ. ويف  وّقع على  النهاية  ويف 

واأدخل  التناق�شات،  على  ويلعب  ويوؤخر،  مياطل  زال  وما 

مطالب  ويف  ك�شابقه.  التمويل  لعبة  يف  الأ�شا�شي  امللف  هذا 

البتزاز  مار�ض  اختالفهم،  على  واملوظفني  والأ�شاتذة  العمال 

امل�شهود  وعوده  طواحني  ي�شارعون  وتركهم  وال�شتهتار، 

هي  الكادحني،  النا�ض  هوؤلء  كرامة  لأن  التحقق،  بعدم  لها 

املاأرب  حتّقق  التي  معًا،  وال�شيا�شي  ال�شعبي  ال�شعف  نقطة 

والدويل. ال�شخ�شي 

املال  احلكومة(رجل  رئي�ض  �رشب  اآن،  يف  املبكي  وامل�شحك 

التن�شيق  وهيئة  العام  العمايل  الحتاد  مطالب  والأعمال)، 

النقابية وم�رشوع �رشبل نحا�ض، يف رفع احلد الأدنى لالأجور 

ال�رشاعات  وّلدتها  التي  التناق�شات  م�شتغاًل  احلائط،  عر�ض 

تاأخذ  ل  زيادة  مقراً  النقابيني،  لبع�ض  ال�شبيانية  اجلانبية 

والإن�شاف  احلق  فوق  وتقفز  واأوجاعهم،  النا�ض  �رشخات  بالعتبار 

ال�شناعيني  املتمولني  لبع�ض  ال�شيقة  بامل�شالح  التزاما  والعدالة، 

اأن  قال  oي واحلق  واليوم،  الأم�ض  بني  تّغري  الذي  ما  نعرف  ول  اجل�شعني، 

حال اإىل جمل�ض �شورى الدولة هو املقرتح(بالك�رش) ولي�ض  oمن يجب اأن ي

املقرتح(بالفتح).

فهو  اأهدافه،  ول  موقعه،  تعرف  فال  والجتماعي،  ال�شحي  امللف  اأما يف 

البوؤ�ض  اأحزمة  ميّدد  وال�شعادة،  العزم  �شعار  يتبنى  الذي  الوقت  يف 

وال�شقاء يف املناطق، ويرتكها معلّقة يف الهواء، دون اأن تعلم اأنه معها 

اأم عليها، ول تعرف هو تلّقف م�رشوع �رشبل نحا�ض وطرحه على جمل�ض 

الجتماعي  ال�شمان  تفعيل  مع  هو  قذفه،  اأم  اجلدي،  للنقا�ض  الوزراء 

وتعزيزه وظيفيًا واإداريا وماليًا،اأم ل، وي�شتفيد من هذا التناق�ض ليجعل 

�شبيل  اأكمل وجه، يف  ا�شتغاللها على  نقطة �شعف يجب  امللف  من هذا 

التمويل.  التمويل ول �شيء غري  ا�شطنعه بنف�شه،  الذي  الأ�شمى،  الهدف 

املدر�شة  تطوير  يوؤيد  هل  مقّوماته،  وتعزيز  الر�شمي،  التعليم  يف 

م�رشوع  اأي  ي�شّجع  اأو  م�رشوع  لديه  هل  اللبنانية؟  واجلامعة  الر�شمية 

باأن  اللبنانيني  اإ�شعار  اإىل  بادر  هل  الر�شمي؟  التعليم  ملفا�شل  تطويري 

تعرف  ل  وتطويره؟  التعليم  دعم  واحلكومية  ال�شخ�شية  اأولوياته  من 

خارجية  حاجة  باعتبارها  التمويل  هي  اأولوياته  دامت  ما  تعرف،  ولن 

ومالية. انتخابية  و�شخ�شية 

بالتنقيب  احلق  تاأكيد  يريد  هل  اأمره،  فيحرّيك  النفط،  مو�شوع  اأما 

اخلارج،  مع  وحوارات  ت�شّكل،  وجلان  تذهب  وفود  يريد؟  ل  اأم  والبحث، 

وخرائط تثّبت ومن ثم تعّدل، وزيارات لقرب�ض وغريها، والنا�ض يف حرية، 

ال�شاغل،  �شغله  فالتمويل  الطمئنان،  على  تبعث  قرارات  ول  مواقف  فال 

التمويل  قبل  واقت�شادي،  اجتماعي  ا�شتقرار  ول  حكومة  ول  وطن  فال 

احلكومة  عمر  من  يومًا  وع�رشين  املائة  خالل  ّق،  pل oع �شيء  (الكذبة).فكل 

احلكم،  عقلية  به  تفّتقت  ما  واآخر  ومتويلها،  للمحكمة  كرمى  ورئي�شها، 

وتعطيل  و�شيا�شي،  مذهبي  �شخ  من  ذلك،  رافق  ما  مع  ال�شتقالة،  هي 

والتعليمية..،  وال�شحية  والجتماعية  القت�شادية  وامل�شاريع  للمرافق 

اإليه ال�شتقالة من خراب وتفتيت. وما توؤدي 
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الثنني 31-10-2011 اجلهود التي بذلتها وزارة الزراعة حلّل مو�شوع املعوقات التي تواجه بع�ض ال�شادرات الزراعية اإىل ال�شعودية، 

والفاكهة يف  اخل�شار  وم�شتوردي  ونقابة م�شدري  لبنان  ال�شعودية يف  وال�شفارة  الوزارة  من  ات�شال« مكونة  ت�شكيل »حلقة  اأثمرت عن 

م�شتقبال.  الزراعية  ال�شادرات  م�شكلة تعرت�ض  اأية  لبنان، حلل 

وال�شتول،  البذور  لت�شدير  مركزا  �شي�شبح  البعيد  املدى  »على  لبنان  اإن  ح�شن  احلاج  ح�شني  الزراعة  وزير  قال   2011-11-1 الثالثاء 

 . فلدينا املناñ واملاء والرتبة والمكانيات لالإنتاج 

اإعادة العمل يف م�رشوع »اإيدال« لدعم ال�شادرات  الزراعة ح�شني احلاج ح�شن، خالل لقاء يف �شور،  اأطلق وزير  الثالثاء 2011-11-8 

اأمام  اأن "هذا امل�رشوع هو احلل الوحيد  اإىل البي�ض والزهور والع�شل والزيت، معترباً  اإ�شافة  الزراعية الذي ي�شمل كل اخل�شار والفاكهة 

الدولة اللبنانية لدعم �شادراتها بدل من اللجوء اإىل اإقفال احلدود ورفع التعريفات اجلمركية اأمام الواردات، لأنه باإمكان الدول الأخرى 

الت�شدير من جهتنا" اإقفال حدودها فيتوقف  اإىل  اأن تعمد 

بتاريخ 15-11-2011 ، قال وزير الزراعة د. ح�شني احلاج ح�شن : " ل�شت �شد القطاع احلريف ول القطاع العقاري يف لبنان، ولكن لي�ض 

على ح�شاب الزراعة والقطاع الزراعي وال�شناعات الغذائية، حيث ن�شتورد اليوم 85 يف املئة من حاجاتنا الغذائية، اي ما يبقينا م�شدرين 

للخارج«. تابع »انني مع النفتاح التجاري ولكن لي�ض على ح�شاب النتاج الوطني، بل مع هذه التفاقات التي تعزز النتاج الوطني".

نحا�ض،  �رشبل  الوزير  اقرتحه  الذي  الطرح   " اأن  الق�شار  عدنان  ال�شابق  الوزير  القت�شادية  الهيئات  رئي�ض  راأى   2011-11-15 بتاريخ 

والرامي اإىل حتديد زيادة وبدلت الأجور بن�شبة 16%، يتوافق مع الروؤية التي قدمتها الهيئات القت�شادية منذ بدء املفاو�شات الفعلية 

مع الحتاد العمايل العام داخل جلنة املوؤ�رش يف املرحلة املا�شية، لكون الن�شبة املذكورة تعك�ض حجم الت�شخم منذ عام 2008، وفق 

اأدخل فيه  العمل، والذي  الذي قّدمه وزير  الطرح  باإيجابية مع  �شتتعامل   " الهيئات  اأن  الإح�شاء املركزي". و�شّدد على  ادارة  ما حددته 

املوؤ�ش�شات". على  للزيادة  القت�شادية  النعكا�شات  الأوىل،  للمرة 

العمال  الداخلية عرب »ت�شمية ‡ّثلي  �شوؤونه  بالتدّخل يف  العمل  وزير  العّمايل  التنفيذي لالحتاد  اتهم املجل�ض   2011-11-15 بتاريخ 

العمالية.  النقابية  اإىل ت�شتيت احلركة  اليد والو�شاية على قرارات الحتاد وال�شعي  التحكيمية، يف fiاولة لو�شع  العمل  اإىل جمال�ض 

ال�شنوات  خالل  غاباته  من  املئة  يف  ع�رشين  خ�رش  لبنان  »اأن  ح�شن  احلاج  ح�شني  الدكتور  الزراعة  وزير  18-11-2011اأعلن  بتاريخ 

الثالثني املا�شية«، م�شريا اإىل اأننا »نحتاج اإىل برنامè وطني، فلي�ض لدينا م�شكلة اأر�ض لتحريجها بل بالعك�ض لدينا ف�شيحة مب�شاحة 

اأو ملك البلديات. الأرا�شي اجلرداء التي هي ملك الدولة 

بتاريخ 20-11-2011 اأكد وزير الزراعة الدكتور ح�شني احلاج ح�شن »متابعة تنفيذ م�شاريع الوزارة مبا يخ�ض دعم الزراعات مبا فيها 

التعاونيات  الزراعي من خالل  الت�شويق لالنتاج  اأجل  اىل »التعاون من  املزارعني  وال�شعري«، ودعا  والقمح  والبندورة  والبي�ض  احلليب 

املزارعون مبا  منها  ي�شتفيد  لرية  مليار  مئة  ا�شبحت  الوزارة  »موازنة  ان  اىل  واأ�شار  املافيات«،  كبار  ولي�ض  املزارع  م�شلحة  فيها  ملا 

هو بقيمة 60 مليار لرية«. 

املرا�شيم  اجناز عدد كبري من   " ال�شنوي عن  العربي  اموؤمتر امل�رشيف  امام  رئي�ض احلكومة جنيب ميقاتي  اعلن   2011-11-24 بتاريخ 

البرتول وكل املرا�شيم  اإدارة  العام �شتن�شاأ هيئة  اللبنانية، وقبل نهاية هذا  النفط يف املياه  التنقيب عن  التنظيمية متهيدا لطرح بداية 

الور�شة ال�شا�شية للبنان واقت�شاده.  القطاع. واأدعو الخوة العرب اىل امل�شاركة يف هذه  التنظيمية لدارة هذا 
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الربعة  ال�شابيع  املوؤ�رش  ا�شتهلكت جلنة   ، والهموم  الديون  ، وترتاكم عليه  واأجور منخف�شة  با�شعار مرتفعة  ي�شتهلك  اللبناين  املواطن  فيما 

ل�شهر  ت�رشين الثاين 2011  ، باللف والدوران حول العقيم من النقا�شات وتبادل الكتب والر�شائل ، وكاأن العقول املحاورة بامل�شافهة ا�شتقالت، 

! �شهر  الدولة  اأبطله جمل�ض �شورى  ، وت�شحيح مر�شوم  الواجب فعله  الغالء، لتحديد  الو�شيلة امل�شتقرئة لن�شب  عد هي  oب الر�شائل عن  لتغدو 

اآخر، ا�شتهلكه مديرو البداعات يف الدفاع عن وجهات النظر والتتم�شك بها ، وما كانت امل�شاألة حتتاج لغري ت�شحيح مر�شوم بقواعد اأو�شحها 

  ، �شيء  وما ح�شلنا منها على   ، وردود خطية  ور�شائل   ، املوؤ�رش  للجنة  باجتماعات  �شهر   ..  ، نافذة  قوانني  بناء على  الدولة  �شورى  جمل�ض 

يبدو  فيما  بها  ، جرت  الأجور  لت�شحيح  والقوانني   املرا�شيم  الوزراء جمموعة من م�شاريع  املبادرة ورفع ملقام جمل�ض  العمل  وزير  فانتزع 

�شفينة ت�شحيح الأجور ، وع�شى اأن تاأخذ حقها  الأوفى بالنقا�ض ، وبالتايل يتو�شل جمل�ض الوزراء اىل ما يطعم العمال خبزا ، في�شرتدوا به 

حقا ، اغت�شب منهم زمنا . 

فكيف جرت اأعمال جلنة املوؤ�رش  عقب ابطال جمل�ض �شورى الدولة يف 27 -11 -2011  م�رشوع مر�شوم ت�شحيح الأجور  . 

بتاريخ 3-11-2011 واثر �شدور قرار جمل�ض �شورى الدولة القا�شي بابطال م�رشوع املر�شوم املرفوع من وزير العمل لتحيح الأجور ، اعلن 

وزير العمل �رشبل نحا�ض انه �شيدعو جلنة موؤ�رشغالء املعي�شة اىل النعقاد قريبا، واأكد رئي�ض الحتاد العمايل العام غ�شان غ�شن على �رشورة 

ت�شحيح م�شمون املر�شوم املتعلق بالجور وفق مالحظات جمل�ض �شورى الدولة . 

، اعترب رّد الحتاد العمايل على املذكرة  اأطلقه وزير العمل �رشبل نحا�ض  ا�شارة اىل مفهوم الأجر الجتماعي الذي  بتاريخ 4-11-2011 يف 

التي اأر�شلها اإليه وزير العمل بتاريخ1-11-2011 اأن " اخلدمات التي تقدمها الدولة لتغطية حاجات املواطنني يف التعليم وال�شحة والرعاية 

اأن "ال�شندوق الوطني لل�شمان الجتماعي اإجناز تاريخي حققته احلركة  م�شيفًا   "، الجتماعية وال�شكن والنقل، حقوقًا اجتماعية للمواطنني 

النقابية اللبنانية ولن نتنازل عنه". و�شّدد على اأنه يرى " ت�شحيح الأجور انطالقًا من راأي جمل�ض �شورى الدولة مب�رشوع مر�شوم رفع احلد 

الأدنى لالأجور وزيادة غالء املعي�شة، وذلك عرب قرار حكومي ت�شحيحي ولي�ض عرب العودة اىل البحث النظري يف جلنة املوؤ�رش". 

 âµ°ù“h ,É¡≤«Ñ£J á«Ø«ch IOÉjõdÉH á≤∏©àŸG áaÉc •É≤ædG ,ájOÉ°üàb’G äÉÄ«¡dG  â°†aQ , ôjRƒdG Iôcòe ≈∏Y ÉgqOQ ‘h 2011-11-4 بتاريخ

 ، اليوم  العام 2008 وحتى تاريخ  الإح�شاء املركزي لزيادة كلفة املعي�شة من  التي يحّددها  الأدنى لالأجور بالن�شبة املئوية  ب`»زيادة احلد 

باعتبار اأن �شنة 2008 هي �شنة الأ�شا�ض التي ح�شل فيها اآخر رفع للحد الأدنى لالأجور«. 

بتاريخ 9-11-2011 اأكد  وزير العمل �رشبل نحا�ض يف مقابلة اذاعية اأن التغطية ال�شحية ال�شاملة لي�شت بديال لت�شحيح الأجور، مو�شحًا 

اأّن الأّول مكّمل للثاين. وقال نّحا�ض: »ل�شنا اليوم يف معر�ض تلبية مطلب نقابي بزيادة الأجور، بل نحن اأمام فر�شة لإحداث تغيري يف النمط 

القت�شادي القائم يف البلد، الذي ي�شّبب هجرة ال�شباب. 

العمل طرحت �شيغة للت�شحيح  اأن وزارة  اأعلن  الذي  العمل �رشبل نحا�ض  بتاريخ 11-11-2011 عقدت جلنة املوؤ�رش اجتماعا برئا�شة وزير 

وطلبنا من كل الطراف خالل ثالثة ايام لتقدË مقرتحاتهم ومواقفهم من ال�شيغة اأو بدائل منها، اأما رئي�ض الحتاد العمايل العام غ�شان غ�شن 

فقال: لقد انطلقنا يف النقا�ض من احرتامنا لراأي جمل�ض �شورى الدولة بحيث ي�شدر مر�شوم يتفق مع الراأي القانوين ويوؤمن الجر الالئق وكل 

الوزير و�شنقدم  اأخذنا علما مبطلب  البحث قريبا. وقال �شما�ض مرحبا باحلوار الجتماعي:  النقل واملنح املدر�شية، و�شنتابع  املكا�شب وبدل 

ورقة ردا عليها باملهل املحددة. 

بتاريخ 24-11-2011 عقدت جلنة املوؤ�رش اجتماعا اآخر لها ، عر�ض فيه وزير العمل �رشبل نحا�ض ردود خمتلف الأطراف على القرتاح الذي 

لت�شّور  املخالفة جوهريًا  وت�شوراتهم  ردودهم  عن  دافعوا  العمل  واأ�شحاب  العمال  2011/11/11، ‡ثلو  بتاريخ  املوؤ�رش  اإىل جلنة  به  تقدم 

نحا�ض، راف�شني تغيري اأي حرف فيها اأو نقطة. كذلك فعل نحا�ض، الذي دافع عن ت�شوره م�رشاً على وجهة نظره ،  والقا�شية بربط ت�شحيح 

الأجور باإقرار التغطية ال�شحية ال�شاملة جلميع اللبنانيني ويف املح�شلة: ل اتفاق على �شيء. فاأعلن وزير العمل  انه »�شينتزع، ب�شفته املعني
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الأول مبو�شوع ت�شحيح الأجور، زمام املبادرة، و�شريفع اإىل اجتماع جمل�ض الوزراء ت�شّوره ملو�شوع ت�شحيح الأجور . 

بتاريخ 28-11-2011 اأعلنت وزارة العمل يف بيان، انها "رفعت اإىل مقام جمل�ض الوزراء، م�رشوع قرار يت�شمن جمموعة من م�شاريع املرا�شيم 

والقوانني اثنان منها لت�شحيح الأجور واملنح املدر�شية رمبا تاأخذ طريقها للقرار يف جمل�ض الوزراء وبالتاأكيد �شتكون معدلة ، اأما الباقية فهي 

بالتاأكيد حتتاج اىل نقا�شات وطنية اأو�شع .  ورمبا بع�شها يحتاج اىل قرارات وام�شاءات من جمال�ض الدارة يف املوؤ�ش�شات املعنية قبل م�شادقة 

وزير الو�شاية عليها  . 

املقاربة  اأّن  العام   العمايل  الحتاد  مكتب  هيئة  اعتربت  الأجور،  لت�شحيح  اجلديد  املر�شوم  م�رشوع  على  تعليق  ويف   2011-12-2 بتاريخ 

اأ�رشّت بحقوق العمال وباأجورهم ومل ت�شل  الراتب وزيادة غالء معي�شة بن�شبة %17  اأ�شا�ض  اإىل  النقل  »الثورية« لوزير العمل جلهة �شّم بدل 

العام 1995  اأن يعتمد  الت�شحيح احلقيقي والفعلي لالأجور يجب  اأّن  العام 2008 علمًا  الأ�شا�ض  اعتمدت �شنة  التي  الت�شحيح  اإىل ن�شبة  حتى 

اأ�شا�ض للت�شحيح. �شنة 

اإّن الحتاد العمايل العام يطالب ب�شمول جميع اللبنانيني بالتغطية ال�شحية ف�شاًل عن مطالبته الدائمة بتوفري كل احلقوق الجتماعية جلميع 

املواطنني ولكنه يرف�ض اأي م�شا�ض بال�شمان الجتماعي فل�شفًة وتنظيمًا وت�شامنًا وتكافاًل اجتماعيًا وا�شرتاكات. ويدعو الحتاد اإىل تطبيق املادة 

12 من قانون ال�شمان الجتماعي التي تن�ّض على �شمول كل اللبنانيني بال�شمان الجتماعي. 

ووزع الحتاد ثالثة جداول يحت�شب فيها احلد الدنى املفرت�ض وفق املر�شوم ال�شابق ووفق املطروح جمددا، ويف الول ي�شبح احلد الدنى على 

زيادة 200 الف لرية وبدل نقل 236 الفا 936 الف لرية. وح�شب م�رشوع املر�شوم يف حال �شم 236 الفا اىل احلد الدنى مع زيادة 17 يف املئة 

861 الفا. بذلك يعترب الحتاد ان العامل يخ�رش 75 الف لرية �شهريا، وعلى مدى 20 �شنة 18 مليون لرية. اما لراتب املليون لرية فيزاد عليه 

300 الف لرية وبدل نقل 236 الف لرية ي�شبح مليونا و536 الف لرية. ووفق اقرتاح نحا�ض ي�شبح مليونا و406 اآلف لرية ويكون فارق الزيادة 

�شهريا 130 الفا �شهريا و�شنويا 1560 الف لرية وعلى مدى 20 �شنة 31 مليونا و200 الف لرية. 

AراRƒض الùلéمل πªالع ôjRh الت« رفع¡ا ºا�سيôامل ™jسارûe

1- م�رشوع مر�شوم تعيني احلد الدنى الر�شمي لجور امل�شتخدمني والعمال اخلا�شعني لقانون العمل ون�شبة غالء املعي�شة وكيفية تطبيقها.

2- م�رشوع مر�شوم تويل الدولة ت�شديد قيمة ال�شرتاكات املتوجبة لفرع املر�ض والمومة يف ال�شندوق الوطني لل�شمان الجتماعي دعما لجور 

اللبنانيني وم�رشوع مر�شوم اعطاء وزارة العمل �شلفة خزينة لت�شديد قيمة هذه ال�شرتاكات.

 3- م�رشوع مر�شوم حتديد القيمة ال�شهرية للمنح املدر�شية وطريقة تطبيقه وم�رشوع مر�شوم تعديل معدل ال�شرتاك املتوجب على رب العمل 

لفرع التقدميات العائلية والتعليمية.

 4- مر�شوم ان�شاء برنامè »اأول عمل لل�شباب« يف املوؤ�ش�شة الوطنية لال�شتخدام مع م�رشوع مر�شوم اعطاء وزارة العمل �شلفة خزينة لتمويل 

.èهذا الربنام

 5- م�رشوع قانون معجل يرمي اىل تعديل قانون ال�شمان الجتماعي ال�شادر باملر�شوم رقم 13955 ال�شادر يف 26 اأيلول 1963 مع م�رشوع 

مر�شوم الحالة اىل جمل�ض النواب«.واأملت الوزارة اأن »يدرج هذا املو�شوع احليوي بالن�شبة للبنانيني كافة على جدول اأعمال جمل�ض الوزراء 

يوم الأربعاء يف 30 ت�رشين الثاين ليتم اإقراره«.

.. ôjRhh العVƒj πªسe í≥ارHت¬ لتüسحييí االأƒLر

IÒ500 لh تف™ ا¤ 938 الفاÒر �سƒLÓل ≈fOاال ó◊ا

Oالh4 ا øY IÒ920 ال∞ لh ¿ƒليe ¤ا ºنحة التعليeh, ةeóة اخلjا¡f äاHساùM ‘ πNóسي� π≤الن ∫óH

املôا�سيº ت¡ó± ا¤ ت£بيق bاƒf¿ ال�سªا¿ ThسªL ∫ƒªي™ اللبناfيÚ امل≥يH Úªت≥ÁóاU äسنhó¥ املVôض hاالeƒeة

يف بيان له بتاريخ 5-12-2011  جاء ب�شيغة رد على الحتاد العمايل العام اأو�شح وزير العمل �رشبل نحا�ض مقاربته لت�شحييح الأجور مبا 

يلي:

اول ` ان م�رشوع القرار اجلديد املرفوع اىل جمل�ض الوزراء (...) ينطلق من الجر ال�شمي ويحت�شب فيه بدل النقل بعد زيادته بقيمة 2000 لرية 

عن كل يوم عمل فعلي مبوجب التفاق الر�شائي الخري بني ‡ثلي الحتاد العمايل واأ�شحاب العمل، لي�شب ال`ح`د الدنى لالج`ور على �شبي`ل 
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املثال بقيمة 736 الف لرية قبل ت�شحيحه، وهذا ينطبق على كل الجور، ثم �شي�شحح اجلزء الول حتى مليون لرية من الجر الفعلي بن�شبة 

موؤ�رش ارتفاع ال�شعار منذ عام 2008 والبالغة 17 يف املئة، لريتفع احلد الدنى لالجور اىل 861 الف لرية، وهذا ينطبق اي�شا على كل الجور، 

ثم �شي�شاف اىل الجر الفعلي بعد ت�شحيحه دعم مبا�رش من الدولة يوازي قيمة ال�شرتاكات التي ي�شددها الجراء واأ�شحاب العمل ل�شندوق 

املر�ض والمومة، اي بن�شبة 9 يف املئة حتى جزء من الجر الفعلي يبلغ مليون و500 الف لرية، اي ان احلد الدنى لالجور �شريتفع اىل 938 

الفا و500 لرية، و�شيتحّول هذا الدعم اىل زيادة فعلية على الجر فور اقرار وتطبيق تعديالت قانون ال�شمان الجتماعي باجتاه �شمول جميع 

اللبنانيني املقيمني بتقدميات �شندوق املر�ض والمومة واإلغاء ال�شرتاكات. وهذا القرتاح ينطوي على زيادة احلد الدنى لالجور بقيمة 250 

الفا و500 لرية، و�شرتتفع قيمة هذه الزيادة تدريجيا لتبلغ 353 الف لرية لالجور فوق مليون و500 الف لرية. وهذا يعني ان كل اجري �شينال 

عد به يف قرار جمل�ض الوزراء ال�شابق و�شي�شمل الت�شحيح جميع الجراء من دون ا�شتثناء مهما بلغت اجورهم. oقليال ‡ا و Ìاك

` ان م�رشوع القرار اجلديد املرفوع اىل جمل�ض الوزراء يعالè الت�شّوهات التي ا�شابت الجر من جرّاء التحايل على القوانني وابتداع  ثانيا 

القرار  �شي�شبح مبوجب م�رشوع    (...) النقل  فبدل  نهاية اخلدمة،  الجراء يف تعوي�شات  تنعك�ض على حقوق  الجور ل  لزيادة  �شيغ ملتوية 

اجلديد عن�رشا من عنا�رش الجر وبالتايل �شي�شتفيد الجري من زيادة يف تعوي�شات نهاية خدمته، (...)  وبالتايل فاإن م�رشوع القرار اجلديد 

ينطوي على مكا�شب لالجراء مهما كانت املقارنة او طريقة الحت�شاب لن بدل النقل �شي�شبح لول مرة عن�رشا من الجر اخلا�شع لال�شرتاكات 

وحل�شابات نهاية اخلدمة، وقد راعى م�رشوع القرار اجلديد او�شاع املوؤ�ش�شات من خالل تطبيق قانون ال�شمان جلهة خ�شم ما يعادل عائدات 

الفوائد التي يح�ّشلها ال�شندوق على توظيفاته من تكوين املوؤونات يف ميزانيات هذه املوؤ�ش�شات املعروفة با�شم ح�شابات الت�شوية.

ثالثا ` (...)  م�رشوع القرار اجلديد يتعلق بت�شحيح و�شعية ما ي�شّمى مبنحة التعليم، اذ ان هذه املنحة حتمل اي�شا �شفة املوؤّقت منذ عام 

1995، يف حني ان قانون ال�شمان ين�ض بو�شوح على ان�شاء �شندوق التعوي�شات العائلية والتعليمية، وبالتايل ل يجوز ان ي�شتمر املوؤّقت 

(...) ، وين�ض على رفع ال�شرتاكات يف  اىل ما ل نهاية ول يتم تطبيق القانون لهذه الناحية، لذلك جاء م�رشوع القرار ليعالè هذا الت�شّوه 

�شندوق التعوي�شات العائلية والتعليمية اىل 9 يف املئة يف مقابل ان ي�شتفيد الجري امل�شمون من مبلغ 40 الف لرية �شهريا عن كل ولد يف 

املدر�شة او اجلامعة بحد اق�شى يبلغ 160 الف لرية، اي ان منحة التعليم ارتفعت من مليون لرية حاليا عن ولدين اىل مليون و920 الف لرية 

عن 4 اولد، اي مبعّدل 480 الف لرية عن كل ولد مهما كان نوع املدر�شة او اجلامعة، اذ ل يجوز اي�شا ان ي�شتمر النظام املوؤّقت بدعم التعليم 

اخلا�ض على ح�شاب التعليم العام من خالل التمييز يف قيمة املنحة ل�شالح املدر�شة اخلا�شة او اجلامعة اخلا�شة.

ل�شمول  ال�شمان  قانون  12 من  املادة  اىل تطبيق  يهدف  الوزراء  واملرفوع اىل جمل�ض  العمل  وزير  املقرتح من  القانون  (...) م�رشوع   ` رابعا 

جميع اللبنانيني املقيمني بتقدميات �شندوق املر�ض والمومة ف�شال عن فتح باب النت�شاب اختياريا اىل ال�شناديق الخرى يف ال�شمان. (...) 

خام�شا ` (...) بنود اخرى يف م�رشوع القرار املرفوع اىل جمل�ض الوزراء والتي ل تقل اهمية براأينا عن ت�شحيح الجور نف�شه واملت�شلة باإعطاء 

احلوافز للموؤ�ش�شات من اجل تاأمني الوظائف لل�شباب الباحثني عن اول عمل واإعادة النظر باآليات منح اجازات العمل لالجانب ول بتطبيق 

القوانني الرامية احلد من ال�رشف التع�شفي من العمل.

العمل معا اأف�شل 

اأول  امتنعت »�شدى النقابات« عن ن�رش البيان ب�شيغته الأ�شلية ال�شادرة ،  واكتفت مبا يفيد من تو�شيح ملعايل وزير العمل ، لننا 

واأخريا نوؤمن اأن عالقة اأف�شل بني وزارة العمل بوزيرها احلايل، وبني الحتاد العمايل العام بقيادته التي ل تقل اخال�شا للعمال وللبنان 

، هي التي يجب اأن تكون، ومعها يكون العمل العام للم�شلحة العامة اأف�شل  . 

 وجمل�ض الوزراء يعود خلطيئة اخرى 

اأقر جمل�ض الوزراء يف جل�شته بتاريخ 7-12-2011 رفع احلد الدنى لالأجور اإىل 600 الف لرية لبنانية واإعطاء زيادة بن�شبة 30% على الأجر 

بني 500 الف ومليون لرية لبنانية على اأن ل تقل هذه الزيادة عن 150 الف لرية لبنانية ول تزيد عن 200 األف لرية لبنانية، و20% على 

الجر الذي يفوق املليون لرية لبنانية على ان ل تتعدى هذه الزيادة 275 الف لرية لبنانية. وزيادة منح التعليم ال�شنوية من مليون اإىل 

مليون وخم�شمئة الف لرية لبنانية.

اعتباراً من 2010/1/1 و�شملت فئة معينة يف املوؤ�ش�شة من  اتفاقيات ر�شائية واملمنوحة  الزيادات املقررة مبوجب  وتوؤخذ بعني العتبار 

دون ا�شتثناء.
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حقوق  جمموعة  من  واحد  وهو 

احلق  عن  ف�شاًل  تتناول،  اجتماعية 

بالعمل  احلق  وال�شت�شفاء،  بالطبابة 

والرعاية  والنقل  وال�شكن  والتعليم 

النظام  اإطار  يف  وذلك  الجتماعية... 

الدولة  ترعاه  الذي  الجتماعي 

ال�شمان  موؤ�ش�شة  وتديره  والعمال  العمل  اأ�شحاب  الإنتاج  و�رشكاء 

اأّكد  التكافل والت�شامن الجتماعيني. لذلك،  القائمة على مبداأ  الجتماعي 

رئي�ض الحتاد على وجوب تطبيق املادة 12 من قانون ال�شمان الجتماعي 

ل�شمول جميع اللبنانيني بالتغطية ال�شحية . كما تناول الجتماع م�رشوع 

الإقليمية  امل�شوؤولة  اأبدت  حيث  الجتماعية،  واحلماية  التقاعد  قانون 

ملنظمة العمل الدولية ا�شتعدادها لتقدË امل�شاعدة الالزمة لالحتاد بحيث 

ياأتي امل�رشوع متطابقًا مع معايري منظمة العمل الدولية مبا يوؤّمن للعمال 

املتقاعدين ال�شيخوخة الالئقة واحلماية الجتماعية

م�شاهمة  وزيادة  القائم  ال�رشيبي  بالنظام  النظر  لإعادة   : غ�شن 

الدولة بالتقدميات الجتماعية 

بتاريخ 21-11-2011 ا�شتقبل رئي�ض الحتاد العمايل العام غ�شان غ�شن 

واأع�شاء هيئة مكتب املجل�ض التنفيذي لالحتاد بعثة من ‡ثلي �شندوق 

النقد الدويل ناق�شت الأو�شاع القت�شادية وانعكا�ض ت�شحيح الأجور على 

القت�شادي  النكما�ض  اأ�شباب  الحتاد  رئي�ض  وعر�ض  القت�شادية.  الدورة 

وانعدام القدرة التناف�شية لالإنتاج الوطني ب�شبب الكلفة الباهظة للطاقة 

واملحروقات والت�شالت ، وتراجع القدرة ال�رشائية نتيجة غالء املعي�شة ،  

حيث بلغ معّدل الت�شخم الرتاكمي منذ اآخر ت�شحيح لالأجور العام 1996 

ما يزيد عن ال`100% . كما اأّدى ركود الأ�شواق اإىل انقبا�ض طاقة الإنتاج فزاد 

عداد العاطلني عن العمل ، حيث تعّدت البطالة ال`20% فاّت�شعت هوة الفقر 

مقاربًة ن�شبة 45% من اللبنانيني الذين يعي�شون بني خطي الفقر الأعلى 

والأدنى، منهم 10% يف فقرm مدقع، ‡ا دفع بالحتاد العمايل العام للمطالبة 

الجتماعية.  كذلك ناق�ض  التقدميات  الأجور وزيادة  بالتعجيل بت�شحيح 

الوفد ال�شيا�شة ال�رشيبية، فاأكد رئي�ض الحتاد اأّن النظام ال�رشيبي القائم 

على  الباهظة  الر�شوم  وفر�ض  املبا�رشة  غري  ال�رشائب  �شلة  تو�شيع  على 

املواطنني هو نظام جائر ل يوؤّمن الغاية الجتماعية من العدالة ال�رشيبية 

واإعادة توزيع الÌوة .. خل�ض الجتماع اإىل اأن يت�شّمن تقرير بعثة �شندوق 

النقد الدويل الأخذ مبالحظات الحتاد العمايل العام خ�شو�شًا اإعادة النظر 

بالنظام ال�رشيبي القائم وزيادة م�شاهمة الدولة بالتقدميات الجتماعية 

وت�شحيح الأجور لتعزيز القدرة ال�رشائية وتاأمني العدالة الجتماعية . 

 ‹Éª©dG  OÉ–’G  ¢ù«Fôd  á£°ûfCGh  ∞bGƒe

ø°üZ ¿É°ùZ ¿ÉæÑd ‘ ΩÉ©dG

 zìÓ```°U’Gh Ò«``¨àdG{ πàµJ ¢ù«FQ óæY ø°üZ

á«HGôdG ‘

á«FGöûdG IQó≤dG Rõ©j QƒLC’G í«ë°üJ

عون يف  مي�شال  النائ``ب  وال�ش```الح«  »التغ``يري  تكتل  رئي�ض  بحث 

دارته يف الرابية،  مع رئي�ض الحتاد العمايل العام غ�شان غ�شن يف 

اللق```اء: »بح```ثنا  والجتماعية.وقال غ�شن بعد  القت�شادية  ال�شوؤون 

وfiدودي  العمال  ومعاناة  والإقت```�شادية  الإجتماعية  ال�شوؤون  يف 

الدخل يف ظ```ل انكما�ض اقت�شادي ناœ من انع```دام القدرة ال�رشائية 

القدرات  دع``م  عرب  ال�رشائية  القدرة  هذه  يع```زز  وما  للم``واطنني، 

الإجتماعي  ال�شمان  وحتديدا  الإج```تماعية  بالتقدميات  ال�رشائية 

الذي اأوليناه يف هذه الزي```ارة الإهتمام الأكرب، خ�شو�شا انه ي�ش```مل 

مواطن  مليون  عن  يزيد  ما  ويغطي  العمال  من  الأو�ش```ع  ال�رشيحة 

اأما   " اأ�شاف  الإجتماعي واملر�ض والأمومة"  ال�شمان  ي�شتف``يدون من 

يعزز  فهو  به مطول،  فبحثنا  الأجور  بت�شحيح  يتعلق  الذي  املو�شوع 

القدرة ال�رشائية "، واكد ان " الزيادة تعالè يف اإطار القرار احلكومي 

وقرار جمل�ض �شورى الدولة . و لتعزيز دور احلركة التعاونية وتو�شيع 

غ�شان  العام  العمايل  الحتاد  رئي�ض  دعا  عملها  وميادين  حجمها 

والتكّيف  القت�شاد  دعم  يف  التعاونيات  دور  حول  ندوة  يف  غ�شن، 

بالقطاع  للنهو�ض   ، العربية  الدول  يف  القت�شادية  املتغريات  مع 

التعاوين الزراعي وت�شجيع و حتديث الت�رشيعات لتعزيز دور احلركة 

التعاونية وتو�شيع حجمها وميادين عملها لتفعيل دورها يف التنمية 

ال�شاملة. وقال: »يف ظل هذا التخّبط الناœ عن التداعيات واملتغريات 

العربية  ال�شوق  لقيام  الدعوة  تغدو  العربية  الأ�رشة  داخل  واخلالفات 

العربي وو�شع برامè م�شرتكة  القت�شادي  التكامل  امل�شرتكة وحتقيق 

من  احلد   èوبرام للت�شغيل  العربي  والعقد  التعاونيات  بني  تربط 

البطالة رغبًة طموحًة .. 

الجتماعي  ال�شمان  قانون  من   12 املادة  لتطبيق  ويدعو   ....

اللبنانيني بالتغطية ال�شحية ل�شمول جميع 

بحث رئي�ض الحتاد العمايل العام غ�شان غ�شن ال�شبت 2011-11-19 

الدولية  العمل  منظمة  يف  العربية  للمنطقة  الإقليمية  امل�شوؤولة  مع 

عمرية  من�شور  يرافقها  كولكي،  اور�شول  الجتماعي  ال�شمان  ل�شوؤون 

ال�شحية  التغطية  م�رشوع  املنظمة،  يف  العمالية  الأن�شطة  مكتب  من 

ال�شاملة جلميع اللبنانيني واأّكد غ�شن على على اأن ال�شمان ال�شحي 
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وفق   ،   2011-11-14 الثنني  يوم  منذ  العموميون  ال�شائقون  با�رش 

بريوت  يف  fiت�شبية   24 اإىل  بالتقدم  املالية،  من  لهم  املعطى  الرقم 

ال�شيارات  عن  لرية  األف  و242  مليون  مبلغ  لقب�ض  كافة،  واملناطق 

على  العاملة  لل�شيارات  لرية  األف  و33  ومليون  البنزين،  على  العاملة 

املازوت، وذلك عن اأ�شهر حزيران ومتوز واآب.واأ�شارت وزارة املالية اإىل 

اأنها  »وزعت عمليات الدفع لل�شائقني على 6 فئات، والبداية مع فئة 

الرّديات  منهم  ا�شتلم  ومن  األفا،   15 وعددهم حواىل  املالك"،  "ال�شائق 
�شائق يف   1700 منهم  اآلف   8 حواىل   ،  2011-11-18 اجلمعة  حتى 

يبداأ  لحقة،  مرحلة  ويف  يوميا،  �شائق   500 حواىل  اأي مبعدل  بريوت، 

من   Ìاأك ميلكها  و"�شيارات  املالك"،  ومنها"غري  الفئات،  لبقية  الدفع 

�شخ�ض«.وارتفع عدد ال�شائقني العموميني امل�شتفيدين من »الرّديات«، 

اىل حواىل 20 األفا من اأ�شل 30 األف �شائق تقدموا بطلباتهم اإىل مراكز 

تنفيذ  بدء  من  يوما   15 وذلك يف  واملناطق،  بريوت  املالية يف  وزارة 

القانون الرقم 182 املتعلق ب`»اإجازة للحكومة دعم النقل العمومي«. 

ويقب�ض كل �شائق عمومي عن اأ�شهر حزيران ومتوز واآب، مليونا و248 

لرية  األف  و33  ومليونا  البنزين)،  على  العاملة  (ال�شيارة  لرية  األف 

(ال�شيارة العاملة على املازوت)، 

نا�شد رئي�ض نقابة مكاتب ال�شوق ح�شني توفيق غندور يف بيان بتاريخ 30-11-2011 ، وزير الداخلية 

اجلريدة  يف  النواب  جمل�ض  عن  ال�شادر  القانون  تنفيذ  يف  »الإ�رشاع  �رشبل  مروان  العميد  والبلديات 

الر�شمية عدد 55 تاريخ 2011/11/24 حتت رقم 196 والذي حدد ت�شديد املتاأخرات على غرامات ر�شوم 

ال�شري وامليكانيك حتى تاريخ 2011/12/31، والذي مل يبداأ العمل مب�شمونه ‡ا قد ي�شكل �رشرا على 

م�شالح املواطنني واخلزينة على حد �شواء«، م�شريا اإىل »�شكاوى ومطالب املواطنني وال�شائقني ب�شكل 

العمل  اأجل بدء  الالزمة من  التوجيهات  اإعطائه  عام يف هذا املو�شوع«. وتوجه اىل �رشبل »ب�رشورة 

مب�شمون هذا القانون.

اأي ما »يوازي ثمن اثنتي ع�رشة �شفيحة ون�شف �شفيحة من 

�شقفا  املالية  وزارة  حتدد  �شهريا«.ومل  املازوت  اأو  البنزين 

زمنيا لالنتهاء من تقدË ال�شائقني مالكي اللوحات العمومية 

وم�شتاأجريها مللفاتهم، وت�شلم حاليا الرّديات »لل�شائق املالك 

البنزين) عرب fi 24ت�شبية  العاملة على  (ال�شيارات  الفردي« 

�شائقي احلافالت  فئة  اأن   كافة،  ويذكر  واملناطق  يف بريوت 

ا�شتالم  زالوا يف مرحلة   فاإنهم  ما  وال�شاحنات،   èوال�شهاري

ا�شتماراتهم من وزارة الأ�شغال العامة والنقل، لتقدË طلباتهم 

اإىل مراكز الوزارة. 

 ò«ØæàH ÖdÉ£J ¥ƒ°ùdG ÖJÉµe áHÉ≤f

äÉeGôZ ≈∏Y äGôNCÉàŸG ójó°ùJ ¿ƒfÉb

∂«fÉµ«ŸGh Ò°ùdG Ωƒ°SQ 
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مع  اجتماعًا   ،  2011-11-29 ليل  عقدت  قد  »النقابة«  وكانت 

جمل�ض اإدارة ال�رشكة برئا�شة 

خليل  واأو�شح  احلوت،  fiمد 

»اأنه تو�شلنا خالل الجتماع 

اإىل �شبه حل، يت�شمن ت�شكيل 

يف  للنظر  ق�شائية  جلنة 

العمل  قانون  اأحكام  تطبيق 

الذي تلتزم به ال�رشكة، اإل اأننا ويف ختام الجتماع فوجئنا باقرتاح 

احلوت اأن حت�شم ال�رشكة 5 اأيام ولأ�شهر عدة على الطيارين الذين مل 

يلتحقوا بعملهم اأيام الإ�رشاب، وذلك حلني اأن ت�شرتد اخل�شائر التي 

التعهد  اإىل  النقابة  بدعوة  اقرتاحه  احلوت  واأحلق  كاملة،  تكبدتها 

عام  الإ�رشاب حتى  وعدم  نقابية جديدة،  املطالبة مبطالب  بعدم 

2013، فرف�شنا ذلك لأن الإ�رشاب حق قانوين"

وقالت ال�شفري اأن اإدارة �رشكة »امليدل اي�شت« �شكلت جلنة لبحث 

اخل�شائر املادية التي ت�شبب بها الإ�رشاب، على اأن ي�شدد حواىل 35 

طّياراً مل يلتزموا برحالتهم خالل فرتة الإ�رشاب، 17 يف املئة من 

رواتبهم ل�شتة اأ�شهر.

اOارƒM" Iتية" ت�سXƒe ÜôفÚ امليó∫ اùjسH âبع�س¡üf ºسIô ل¡ا 

بتاريخ 12-2- الأخبار يف عددها  نقلتها جريدة  �شابقة بغي�شة 

2011 فا�شارت يف �شياق تقريرها عن ا�رشاب طياري امليدل اي�شت 

اأنه " ح�رّش مدير العمليات يف �شيانة الطائرات ع�شام احلوت (وهو 
ابن عم fiمد احلوت)، ورئي�ض دائرة املعلوماتية يف ال�رشكة اأديب 

 20 فيه  �شارك  اعت�شام  لتنفيذ  احلوت)،  (وهو عديل fiمد  �رشيف 

موظفًا يف MEA، وحملوا لفتة كتب عليها »ل للطيارين، نعم 

للحوت«! وقد تلقى عدد من امل�شاركني تهديدات من الثنائي احلوت 

`` �رشيف بالمتناع عن تقدË العالوات يف 20 من ال�شهر اجلاري، 

وحرمان كل من ل ي�شارك يف التحرك من بدل اخلدمات ال�شافية! 

وهكذا، نزل ح�شد كبري من املوؤيدين لإ�رشاب الطيارين يف مواجهة 

اعت�شام »تاأييد احلوت«، وانتهى بف�شل القوى الأمنية بينهما" 

يف خطوة ت�شعيدية طبيعية، قررت »نقابة الطيارين اللبنانيني« ليل 

30-11-2011 ، ا�شتمرار الإ�رشاب الذي بداأته منذ يوم  2011-11-27، 

ال�رشق  �رشكة طريان  اإدارة  ف�شل  على  الحتجاج  اإىل  اإ�شافة  ليت�شمن 

 ,∫É°†Y ¢VôÃ ¬àHÉ°UE’  •É«Y ±RƒL QÉq«£dG  (â°ùjG  ∫ó«ŸG)  §°ShC’G

امل�رشبني  للطيارين  وجهتها  التي  الإنذارات  باإلغاء  ال�رشكة  مطالبة 

عن العمل. واأكد نقيب الطيارين فادي خليل ل`»ال�شفري«، بعد انتهاء 

اجتماع النقابة الطارئ، ا�شتمرار الإ�رشاب »حلني اإلغاء جمل�ض اإدارة 

راتب  ح�شم  واملت�شمنة  للطيارين،  املر�شلة  الإنذارات  كتب  ال�رشكة 

ا�شتمرار  حال  العمل يف  من  بال�رشف  وتهديدات  عدة،  لأ�شهر  اأيام   5

الإ�رشاب".ووا�شل حواىل 165 طّياراً اإ�رشابهم عن العمل، تنفيذاً لقرار 

النقابة. واأدى الإ�رشاب، اإىل اإلغاء وتاأجيل العديد من الرحالت واإرباك 

يف حركة املطار، ‡ا دفع »ال�رشكة« اإىل اإ�شدار العديد من البيانات 

عن جدول الرحالت التي �شت�شرّيها، واأو�شح خليل »اأن النقابة رف�شت 

رف�شًا قاطعًا قرارات ال�رشكة بح�شم الراتب، ورفع العقوبة اإىل ال�رشف 

النقابي،  العمل  ي�رشب  »القرار  اأن  معترباً  الإ�رشاب«،  تكرار  يف حال 

الو�شاطة  خط  عنها".وعلى  ال�شكوت  ميكن  ل  خطرية  �شابقة  ويعد 

لتقريب وجهات النظر بني جمل�ض اإدارة ال�رشكة والنقابة، عقد ، وزير 

الإ�رشاب  النقابة، لبحث  اجتماعني، مع وفد من  العمل �رشبل نحا�ض 

التحذيري الذي نفذته ملدة يومني، وبعدما اطلع نحا�ض من الوفد على 

»جتاوزات اإدارة �رشكة طريان ال�رشق الأو�شط«، دعا الطرفني لجتماع 

ال�رشكة  الكفيلة بالتحقيق يف جتاوزات  الإجراءات  ، »لتخاذ  م�شرتك 

لأحكام قانون العمل".وقال خليل ل`»ال�شفري« بعد الجتماع: »اإن وفد 

يون�ض  رمزي  الب�رشية  املوارد  رئي�ض  �شم  الذي  ال�رشكة  اإدارة  جمل�ض 

يومني  ا�شتمهل  وfiاميني،  النقيب  بديع  املوظفني  دائرة  ورئي�ض 

للرد على مطالب الطيارين، وهي: تطبيق اأحكام قانون العمل، وجود 

والعمل  النقابية  امل�ض باحلريات  للطيارين، وعدم  نظام عمل �رشيح 

و�شدد  للمطالب،  متفهمًا  كان  »نّحا�ض  اأن  اإىل  النظر  لفتًا  النقابي«، 

النقابات  بني  اجلماعية  بالعقود  مذكراً  النقابي،  العمل  اأهمية  على 

الذي  التقاعد  بعد  الطبي  النظام  اإىل  اي�شت، كما تطرق  امليدل  واإدارة 

األغته ال�رشكة، ".
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�شاعتني  2011/11/27 ملدة  والحد   2011/11/26 وال�شبت   2011/11/25

النظر  واعادة  اجلائر  موقفها  عن  الرتاجع  على  الدارة  ح�ض  بهدف  وذلك 

بتجرد واعطاء كل ذي حق حقه وهو مبثابة ناقو�ض اخلطر جلميع الطيارين 

ب�شكل خا�ض واليد العاملة اللبنانية ب�شكل عام.ال ان ادارة ال�رشكة ا�شتمرت 

وبالرغم من تنفيذ قرار اجلمعية املذكور بتعنتها، مل تبادر اىل التحرك او حتى 

الت�شال بالنقابة او باملعنيني باملو�شوع ليجاد احلل الذي يوؤمن ال�شتقرار 

انعدام  عن  ينم  مبا  قانونا"  املكر�شه  الطيارين  حقوق  ويحفظ  ال�رشكة  يف 

الرغبة لديها يف ا�شتدراك ما اقدمت عليه من خمالفة فا�شحة من �شاأنها اثارة 

او لالجراء  ان يكون مبيتا للطيارين  ا�شتفهام عديدة على ما ميكن  عالمات 

ب�شكل عام كمقادمة fiاولت لق�شم حقوقهم القانونية تباعا".وختمت: "ملا 

كان عدم الكرتاث او املبالة لهذا الواقع اخلطري من قبل ادارة ال�رشكة قد جاء 

خميبا لالمال وfiبطا للطيارين وي�شتتبع اإ�شاعة ال�شعور العام لديهم بعدم 

ال�شتقرار او بالمان بالتزامن مع خ�شو�شية هذه املهنة، وحل�ض الإدارة على 

اللتفات لهذه ال�شابقة اخلطرية، ولن ما ح�شل وما حلقه من ا�شتهتار اإداري 

مي�ض لي�ض فقط بحقوق الطيارين وامنا بكرامتهم ومي�ض املهنة ب�شكل مبا�رش 

وخطري، لذلك قررت نقابة الطيارين اللبنانيني ا�شتكمال خطواتها الهادفة اىل 

حفظ حقوق الطيارين اللبنانيني من اي م�ض او تعد، التوقف عن العمل ملدة 

48 �شاعة اعتبارا من يوم الثنني الواقع فيه 2011/11/28 ال�شاعة العا�رشة 

ليال ولغاية ال�شاعة العا�رشة ليال من يوم الربعاء الواقع فيه 2011/11/30، 

داعني ادارة ال�رشكة اىل مراجعة ح�شاباتها والتوا�شع ملا فيه خري هذه ال�رشكة 

تطورها  وا�شتمرار  ال�رشكة  حفظ  �شانه  من  الذي  املثمر  التعاون  ول�شتمرار 

وازدهارها على خمتلف ال�شعد".

التوقف عن  اللبنانيني  الطيارين  نقابة  اأعلنت  بتاريخ  2011/11/28 

العمل ملدة 48 �شاعة اعتبارا من العا�رشة ليل اليوم، ولغاية العا�رشة ليل 

بعد غد الربعاء، وذلك يف بيان وزعته خالل موؤمتر �شحايف عقدته اليوم 

جاء فيه: "هذا املوؤمتر هادف اىل تو�شيح حقيقة ما يح�شل يف �رشكة 

á«fÉæÑ∏dG ájƒ÷G •ƒ£ÿG - §°ShC’G ¥öûdG ¿GÒW (MEA)، خ�شو�شا 

يف �شوء ما ا�شيع عن اخبار ووقائع بعيدة كل البعد عن ا�شباب التحرك 

النقابي الذي ح�شل والذي ما كان ليح�شل لول التعنت غري املربر من 

قبل ادارة ال�رشكة يف خمالفة القوانني والأنظمة املرعية الإجراء وعدم 

اوقاتهم  و  حياتهم  يكر�شون  الذين  الطيارين  وكرامات  الكرتاث حلقوق 

نقابة  "كانت  وتطويره".اأ�شافت:  وازدهاره  الوطني  ال�رشح  هذا  خلدمة 

بتاريخ 2011/11/25 جمعية عمومية  قد عقدت  اللبنانيني  الطيارين 

طارئة على اإثر اإقدام ادارة ال�رشكة على ف�شل احد الطيارين الذين خدموا 

ال�رشكة ملدة ثمانية وثالثني عاما، وذلك ب�شبب ا�شابته باملر�ض، واثناء 

مدة اجازته املر�شية املحفوظة قانونا خمالفة بذلك احكام قانون العمل 

املفرو�شة  الإجازة  الأوىل مدة  املادتني 40 و42 حيث حتدد  �شيما  ول 

الجازة  اثناء  الأجري  �رشف  الثانية  وحتظر  ال�شهري  واأجرها  قانونا 

املر�شية حيث تلحظ ما حرفيته:لي�ض لرب العمل اأن ي�رشف الأجري من 

اخلدمة ول ان يوجه اإليه علم ال�رشف اأثناء الإجازة املر�شية.كما توؤكد 

املادة -43- من قانون العمل عدم قانونية اي اتفاق خمالف او عرف 

هذا  »بناء على  وتلقائيا«.وتابعت:  باطل حكما«  يعترب  بحيث  مطبق 

منح  ورف�شها  ال�شلبي  ال�رشكة مبوقفها  اإدارة  ت�شبث  �شوء  الواقع، ويف 

الطيار الزميل اجازته املر�شية مبوجب �شهرين ون�شف �شهر باأجر كامل 

و�شهرين ون�شف �شهر بن�شف اأجر، وبالرغم من املراجعات املتكررة لها، 

كان ل بد من اتخاذ املوقف املنا�شب احلافظ حلقوق وكرامة الطيارين 

اللبنانيني ولو�شع حد لي fiاولة لاللتفاف على القوانني التي و�شعت 

اأ�شا�شا حلماية اليد العاملة اللبنانية �شمن احلد الدنى الذي ل يجوز 

العمومية  اجلمعية  »اأن  الطرفني«.واأعلنت  باتفاق  ولو  عنه  التنازل 

التي  الرحالت  بتاأخري  اأوليا  قرارا  اتخذت  للطيارين  ال�شتثنائية 

يقع توقيتها بني ال�شاعة الثانية وال�شابعة من بعد ظهر ايام اجلمعة
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والفوائد  للديون  تخفيفًا  وقت  اأ�رشع  يف  ذلك  يتحقق  اأن  راجيًا  تطويره، 

التاجر  ويوؤكد  طويلة.  �شنوات  الأمر  هذا  يتاأخر  ل  اأن  متمنيًا  كاهله،  عن 

من  جاء  التجارية  موؤ�ش�شته  بناء  اإعادة  متويل  اأن  على  ترحيني  خليل 

بفوائد  والبنوك  امل�شارف  من  عليها  التي ح�شل  والقرو�ض  الديون  خالل 

عالية، ومقابل رهن بع�ض الأرا�شي واملمتلكات، ولن يتمكن من ت�شديد تلك 

الديون اإل من خالل احل�شول على تعوي�شه، وكلما تاأخر احل�شول على هذا 

التعوي�ض كلما زادت ديونه وفوائدها. وتنطبق حال التاجر اأحمد ال�رشيف 

النبطية،  مدينة  يف  التجارية  واملوؤ�ش�شات  املحال  اأ�شحاب  كافة  على 

اأعادوا بناء fiالهم وموؤ�ش�شاتهم بوا�شطة ال�شتدانة من امل�شارف،  الذين 

اأن يقب�شوا تعوي�شاتهم التي من خاللها فقط ي�شتطيعون �شداد  اأمل  على 

احلرب.  غداة  عليه  كانت  عما  م�شاعفة،  اأ�شعافًا  ت�شاعفت  التي  ديونهم 

ويتوق ورثة التاجر �شامل حمزة اإىل التعوي�ض عن اخل�شارة الفادحة التي 

الآلف  مبئات  املقدرة  fiتوياتها  مع  تدمريها  ب�شبب  مبوؤ�ش�شتهم  حلقت 

من الدولرات، والتي اأعادوا بناءها على ح�شابهم اخلا�ض، بعدما انتظروا 

ما   Ìواأك طائل،  دون  من  لهم  املقررة  التعوي�شات  على  احل�شول  طوياًل 

يوؤ�شفهم هو �شياع ع�رشات ال�شنوات يف تر�شيخ وجود املوؤ�ش�شة املذكورة 

يف ال�شوق. ويبلغ عدد املحال واملوؤ�ش�شات واملكاتب املت�رشرة واملت�رشرة 

 ،1400 حواىل  اجلنوب  مكتب جمل�ض  م�شادر  بح�شب  النبطية  جزئيًا يف 

وتبلغ تعوي�شاتها نحو 5^5 مليارات لرية لبنانية، بينما يبلغ عدد املحال 

 3 تعوي�شاتها  وقيمة   ،200 من   Ìاأك كليًا  املدمرة  واملكاتب  واملوؤ�ش�شات 

مليارات لرية، يف حني اأعاد ثالثون يف املئة من اأ�شحاب املوؤ�ش�شات املدمرة 

بناء fiالهم وموؤ�ش�شاتهم على ح�شابهم اخلا�ض ومن خالل التعوي�شات 

التي دفعتها »موؤ�ش�شة جهاد البناء« لهم والأموال التي ا�شتدانوها، بينما 

اليوم،  حتى  الإ�رشائيلي  العدوان  دمره  ما  اإعادة  من  يتمكنوا  مل  الباقون 

بانتظار احل�شول على تعوي�شاتهم من الدولة، وهم يف و�شعm ل يح�شدون 

عليه . 
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بعد مرور اأكÌ من خم�ض �شنوات على حرب متوز 2006، ما زال اأ�شحاب 

املكاتب، واملحال، واملوؤ�ش�شات التجارية، التي دمرت اأو ت�رشرت يف منطقة 

املخ�ش�شة  التعوي�شات  م�شري  عن  ومرارة  بح�رشة  يت�شاءلون  النبطية، 

لهم عن خ�شائرهم، بعدما بقيت وعود امل�شوؤولني يف احلكومات ال�شابقة 

على  التعوي�شات حرباً  تلك  بدفع  املتعلقة  لالإغاثة«،  العليا  و»الهيئة 

ومنا�شدات  والحتجاجات  العت�شامات  كافة  تنفعهم  مل  كما  ورق، 

وجتهيزها  وموؤ�ش�شاتهم  fiالهم  بناء  لإعادة  ا�شطرهم  ما  امل�شوؤولني، 

على نفقتهم اخلا�شة، ومبا تي�رش لديهم من اأموال وقرو�ض ا�شتدانوها من 

امل�شارف بفوائد كبرية، ورهانهم يف ذلك على قب�ض تعوي�شاتهم ليتمكنوا 

التي  ال�شعبة  والجتماعية  القت�شادية  الظروف  وجتاوز  �شدادها،  من 

يعانون منها منذ انتهاء العدوان وحتى اليوم. وينا�شد اأ�شحاب احلقوق 

امل�شوؤولني املعنيني يف الدولة واحلكومة بالعمل على دفع التعوي�شات 

يف اأ�رشع وقت، رحمة باأحوالهم وم�شاحلهم واخت�شاراً ملعاناتهم. ودفع 

ذلك رئي�ض »جمعية جتار fiافظة النبطية« علي بيطار اإىل الت�شاوؤل عن 

»الأهداف الكامنة وراء ا�شتمرار احلكومة، والهيئة العليا لالإغاثة، بالتلكوؤ 

واملماطلة يف دفع التعوي�شات لأ�شحاب املحال واملكاتب واملوؤ�ش�شات 

التجارية، ل �شيما اأن جمل�ض اجلنوب قدم لهما كافة امل�شتندات املطلوبة 

حلاجة  التعوي�شات  دفع  يف  ب`»الإ�رشاع  مطالبًا  بامللف«،  واملتعلقة 

املت�رشرين لالأموال، للنهو�ض من كبوتهم التي اأملت بهم جراء احلرب«. 

كما طالب »املخل�شني واحلري�شني على اأبناء اجلنوب لالهتمام بامللف، 

عدوان  انتهاء  وبعد  اˆ«.   �شاء  ما  اإىل  املعقول جتميده  غري  من  لأنه 

عديدة  اأ�شهراً  التاجر عبا�ض �شباح  انتظر  لبنان،  الإ�رشائيلي على  متوز 

تدفع  اأن  اأمل  على  الألب�شة،  لبيع  fiله  تدمري  بعد  عمل  اأي  دون  من 

احلكومة والهيئة العليا لالإغاثة تعوي�شاته عن اخل�شائر التي حلقت به، 

ما اأوقعه يف خ�شائر مادية فادحة جراء الأعباء وامل�شوؤوليات املرتتبة 

عليه للتجار والبنوك. واأعاد التاجر خرياˆ �شعيد بناء fiله مبا تي�رش 

من اأموال معه، اإ�شافة ملبلغ تلقاه من »موؤ�ش�شة جهاد البناء«، وما زال 

ينتظر على اأحرّ من اجلمر ا�شتالم تعوي�شاته من احلكومة، لكي يتمكن 

فيما  الهدف.  ذلك  اأجل  من  ا�شتلمها  التي  والقرو�ض  الديون  ت�شديد  من 

ا�شطر التاجر ذيب احلاج لإعادة بناء fiله التجاري الذي دمر يف �شوق 

النبطية، بعد انتظار طال عدة اأ�شهر منذ انتهاء احلرب، على اأمل اأن تدفع 

للمحل  الإيجار  بدلت  دفع  من  يتمكن  ولأنه مل  عنه،  التعوي�ض  الدولة 

الذي ا�شتاأجره موؤقتًا بعد احلرب، فقد اأعاد اإعمار fiله املدمر من ماله 

اخلا�ض، وهو اليوم بانتظار التعوي�ض عنه لكي يتمكن من
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امل�شلحة  وعمال  م�شتخدمو   نفذ   2011-11-1 بتاريخ 

الوطنية لنهر الليطاين اعت�شامًا حا�شداً اأمام مبنى امل�شلحة 

املفتوح،  والإ�رشاب  الت�شعيدية  حتركاتها  �شمن  الرئي�شي، 

حتدث فيه رئي�ض النقابة اأحمد حرقو�ض، واأمني ال�رش يو�شف 
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 ` (الأّويل  الثالثة  الطاقة  اإنتاج  معامل  يف  ال�شيانة  اأعمال 

وم�شخات  ال`»توربينات«  �شيانة  وكذلك  مركبا)،   ` جون 

القا�شمية واجلنوب. و�شددا يف بيان م�شرتك »على  الرّي يف 

الإداري  املالك  اإقرار  ومنها:  املزمنة  املطالب  �رشورة حتقيق 

والفني للموؤ�ش�شة، اإقرار زيادة املنح املدر�شية اأ�شوة بكهرباء 

واإعادة بدل  اأو�شاع عمال املتعهد املياومني،  لبنان، ت�شوية 

الخت�شا�ض اىل املهند�شني«. 

بتاريخ 9-11-2011  ، عقدت نقابات واحتادات النقل الربي 

العمايل  الحتاد  مقر  يف  اجتماعا 

العام، وبحثت يف الأو�شاع العامة 

القت�شادي  التاأزم  �شيما  ول 

عن  بيان  ودعا  والجتماعي، 

اجتماعات  تكثيف  اىل  الجتماع» 

العمل مع الوزراء املعنيني لو�شع الآليات التنفيذية ملعاجلة 

واإقرار ما ” التفاق عليه مع رئي�ض الوزراء وهي اإقرار م�رشوع 

�شيارات  من  التعديات  اأنواع  مكافحة   ` النقل  تنظيم  خطة 

من  م�رشوعة  غري  ومزاحمة  مزورة  ولوحات  خ�شو�شية 

يعملون  والذين  والبي�شاء  اخل�رشاء  اللوحات  ذات  ال�شيارات 

�شهران  مر  قد  باأنه  التذكري  عمومية،  �شوق  رخ�شة  دون  من 

ما  باإعداد  الداخلية  وزير  الدعمن  مطالبة  جديدان من فرتة 

يلزم لإلغاء العقد مع �رشكات معاينة ال�شيارات لإعادتها اإىل 

م�شلحة ت�شجيل ال�شيارات والآليات . 

وعمال  م�شتخدمي  نقابة  اأعلنت   2011-11-9 بتاريخ 

الذي  الإ�رشاب  وقف  الليطاين،   لنهر  الوطنية  امل�شلحة 

اللقاءين  »بعد  وذلك  املا�شي،  الأّول  ت�رشين   27 منذ  امتّد 

الإيجابيني مع وزير الطاقة واملياه جربان با�شيل ووزير املال 

املطالب«. بع�ض  على  موافقة  اأثمرا  اللذين  ال�شفدي،  fiمد 

واأو�شح البيان اأّن اأبرز املطالب هي »زيادة املنح املدر�شية 

املوا�شيع  متابعة  على  واتفاق  الإدارية،  الهيكلية  وم�رشوع 

الأخرى بنحو اإيجابي«.

رّحبت   2011-11-15 بتاريخ 

�شكك  وم�شتخدمي  عمال  نقابة 

باهتمام   امل�شرتك،  والنقل  احلديد 

مي�شال  اجلمهورية  رئي�ض 

�شكك  م�شلحة  �شليمان،باحياء 

تركيزه  اإن  �شليمان  اإىل  كتابها  يف  النقابة  وقالت   . امل�شرتك   والنقل  احلديد 

لهذا  املميز  بالدور  را�شخة  قناعة  عن   œنا احلديد  �شكك  تفعيل  اإعادة  على 

املرفق احليوي املهم على كل الأ�شعدة، ومن اأهمها: توفري نحو 5 اآلف فر�شة 

عمل لل�شابات وال�شباب اللبناين، حتريك الدورة القت�شادية وت�رشيع عجلتها، 

خف�ض كلفة نقل الركاب والب�شائع، احلّد من التلّوث البيئي، احلّد من حوادث 

ال�شري ب�شورة عامة.

بتاريخ 18-11-2011  ا�شتجاب العمال واملوظفون يف �شيدا و�شور واق�شيتهما 

ويف م�شالح املياه يف اجلنوب للدعوة اىل العت�شام املوجهة من نقابة عمال 

الطلب"  "غب  عمال  ل�شوؤون  املتابعة  جلنة  ومن  اجلنوب  مياه  وم�شتخدمي 

حيث �شارك يف العت�شام اكÌمن 150 عامال وموظفا ، ونفذوا اعت�شاما و�شط 

الطريق، احتجاجا على عدم تثبيتهم وادخالهم يف املالك وتدين رواتبهم .

جمعية  ان  امل�شارف  موظفي  نقابات  احتاد  اأعلن   2011-11-18 بتاريخ 

الحتاد  يطلبها  الت  التعديالت  من  موقفها  ر�شميا  الحتاد  تبلغ  مل  امل�شارف 

بداية  على  ا�شهر  ع�رشة  من   Ìاك م�شي  من  بالرغم   ، اجلماعي  العقد  لتعديل 

العمل  عقد  جتديد  ب�رشورة  مت�شكه  يوؤكد   الحتاد  رئي�ض  واأن  املفاو�شات. 

والزيادة  املدر�شية  املنح  على  املقرتحة  التعديالت  ادخال  بعد  اجلماعي 

على  واملوافقة  الرواتب  �شلم  ورفع  وال�رشف  اخلدمة  نهاية  وتعوي�ض  الدارية 

دفع منحة عند توقيع العقد . 

بتاريخ 23-11-2011 ذكرت جلنة عّمال غب الطلب يف موؤ�ش�شة مياه لبنان 

اأنهم  واملياه،  الطاقة  ووزير  الثالثة  الروؤ�شاء  اإىل  مفتوح  كتاب  يف  اجلنوبي، 

اأية  دون  لالأجور  الأدنى  باحلد  عدة  �شنوات  منذ  املوؤ�ش�شة  هذه  يف  يعملون 

ل�شنا عمال يف  وكاأننا  املتعهد؟  لدى  نعمل  �شنظل  »اإىل متى  و�شاألوا:  حوافز، 

منه   42 املادة   (6) الفقرة   1491 رقم  مر�شوم  �شدر  اأنه  علما  املوؤ�ش�شة،  مالك 

واأ�شار  fi�شورة«.  مباراة  عرب  املالك  يف  و�شعنا  تلحظ   ،2005/9/5 تاريخ 

لتطبيق  احلكومة  من  املعطاة  ال�شنة  مدة  انتهت  »بعدما  اأنه  اإىل  »الكتاب« 

ومعه جمل�ض  العام  الرئي�ض/املدير  اقرتح   ،2006 ب�شبب حرب متوز  املر�شوم 

وزارة  كتاب  على  وبناء  �شنة،  ملدة  به  العمل  لتمديد  املر�شوم  تعديل  الإدارة 

الطاقة واملياه رقم 6/850 من تاريخ 2008/6/14 ” اإعداد تعديل مر�شوم، ل 

�شيما املادة 42 منه، ومل يعر�ض حتى هذه اللحظة على جمل�ض الوزراء

ábôØàe á«HÉ≤f QÉÑNCG
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بعد غياب 10 �شنوات، انطلقت ور�شة اإعادة اإحياء زراعة ال�شمندر 

ال�شكري. اأ�شحاب ال�شاأن يطالبون احلكومة باإعادة النظر بقرار رفع 

الدعم عن هذه الزراعة، وت�شغيل معمل ت�شنيع ال�شّكر الوحيد يف 

لرية  مليون   67 تبلغ  الواحد   Âللدو املطلوبة  الدعم  كلفة  لبنان. 

ليباع �شعر كيلوغرام ال�شكر املنتè باأ�شعار مناف�شة

70 األف دوÂ كانت تزرع بنباتات ال�شمندر ال�شكري يف البقاع. بعد 

قرار وقف دعم هذه الزراعة يف عام 2001 حتّولت هذه امل�شاحات 

الزراعة  هذه  دعم  لإعادة  حملة  هناك  اليوم  اأخرى.  زراعات  اإىل 

واإنتاج 30 األف طن من ال�شّكر. ت�شل كلفة الدعم اإىل 1^20 مليار 

 ،Âاأو ما يعادل 67 مليون لرية عن كل دو ،Âلرية لنحو 30 األف دو

بع�ض  كثرية...  لعائالت  عمل  فر�ض  والت�شنيع  الزراعة  توّفر  فيما 

اخلرباء ل يوؤّيد هذه املطالب، نظراً لتجربة الدعم ال�شابقة التي مل 

الزراعة يف  يتفق على �رشورة دعم  ان اجلميع  ال  تثبت جدواها، 

لبنان كاأولوية يف الظروف الراهنة.

هذه  اأب�رشت  عندما   1950 عام  يف  ال�شكري  ال�شمندر  ق�ّشة  بداأت 

الزراعة النور لأول مرة يف �شهل البقاع ال�شمايل. اآنذاك كان الإنتاج 

ي�شّنع يف معمل ت�شنيع ال�شكر يف مدينة حم�ض ال�شورية، وا�شتمرّت 

هذه الزراعة على نطاق �شّيق حتى عام 1956، ثم توقفت لفرتة

اإن�شاء  بعد  املزروعات  باقي  على ح�شاب  وتتو�شع  لتعود جمدداً  �شنتني، 

معمل لت�شنيع ال�شكر يف �شهل بلدة جمدل عنجر عام 1958. »جاء اإعدام 

زراعة ال�شمندر ال�شكري يف عام 2001 بالقرار الرقم 45 ال�شادر عن حكومة 

رفيق احلريري« يقول رئي�ض نقابة مزارعي ال�شمندر ال�شكري fiمد الفرو. 

الزراعة  فهذه  الفرو،  تو�شيف  وفق  املدّمرة،  لآثاره  نظراً  عقيمًا  قراراً  كان 

الت�شنيعية »تدخل يف خانة الأمن الغذائي، ف�شاًل عن قيمتها القت�شادّية 

والجتماعّية واأهميتها بتوفري فر�ض عمل بني مزارع وعامل وفني بحكم 

بينها  املعنيني،  من  جمموعة  دائرتها«.اأعّدت  �شمن  ال�شكر  م�شنع  وجود 

نقابة مزارعي ال�شمندر ال�شكري وتعاونية ال�شمندر واللقاء الوطني للهيئات 

الزراعية، العّدة لإعادة هذه الزراعة اإىل �شابق عهدها يف البقاع. فامل�شنع 

موجود والأرا�شي ميكن اأن ت�شتفيد من دورة زراعية جديدة،

 ábôØàe á«YGQR á«HÉ≤f QÉÑNCG
النقابات  و‡ثلو  روؤ�شاء  ح�رشه  مو�شعا  اجتماعا  الغربي)،  (البقاع  احلرمية  حو�ض  بلدية  يف  املزارعون  عقد   2011-11-4 بتاريخ 

يف  املجتمعون  ال�شكري.وطالب  ال�شمندر  زراعة  تفعيل  يف  البحث  و”  املحيطة،  القرى  من  ومزارعني  املنطقة  يف  لزراعية  والتعاونيات 

املو�شم. هذا  زراعة  من  ليتمكنوا  قرارها  باتخاذ  ال�رشاع  الدولة  من  املني  البقاع،  يف  ال�شكري  ال�شمندر  زراعة  وتفعيل  دعم  باعادة  بيان، 

بتاريخ 15-11-2011 ناق�ض نقيب العمال الزراعيني ح�شن عبا�ض مع رئي�ض الحتاد العام لنقابات عمال فل�شطني – فرع لبنان اأبو يو�شف العدوي ووفد 

من الحتاد، او�شاع العمال الزراعيني اللبنانيني والفل�شطينيني، وم�شكلة الرخ�ض الزراعية للمزارعني الفل�شطينيني، وقرروا بحثها مع اجلهات املعنية.

بتاريخ 19-11-2011 اأو�شى »املوؤمتر الزراعي الأول لدعم زراعة ال�شمندر ال�شكري« باإعادة تنفيذ املر�شوم ال�شرتاعي رقم 59/143، القا�شي بدعم زراعتي 

ال�شمندر ال�شكري والقمح، بعدما اأ�شدر جمل�ض �شورى الدولة بتاريخ 2002/9/17 قراراً، اأعلن فيه اأن اإلغاءه خطاأ، وخالفا للقانون، مع التاأكيد على العودة 

عن »قرار عقيم وخاطئ م�شى على اإقراره اإحدى ع�رشة �شنة، كانت حافلة بالكوارث الزراعية«، وركزت التو�شيات على اإن�شاء »جلنة ت�شم ‡ثاًل عن كل 

من الوزارات الزراعة املالية القت�شاد، و‡ثلني عن الهيئة املنظمة للموؤمتر الزراعي، لدر�ض الآلية واإعادة الدعم لزراعة ال�شمندر ال�شكري بال�رشعة املمكنة«.

القطاف«،  مو�شم  انتهاء  فور  للتحرّك  التح�رّش  اإىل  الزيتون  مزارعي  هيئات  عن  املنبثقة  الطوارئ  جلنة  دعت   2011-11-21 بتاريخ 

زار  التجّمع  من  وفداً  اأن  الوطنية«.واأعلنت  الزيتون  زراعة  على  اخلطرية  املوؤامرة  اإنهاء  حتى  »�شي�شتمر  التحرك  هذا  اأن  واأعلنت 

اإنقاذية  بخطة  تتعلق  الأوىل  مذكرتني،  ميقاتي  اىل  التجّمع  قدّم  حيث   2011 اأيلول   20 بتاريخ  ميقاتي  جنيب  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض 

. الآن  حتى  اإيجابية   èنتائ اأي  نلم�ض  ومل  اللقاء  هذا  على  �شهران  وانق�شى  اللبنانية.  املناطق  زيت  من  كمية  ب�رشاء  والثانية  للقطاع 
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الوطني  الحتاد  رئي�ض  اأعّدها  التي  الدرا�شة  تقول  جدوى.  درا�شة  على 

للفالحني نبيل غاÂ، اإن لبنان ا�شتورد يف عام 2010 نحو 135 األف طن 

�شّكر ب�شعر و�شطي يبلغ 940 دولراً للطن الواحد، اأي اأن ال�شعر الو�شطي 

 30 زراعة  اأن  اإىل  الدرا�شة  وت�شري  لرية.  يبلغ 1418  الواحد  للكيلوغرام 

اأما بالن�شبة  األف دوÂ بال�شمندر ال�شكري تنتè نحو 22500 طن �شّكر. 

اإىل الكلفة، فاإن ثمن طن ال�شمندر مقّدر بنحو 200 األف لرية، فيما كلفة 

ت�شنيعه تقّدر بنحو 77 األف لرية. هذا يعني اأن ال�شعر الإجمايل لكل اإنتاج 

ال�شمندر يقّدر بنحو 37 مليار لرية، فيما تبلغ كلفة الت�شنيع 14 مليار 

لرية، اأي بكلفة اإجمالية ت�شل اإىل 5^37 مليار لرية. لكن ميكن اأن يباع 

طن ال�شكر باأ�شعار ال�شترياد، اأي 940 دولراً للطن الواحد، ما يتطلب دعمًا 

من الدولة بقيمة 1^20 مليار لرية. ومع زراعة ال�شمندر واإنتاج ال�شّكر، 

يوؤكد غاÂ اأن واردات ال�شّكر �شتنخف�ض بنحو 30 األف طن، اأي مبا يعادل 

اإنتاجًا fiليًا يوازي  5^42 مليار لرية وفق ال�شعار العاملية، ما يوّفر 

2^22% من جممل ال�شتهالك املحلي، »فتكون زراعة ال�شمندر قد اأتاحت 

الواردات  جمموع  من   %15 بن�شبة  التجاري  امليزان  لتح�شني  الفر�شة 

الزراعّية« يقول غاÂ. يف هذا الإطار، قرّرت الأطراف املعنية بهذه الزراعة 

الإعداد لعقد موؤمتر زراعي عام بتاريخ 19\11\2011، بعنوان »اإعادة 

الدعوة مع جملة مواعيد  ال�شكري«. وترافقت هذه  ال�شمندر  زراعة  دعم 

للقاء الروؤ�شاء الثالثة والوزراء املعنيني، لت�شليمهم مذكرة تت�شّمن درا�شة 

�شاملة عن اآلّية العمل والإ�رشاف على هذه الزراعة، »تختلف كليًا عما 

كان �شائداً يف املا�شي قبل توقف الدعم«، يقول الفرو. ففي ذلك الوقت، 

موؤمتر  تو�شيات  اأبرزها  واقت�شادّية،  �شيا�شّية  خلفيات  هناك  »كانت 

باري�ض (1)«. اأما بالن�شبة اإىل اإعادة ت�شغيل م�شنع ال�شكر واإمكان حتّمل 

الدولة اأعباء الدعم جمدداً، فيوؤكد الفرو انتفاء الذرائع ال�شابقة التي اأّدت 

اإىل اأن كلفة الدعم تراجعت عما كانت عليه يف  اإىل وقف الدعم، م�شرياً 

ال�شابق. لكن غاÂ يلحظ وجود اأكÌ من �شيغة متداولة لدارة امل�شنع 

على النحو الآتي:

ثمنه على فرتة 5  ت�شّدد  اأن  امل�شنع على  ال�شمندر  تعاونية  ت�شرتي   ```

التعاونّية  توّفر  اأن  على  �شنوات   5 ملّدة  امل�شنع  ا�شتئجار  �شنوات.``` 

امل�شتلزمات، ويتوىل اأ�شحابه اإدارته تقنيًا.``` البقاء على ال�شيغة القدمية 

يف التعامل مع امل�شنع، وذلك بتحديد كلفة الت�شنيع على اأن تنح�رش

مهمة اأ�شحاب امل�شنع يف اإدارة املعمل الداخلية ابتداًء بدخول 

وعهدة  ا�رشاف  حتت  �شكر  اإىل  حتويله  وحتى  اإليه  ال�شمندر 

اللجنة املكلفة املوؤلفة من اأ�شحاب اخلربة والكفاءة والدينامية 

ونظافة الكف.

امل�شنع.  وت�شغيل  الدعم  اإعادة  على  اجلهود  تن�شّب  حاليًا، 

الدولة  ميثلون  اأع�شاء  ت�شّم  جلنة  اإن�شاء  يتم  الفرو  فبح�شب 

ونقابة املزارعني وتعاونّية ال�شمندر، مهمتها املراقبة والإ�رشاف 

على ح�شن �شري العمل، بدءاً من الزرع حتى ت�شنيع املح�شول 

وت�رشيف كمياته، مو�شحًا اأن اأ�شحاب امل�شنع اأبدوا ا�شتعدادهم 

 áq«°ùªN á£N QGôbEG  ádhódG  ó¡©àJ  ¿CG{  ,óMGh  •öûH  ¬∏«¨°ûàd

رف�شت  واإذا  مراحلها«.  بجميع  الزراعة  هذه  بدعم  فيها  تلتزم 

احلكومة حتقيق املطالب »ندر�ض اإمكان اتخاذ خطوات ت�شعيدّية 

الفرو. من  القوانني« يختم  الدميوقراطّية وحتت �شقف  بالطرق 

جهته راأى املزارع �شامي املجدلين، اأن التداعيات ال�شلبّية التي 

رجمت  oت ال�شكري،  ال�شمندر  زراعة  عن  الدعم  رفع  قرار  خلّفها 

على اأر�ض الواقع تدريجًا طيلة ال�شنوات الع�رش املا�شّية، تكبد 

متالحقة  خ�شائر  بينهم،  ال�شغار  �شيما  ل  املزارعون،  خاللها 

نتيجة غياب هذه الزراعة. فمعاناة املزارعني باتت اليوم مرّكزة 

اأ�شعار  اأخرياً  انخف�شت  املثال،  �شبيل  فعلى  معّينة،  بزراعات 

اخلارجية،  الأ�شواق  الإنتاج يف  ت�رشيف  توقف  بعدما  البطاطا 

ملوجة  املقطوف  غري  الإنتاج  يتعرّ�ض  اأن  من  وهناك خماوف 

�شقيع. لذلك، يجب اأن يكون هناك تنويع اإنتاجي.

عن جريدة الأخبار العدد 1566 ال�شبت 19 ت�رشين الثاين 2011
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الحتاد  مع  بالتعاون  العربية  العمال  منظمة  نظمت 

عنوان  متخ�ش�شة حتت  ندوة  لبنان  العام يف  العمايل 

مع  والتكيف  القت�شاد   دعم  يف  التعاونيات  –دور 
الكومودور  فندق  يف  وذلك  القت�شادية  املتغريات 

عربية  عمالية  وفود  فيها  �شارك  ايام  ثالثة  مدار  على 

خمتلفة وبدعوة من احتاد عمال وحرفيي اجلنوب  ” 

حيث  لبنان  جنوب  يف  العرب  للعمال  جولة  تنظيم 

ارنون  يف  �شقيف  وقلعة  ال�شياحي  مليتا  معلم  زاروا 

املقاومة  بتجربة  الكامل  اعجابهم  العمال  ابدى  وقد 

يف لبنان التي اعزت العرب جميعهم . 

 »Mسياùال eليتا   ºعلe  ‘  Üôالع العªا∫ 
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  ، ع�شابات   ، ت�شليح   ، �رشقة   ، وقاطنوها  اهلها  وارتعد  املدينة  اهتزت 

النفو�ض  ، وبلغت  الكيل  ، طفح  ، وفو�شى معي�شية عارمة  اأ�شعار  فلتان 

الدرجات العليا من القرف وال�شمئزاز ، وكان ل بد من القيام والتحرك ... 

يف  واجلمعيات  النقابات  جتمع  من   وبدعوة   2011-11-14 بتاريخ 

اأطلقت   ، ا�شتنكاري  نيابي  �شعبي  نقابي  لقاء  بعلبك  يف  عقد  البقاع  

 Ìبعلبك ال�رشخة من خالله ، �رشخة غ�شب هي ، وكان يجب اأن تكون اأك

، يف وجه من متادى يف الهمال وغاب عن امل�شوؤولية ، يف وجه الدولة 

 §≤a , •É≤°S’Gh  ìÓ°U’G äGQÉ©°T óM ¤G π°üJ ⁄ áNöU , É¡Jõ¡LGh

نريد من امل�شوؤول حتمل امل�شوؤوليات ،  بعلبك ومنطقتها جزء من لبنان 

، ومنها تخرج ال�رشخة ؛ �رشخة طلب الأمن و�رشخة طلب الدفء ، الأمن 

املحكوم  بغياب فاعلية و�شدقية الأجهزة املخت�شة ا، والدفء املحكوم  

بارتفاع ا�شعار املازوت، وفو�شى احتكاره ، وا�شتغالل احلاجة اليه . 

ح�رش اللقاء النواب غازي زعيرت، وعلي املقداد وكامل الرفاعي، واأع�شاء 

وحّمل  والنقابية.  الأهلية  اجلمعيات  وم�شوؤولو  بعلبك،  بلدية  جمل�ض 

مالحقة  وعدم  الأمني،  الفلتان  م�شوؤولية  الأمنية  »القوى  املتحدثون 

املخلني بالأمن«، و�شول اإىل حّد اتهام »بع�ض الأجهزة الأمنية بتغطية 

عمليات ال�رشقة والنهب والعتداء على النا�ض«. 

بالإ�رشاب  الأوىل  التحذيرية  اخلطوة  كانت   2011-11-17 وبتاريخ 

اأول  املدينة  اأ�شواق  �شهدت  بعلبك حيث  �رشايا  اأمام  والعت�شام  الرمزي 

جتاوب و�شل اإىل ن�شبة مئة يف املئة مع دعوة الإ�رشاب الذي ا�شتمر ملدة 

�شاعة، وال�شبب يف ذلك حدة الحتقان من الفلتان الأمني.

رفعت،  التي  الالفتات  من خالل  �شخطهم  عن  والأهايل  التجار  عرب  وقد 

ومنها، »من ي�شتهرت باأمن �شعبه فهو عميل؟ اأين الأحهزة الأمنية؟، اأين دعم 

املازوت يا حكومة قولنا والعمل؟، اأين ال�شعب احلّي الذي ي�شلب ويقتل 

واملقاومة  التاريخ  وبعلبك  ال�شيا�شي؟،  القرار  منتظرا  �شاكنا  يحرك  ول 

تناديك يا وزير الداخلية«. 

وعلى وقع الن�شيد الوطني اللبناين جتمع املئات من جتار املدينة 

وفعالياتها يتقدمهم النائب كامل الرفاعي، ورئي�ض بلدية بعلبك 

ها�شم عثمان، ورئي�ض نقابة اأ�شحاب املحال واملوؤ�ش�شات التجارية 

fiمد كنعان، ورئي�ض »جمعية جتار بعلبك« ن�رشي عثمان، اأمام 

�رشايا بعلبك معت�شمني احتجاجًا على حالة الفلتان الأمني. 

اأنه »مل يعد  ال�شيخ مازن رعد، عرّب با�شم اجلمعيات والنقابات 

املدينة«،  تعي�شها  التي  الأمنية  املهزلة  على  ال�شكوت  مقبول 

اأدنى  قمع  على  تعمل  اأن  الأمينة  للقوى  ميكن  »كيف  مت�شائال 

خمالفة بناء خلف التالل ومتنع حفر بئر ارتوازية، اإل اإذا قب�شت 

عليه ر�شوة، بينما تعجز عن مالحقة املطلوبني املخلني بالأمن 

و�شاأل  معهم؟«.  املتعاونني  بل  الأجهزة،  قادة  من  واملعروفني 

الدولة  معه  تتعاطى  الذي  »ال�شبب  عن  الرفاعي  كامل  النائب 

وال�رشقة«.  والت�شليح  الت�شبيح  حالة  ظل  بعلبك يف  منطقة  مع 

يعاين  �رشبل  مروان  الداخلية  وزير  �شاهدنا  »بالأم�ض  واأ�شاف 

كني�شة تعر�شت لل�رشقة، نحن ندينها لكننا نتمنى عليه اأن يزور 

الالزمة  التوجيهات  مدينة بعلبك لريى ماذا يح�شل لها ويعطي 

للمعاجلة«. وحذر من اأنه اإذا مل تقم الأجهزة بدورها ف�شيكون لنا 

موقف �شارم حلماية املدينة. وعرب رئي�ض »جمعية جتار بعلبك« 

املا�شية  ال�شنوات  الذي عا�شوه خالل  ال�شرب  النا�ض  عن »فقدان 

اإل وعوداً كاذبة من امل�شوؤولني«. واأ�شاف »اإننا مل  ومل ي�شمعوا 

نعد نقبل بعد اليوم اأي اعتداء على كرامة اأهل بعلبك وfiالتهم 

وجتارهم. وراأى اأن الو�شع القت�شادي �شيئ وتراجع بن�شبة 70 يف 

املئة«.واأعلن رئي�ض بلدية بعلبك ها�شم عثمان اأن »لقاًء �شيعقد 

مع وزير الدفاع لبحث اخلطوات ال�رشورية حلماية املدينة، لأنه 

ل يريد اأحد اأن يقيم اأمنًا ذاتيًا«، موؤكداً على »عدم وجود تغطية 

لأحد من القوى ال�شيا�شية يف املنطقة«. 



مع مطلبنا«. و�شاأل عامر احلاج ح�شن، با�شم النقابات يف البقاع: 

املواطن؟«،  م�شوؤولياتها جتاه  تتحمل  ل  وملاذا  احلكومة؟  »اأين 

والإن�شانية،  امل�شوؤولية  ح�ض  »فقدان  على  يوؤكد  ذلك  اأن  معترباً 

من  يعانون  اأولدهم  كان  لو  �شيت�رشفون  كيف  لن�شاألهم  ونعود 

الربد، اأو لو كانوا ي�شرتون املازوت بالليرتات؟«، مطالبا احلكومة 

اأن  معلنًا  للم�شاعدة«،  ال�شديقة  الدولة  باجتاه  »التحرك  ب` 

»التحرك املقبل �شيكون اأمام الق�رش احلكومي«. كما حتدث با�شم 

هيئات  وبا�شم  بلوق،  اأحمد  احلاج  املختار  املخاتري«  »رابطة 

يف  اˆ  »اتقوا  نداء  موجهة  الرفاعي،  نارميان  املدين  املجتمع 

النا�ض«. وقبل ف�ض العت�شام قدم الطالب »�شكت�ض« عن ارتفاع 

اأ�شعار املازوت عربوا فيه عن معاناة اأهاليهم.«.

وجلنة الأ�شغال العامة والطاقة واملياه النيابية تناق�ض ؟!

ف�شل  يف  املازوت  �شفيحة  بدعم  املطالبة  التحركات  وقع  وعلى 

النيابية  واملياه  والطاقة  العامة  الأ�شغال  جلنة  وا�شلت  ال�شتاء 

مناق�شة خيارين لدعم �شعر مبيع �شفيحة املازوت، وهي وفق رئي�ض 

مناطق  على  توزع  ا�شتمارات  تعبئة  قباين،  fiمد  النائب  اللجنة 

ال�شلع  A.V.T لعتبار املازوت من  ال`  اإلغاء  اأو  ترتفع 400 مرت، 

الأ�شا�شية. وقال قباين بعد الجتماع: »يف اجتماع اللجنة بتاريخ 

29-11-2011  ، كانت التو�شية بخف�ض �شعر املازوت ولو بن�شبة 

�شغرية لدعم الأ�رش غري 

حتمل  على  القادرة 

وتركت  الأعباء، 

التفا�شيل لجتماع 30-

بح�شور    2011-11

وزراء:  اأربعة  ‡ثلي 

الجتماعية،  ال�شوؤون 

الطاقة  املالية، 

والقت�شاد«.وبعدما ا�شتعر�شت اللجنة يف اجتماع 2011-11-30 

راأينا  املطول،  الجتماع  يف  »اأننا  اإىل  قباين  اأ�شار  الإمكانات،  كل 

للعائالت  ال�شوؤون  وزارة  عند  املوجودة  الح�شائيات  ن�شتعمل  اأن 

فقط  األف عائلة  لديها ع�رشين  الآن  اإىل  انه  لنا  فقرا، وتبني   Ìالأك

وغري مدققة، ويتوقع اأن ت�شل خالل ال�شهرين اأو الثالثة املقبلة اإىل 

75 األف عائلة«، وبعد ا�شتكمال املناق�شة حول اإمكانية ال�شتفادة 

من الإح�شائيات، تو�شلت اللجنة اإىل اقرتاح خيارين: »الأول تعبئة 

املناطق  على  توزع  الجتماعية،  ال�شوؤون  وزارة  عرب  ا�شتمارات 

بالتعاون مع البلديات، على املناطق التي يزيد ارتفاعها عن 400 

مرت والذي يح�شل فيها برد، وعلى اأ�شا�شها توزع البونات. والثاين 

اإلغاء ال` A.V.T عن مادة املازوت، ، وذلك مبوجب قانون معجل 

مكرر«. واأو�شح قباين اأن اللجنة »تركت اختيار اأحد اخليارين لوزير 

نحن حا�رشون  منهما،  اأّي  اختيار  �شوء  وعلى  وللحكومة،  املالية 

اأن ن�شاعد يف اإقراره ب�رشعة حتى يتم ال�شتفادة منه بدءا من هذه 

ال�شنة . 

و�شاأل وزير الطاقة عن »ال�شبب بعدم دعم وتاأمني مادة املازوت«، م�شرياً 

الأر�شية خللق فتنة يف املنطقة«. ولفت  اإىل »وجود طابور خام�ض يجّهز 

ع�شو »جمعية جتار بعلبك« نا�رش عوا�شة اإىل اأن »ال�رشاب حتذيري، اأما 

كل  �شامل حتى ح�شور  فاإ�رشاب  املقبلة  اخلطوة 

رئي�ض  وحّمل  املدينة«.  اإىل  الأمنيني  امل�شوؤولني 

التجارية  واملوؤ�ش�شات  املحال  اأ�شحاب  نقابة 

العامة  والنيابة  الأمنية،  fiمد كنعان »الأجهزة 

جتاه  الوا�شح  التق�شري  عن  امل�شوؤولية  والق�شاء 

بزيارة  »الإ�رشاع  اإىل  �رشبل  داعيا  الأمن«،  فر�ض 

الإ�رشاب  »خطوة  اأن  واأكد  له«.  التابعة  المينة  الأجهزة  لتفعيل  املنطقة 

تتحول  ل  وكي  املدينة،  يجري يف  عما  امل�شوؤولني  اأنظار  للفت  التحذيري 

زار  واأثناء العت�شام  الذاتية«.  اأ�شلحة بهدف احلماية  اإىل خمازن  fiالتنا 

وفد من املعت�شمني قائمقام بعلبك عمر يا�شني، وقدم له مذكرة تف�شيلية 

باملطالب الأمنية. 

وبتاريخ 24-11-2011 �شهدت مدينة بعلبك طيلة اليوم �شل�شلة من التحركات 

املطلبية، التي طالبت احلكومة بخف�ض �شعر �شفيحة املازوت، وتاأمني التيار 

الكهربائي حلي ال�شيقان، بالإ�شافة اإىل حترك ل�شائقي الفانات، الذين طالبوا 

بال�شماح لهم بالدخول اإىل و�شط املدينة. وعند العا�رشة من قبل ظهر اأم�ض، 

اعت�شم املئات من اأهايل مدينة بعلبك يف �شاحة ال�رشايا، مطالبني بتخفي�ض 

واخلا�شة،  الر�شمية  املدار�ض  طالب  العت�شام  يف  و�شارك  املازوت.  اأ�شعار 

و‡ثلو اجلمعيات والهيئات النقابية يتقدمهم النائب كامل الرفاعي، ورئي�ض 

ورفع  اأهاليها.  من  وعدد  املدينة،  وخماتري  عثمان  ها�شم  بعلبك  بلدية 

ع�رش  بخم�شة  املازوت  �شفيحة  �شعر  بتحديد  تطالب  لفتات  املعت�شمون 

األف لرية. وحتدث يف العت�شام النائب الرفاعي، متمنيًا "اأن يكون لقاوؤنا 

احتفال بعيد ال�شتقالل، ل للمطالبة بخف�ض �شعر املازوت"، وقال: "اأي حياة 

اأبناء املنطة وحياتهم كلها مطالبات، يف ال�شيف نطالب باملياه  يعي�شها 

نطالب  ال�شتاء  ويف  لل�رشب 

الربيع  ويف  باملازوت، 

نطالب بالزفت لطرقنا، فاإىل 

متى هذا احلرمان والظلم؟". 

بكامل  "احلكومة  وخاطب 

اأن تبحث عن حّل  اأع�شائها 

قبل  املازوت  اأ�شعار  لأزمة 

 Ìاأك حتركات  اإىل  اللجوء 

�شلبية". فيما وجه رئي�ض بلدية بعلبك ها�شم عثمان "�شكراً" لوزير الطاقة 

جربان با�شيل "لأنه اتخذ قرارا برفع اأ�شعار املازوت بدل تخفي�ض ال�شعر"، 

"�شلمية  على  م�شدداً  له"،  �شيا�شية  اأبعاد  ل  مطلبي  "التحرك  موؤكداًاأن 

اأبو  واعترب م�شطفى  الطرق".  الدواليب وقطع  "عدم حرق  راجيًا  التحرك"، 

مهددون  فاأطفالنا  نعي�شه،  ما  بعينه  "الظلم  اأن  اجلمعيات،  با�شم  اإ�شرب، 

باملوت جراء الربد اأو الإ�شابة مبر�ض الروماتيزم، هم يريدوننا اأن نرجتف 

فيما هم ينعمون«، مطالبًا ب` »تخفي�ض �شعر املازوت اإىل 15 األف لرية«. 

ووجه كالمه للحكومة قائال: »اإنكم تدفعوننا اإىل الت�شعيد اإذا مل تتجاوبوا
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اأّكدت "وحدة النقابات والعّمال املركزية يف "حزب اˆ" اأّن "قرار جمل�ض الوزراء الأخري حول ت�شحيح الأجور ل يعرّب 

عن املطالب املحّقة للعّمال، ول يقارب املعاجلة الواقعّية لالأزمة املعي�شّية امل�شتع�شّية وحق العمال باحلياة الكرمية، 

بل هو قرار م�شيء وجمحف ل يعك�ض اأية جدّية".

"وحدة النقابات والعّمال املركزية يف "حزب اˆ"، ويف بيان، اأعلنت رف�شها لهذا القرار واأّكدت ت�شامنها مع املطالب 
العّمالية".

eكتÖ العªا∫ ‘ "التيار ا◊ô" اYلø رف�س¬ 

ال≥ôار املéح∞ الüساOر øY ا◊كeƒة ûHساأ¿ تüسحيí االƒLر

الهيئات  ثانيا، 

الإقت�شادية اىل التح�ش�ض 

املنتجني  بهموم عمالها 

الذين لول جهدهم وعرق 

ا�شتمرت  ملا  جبينهم، 

عاملة  موؤ�ش�شاتهم 

ومنتجة حتى اليوم، بدل 

لإقناعها  النقابية  الفعاليات  بع�ض  مع  م�شبوهة  بلقاءات  القيام 

بالر�شوñ لل�شفقة امل�شبوهة التي دبرت مع بع�ض ال�شيا�شيني يف 

ليلة ظلماء، والكف عن التلطي خلف �شعارات واهية عن عدم قدرة 

ال�شناعة والإقت�شاد اللبنانيني عن حتمل اأعباء اأي ت�شحيح لالأجور، 

كما يطلب منهم الوقوف اىل جانب اأنف�شهم وعمالهم وال�شغط على 

خالل  من  اللبنانية  لل�شناعة  التناف�شية  القدرة  لتاأمني  احلكومة 

ت�رشيعات حديثة حلماية ال�شناعة وزيادة قدراتها الإنتاجية بدل 

من ال�شغط على العمال للقبول باأجور ل توؤمن للعامل وعائلته اأيا 

.Ëمن �شبل العي�ض الكر

حتمل  اىل  النقابية  الهيئات  وكافة  العام  العمايل  الحتاد  ثالثا، 

اجتماعية  �رشائح  من  متثلهم  من  جتاه  الوطنية  م�شوؤولياتها 

الفئوية، والقيام  النقابي املجرد من امل�شالح  والعودة اىل العمل 

بكل اخلطوات ال�رشورية والالزمة لإجبار احلكومة على تبني ولو 

ملرة واحدة برنامè اإ�شالحي �شامل، ينقذ العمال من دوامة ت�شحيح 

اأ�شعار  اإل اىل ارتفاع  الأجور التقليدية اخلاطئة التي مل توؤد يوما 

 Ëالكر العي�ض  الت�شخم بدل من تاأمني  ال�شتهالكية ون�شب  ال�شلع 

للمواطن.

التيار  املركزية يف  النقابات  العمال يف جلنة  مكتب  عن  �شدر 

النقابات  العمال يف جلنة  التايل:اإن مكتب  البيان  احلر  الوطني 

املركزية يف التيار الوطني احلر، واإذ يرف�ض ب�شدة ما �شدر عن 

من  ال�شابع  يف  الأربعاء  يوم  جل�شتها  يف  اللبنانية  احلكومة 

خ�ض  فيما  املتخذ  املجحف  القرار  لناحية   2011 الأول  كانون 

ال�شيا�شة  هذه  رف�ض  يف  قدما  امل�شي  يوؤكد  الجور،  ت�شحيح 

عامة   Íاللبنانب على  مل جتلب  التي  والقت�شادية  الجتماعية 

والعمال والأجراء وذوي الدخل املحدود خا�شة �شوى تراكم الدين 

العام الذي بلغ م�شتويات خطرية باتت تهدد بانفجار اإجتماعي 

لن ي�شلم منه اأحد.

لذلك يدعو املكتب، 

اأول، احلكومة اللبنانية اىل الكف عن هذه ال�شيا�شة الجتماعية 

املواطن  اأفقرت  والتي  الأوىل  الطائف  حكومة  منذ  املعتمدة 

وم�رشب  ماأكل  من  الأ�شا�شية  حقوقه  اأب�شط  يت�شول  وجعلته 

وملب�ض، وا�شتبدالها (ال�شيا�شة الجتماعية والقت�شادية) ب�شيا�شة 

الدولة احلا�شنة والراعية لكل مواطنيها ولي�ض فئة �شغرية من 

املنتفعني واملحتكرين واأ�شحاب امل�شاريع امل�شبوهة، وذلك من 

خالل العمل على اإقرار قوانني الرعاية ال�شحية ال�شاملة وحماية 

اليد العاملة اللبنانية من املناف�شة غري امل�رشوعة، والق�شاء على 

الف�شاد امل�شت�رشي يف الإدارات العامة، والإ�رشاع بتنفيذ امل�شاريع 

الوطنية  النفطية  املوارد  وا�شتخراج  وماء  كهرباء  من  احليوية 

الإحتكار  من  اللبناين  الإقت�شاد  وحماية  ال�شياحة  وتن�شيط 

التلهي  من  بدل  رقيب،  اأو  دون ح�شيب  الأ�شعار  وفلتان  والغ�ض 

بتغطية امل�شاريع الريعية التي ل تثمن ول تغني عن جوع.



 و»تاع�ض« التي تنتè املدفع، و»األبيت« التي تنتè منظومة ال�شيطرة 

على ال�شالح يف الدبابة، وغريها. وقد اأعيد و�شع امل�رشوع باأ�رشه حتت 
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الإ�رشائيلية  الع�شكرية  ال�شناعات  مدراء  اأحد  احرونوت« عن  »يديعوت 

قوله اإن »الحتجاج الجتماعي fiق، لكن النا�ض ل تفهم اأن ثمة ثمنا 

لتقلي�ض ميزانية الأمن. فاجلي�ض الإ�رشائيلي ل ي�شتطيع تقلي�ض تدريباته، 

اأو رواتب جنوده، اأو غذاء اجلنود اأو مرتبات العوائل الثكلى. حينها فاإن 

املت�رشر هو ال�شناعات الع�شكرية، والتي هي اأي�شا م�شغل كبري للعمال، 

بو�شفه  »اأوردان«  املدير م�شنع  هذا  ال�شواحي«. وعر�ض  خ�شو�شا يف 

منوذجا كال�شيكيا: فامل�شنع الذي تلقى دفعة كبرية مع انطالق م�رشوع 

مريكافا ي�شغل حاليا 240 عامال، بينهم 30 يف مت�شبيه رامون يف النقب، 

وهذا رقم يقل عن ن�شف عديد عماله يف ذروة امل�رشوع. ولذلك فاإن اأي 

تقلي�ض اإ�شايف يف طلبيات مريكافا �شيخف�ض عديد العمال اإىل ما دون 

اخلط الأحمر. وبالإجمال فاإن عدد من يعملون يف ال�شناعات الع�شكرية 

الإ�رشائيلية اليوم ل يقل عن 30 األف �شخ�ض.   ويف الآتي عدد من امل�شاريع 

غري ال�رشية التي ت�رشرت من تقلي�ض ميزانية الدفاع، علما باأن »يديعوت 

اأحرونوت« ذكرت اأن قائمة امل�شاريع املت�رشرة اأكرب بكثري، لكن الرقابة 

الع�شكرية حتظر ن�رشها: - »القبة احلديدية« وهي من م�شاريع �رشكة 

اإىل 13 بطارية  اإ�رشائيل احلالية  اأن تقرر حاجة  »رفائيل«. وحتى بعد 

اعرتا�ض �شواريخ حلماية الدولة فاإنه لي�شت هناك تواريخ fiددة لطلبيات 

طلبيات  واأربع  الدفاع  وزارة  بتمويل  اإ�رشائيليتني  طلبيتني  عدا  جديدة 

بتمويل اأمريكي.

- القمر ال�شناعي »اأفق«، وهو من انتاج ال�شناعات اجلوية. واإ�رشائيل 

ت�شتخدم منذ العام 1995 اأقمارها اخلا�شة للت�شوير والتي اأثبتت اأهميتها 

يف توفري معلومات ا�شتخبارية نوعية وتقريبا وقت حدوثها. ورغم ذلك 

فاإنه حتى يف الأيام التي يت�شاعد فيها احلديث عن �رشبة ع�شكرية لإيران 

فاإن ال�شناعات اجلوية ل متلك حاليا �شوى عقد لنتاج قمر �شناعي واحد

-  طائرة »هرم�ض« من دون طيار وهي من انتاج �رشكة »األبيت«. ويريد 

اجلي�ض الإ�رشائيلي تو�شيع منظومة هذه الطائرات غري املاأهولة وخ�شو�شا 

طراز هرم�ض 450 امل�شتخدمة يف اأغرا�ض هجومية وبينها تنفيذ اغتيالت 

لن�شطاء املقاومة الفل�شطينية يف قطاع غزة. ول يبدو يف الأفق اأن هناك 

طلبيات جديدة . 
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كتب حلمي مو�شى يف ال�شفري 

الأوروبية �شار احلديث  العاملية وخ�شو�شا مظاهرها  الأزمة  اأعقاب  يف 

عن اأزمة اقت�شادية يف اإ�رشائيل اأمرا �شائعا. ومن اجلائز اأن عجز احلكومة 

الإ�رشائيلية عن تنفيذ تو�شيات جلنة ترختنربÆ التي در�شت �شبل تقلي�ض 

الآثار ال�شيئة على الطبقتني الو�شطى والدنيا يف اإ�رشائيل �شيفاقم الأمور 

باأثرها  يتعلق  القت�شادية  الأزمة  انعكا�شات  اأهم  اأحد  اأن  غري  قريبا. 

اأن  ومعلوم  الإ�رشائيلية.  الدفاع  ميزانية  وهي  املقد�شة«  »البقرة  على 

من جهة  الدفاع  ووزارة  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  بني  دارت  كبرية  �رشاعات 

واملوؤ�ش�شة الجتماعية والقت�شادية ووزارة املالية من جهة اأخرى حول 

اإىل  موؤقتا  انتهى  الو�شع  اأن  ومعروف  العامة.  الكعكة  من  الأمن  ح�شة 

قرار بتقلي�ض ميزانية الدفاع بثالثة مليارات �شيكل (حوايل 800 مليون 

واأ�شارت  الإ�رشائيلية.  الع�شكرية  ال�شناعات  دولر) ‡ا ترك عواقب على 

ال�شحف الإ�رشائيلية اإىل اأن تو�شيات جلنة ترختنربÆ والقرارات احلكومية 

امل�شاريع اخلا�شة  اإلغاء عدد هام من  توقع  اإىل  قادت  بتبنيها  الالحقة 

تبدو  الإ�رشائيلية  الع�شكرية  ال�شناعات  اإن  وقالت  الع�شكري.  بالت�شنيع 

حاليا بو�شفها اخلا�رش الأكرب من تو�شيات جلنة ترختنربÆ حيث تعاظم 

القلق من امل�شاعب التي �شتواجه قدرة وزارة الدفاع على متويل �شل�شلة 

الأوىل  اللحظة  ومنذ  ميزانيتها.  تخفي�ض  بعد  القت�شادية  امل�شاريع  من 

لإعالن قرار تقلي�ض امليزانية الع�شكرية ان�شغلت وزارة الدفاع الإ�رشائيلية 

منها.  �شيكل  مليارات  الثالثة  مبلغ  اقتطاع  التي ميكن  اجلوانب  بفح�ض 

وكان بني اأول القرارات وقف الطلبيات ل�رشاء منظومات ت�شليحية بع�شها 

يعترب مركزيا يف الروؤية الأمنية الإ�رشائيلية. وبح�شب املجلة القت�شادية 

نيتها  الع�شكرية  ال�شناعات  موؤخرا  اأبلغت  الدفاع  وزارة  فاإن  »ميمون« 

الذي جنم عن  امل�رشوع  املدرعة »منر«، وهو  العربات  تقلي�ض م�رشوع 

اخلطة الطارئة للدرو�ض امل�شتخل�شة من حرب لبنان الثانية. ومل ي�شاعد 

قبل عامني  املدرعات  هذه  انتاج  من  لق�شم  اإ�رشائيل  نقل  واقع  ذلك  يف 

العام  الع�شكري. ففي  الأمريكي  التمويل  ال�شتفادة من  اأمريكا بق�شد  اإىل 

املقبل �شي�شتلم اجلي�ض الإ�رشائيلي »النمور« الأوىل التي اأنتجت بع�ض 

مريكافا  دبابة  انتاج  خلط  واأر�شلت  املتحدة  الوليات  يف  مكوناتها 

اأن اجلي�ض مل  الوا�شح  اأنه من  اإ�رشائيل. و�شددت املجلة على  يف و�شط 

ميتلك القدرة املالية للتزود مبئات املدرعات من هذا النوع والتي كانت 

املقبل  العام  فاإنه يف  ذلك  امل�شرتيات. وف�شال عن  قائمة  مدرجة �شمن 

امل�شرتيات املحلية مل�رشوع دبابة مريكافا من �شنع  �شتتقل�ض ميزانية 

اإ�رشائيل ب`200 مليون �شيكل اإىل 450 مليون �شيكل، الأمر الذي �شيوؤثر على 

200 م�شنع �شالع يف انتاج الدبابة الإ�رشائيلية. وبني هذه امل�شانع التي 

نوعامتطورا من  للدبابة  يوفر  الذي  نتانيا  »اأوردان« يف  �شتتاأثر م�شنع 

الفولذ اخلا�ض،
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قال اخلبري معز العبيدي اإن احلكومة اجلديدة "مطالبة اليوم باإيجاد التوازن بني احلوكمة ال�شيا�شية الر�شيدة واحلوكمة القت�شادية من اأجل 

طماأنة ال�رشكاء التجاريني واملانحني املاليني وبالتايل تغيري منحى املدخرات من العملة ال�شعبة". 

تون�ض - وكالت - الو�شط التون�شية: 

دعا خبري اقت�شادي ومايل تون�شي احلكومة القادمة التي �شيعلن عن تركيبتها خالل اأيام اإىل اإجراء اإ�شالحات هيكلية على القت�شاد الذي ميرّ 

مبرحلة حرجة تدنت فيها ن�شبة النمو اإىل 1 يف املائة بعد اأن كانت تقدر ب` 5 يف املائة قبل ثورة 14 يناير/ جانفي التي اأطاحت بنظام الرئي�ض 

بن علي. وقال اخلبري معز العبيدي اإن احلكومة اجلديدة "مطالبة اليوم باإيجاد التوازن بني احلوكمة ال�شيا�شية الر�شيدة واحلوكمة القت�شادية من 

اأجل طماأنة ال�رشكاء التجاريني واملانحني املاليني وبالتايل تغيري منحى املدخرات من العملة ال�شعبة".يذكر ان مهام املجل�ض التا�شي�شي ترتاوح 

بني مهام تاأ�شي�شية واأخرى ت�رشيعية وثالثة ت�شيريية للفرتة النتقالية الثانية التي تقبل عليها البالد.و�شيكون املجل�ض �شاحب �شلطة القرار يف 

البالد انطالقا من امل�رشوعية التي اكت�شبها من �شناديق القرتاع وك�شف الأمني العام لالأكادميية الدولية للقانون الد�شتوري غازي الغرايري يف 

وقت �شابق اأن مهام املجل�ض التاأ�شي�شي �شتكون وا�شعة اإىل حني النتهاء من �شياغة الد�شتور اجلديدن ما يعني ان املهمة القت�شادية �شتكون على 

طاولة املفاو�شات.وتقدر خ�شائر تون�ض القت�شادية خالل الأ�شهر الع�رش التي تلت الثورة باأكÌ من 7 مليارات دينار، حوايل 5 مليارات دولر، اأي 

ما ميثل حوايل 5 باملائة من اإجمايل الناœ املحلي.وتوقفت اأكÌ من 300 موؤ�ش�شة اقت�شادية عن الإنتاج نتيجة توا�شل الإ�رشابات والإعت�شامات 

التي ت�شهدها البالد، ما عّمق الأزمة الجتماعية حيث ارتفع عدد العاطلني ليبلغ 700 األف عاطل وهو رقم مر�شح ليبلغ مليون عاطل .وملواجهة 

الأزمة الجتماعية التي تفاقمت خا�شة يف اجلهات الداخلية حيث تبلغ ن�شبة البطالة اأكÌ من 45 باملائة، ون�شبة الفقر 25 باملائة �شّدد اخلبري 

العبيدي على �رشورة اأن تعتمد احلكومة القادمة على منوال تنموي جديد ي�شتجيب لتطلعات التون�شيني اإىل التنمية العادلة وي�شع حدا للفوارق 

الجتماعية بني الفئات واجلهات مالحظا "اإن التون�شيني لن يقبلوا م�شتقبال بنموذج تنموي ل تت�شاوى فيه حظو® توزيع عائدات اخلريات".

وال�شتثمار  وال�شياحة  ال�شادرات  باخل�شو�ض  �شت�شمل  التون�شي  القت�شاد  على  الأوروبية  لالزمة  املحتملة  النعكا�شات  اأن  العبيدي  واأ�شاف 

الأجنبي، غري اأنه راأى اأن القت�شاد التون�شي ميكن له اأن ي�شتفيد من تباطوؤ منو القت�شاد العاملي الذي قد يوؤدي اإىل تراجع اأ�شعار البرتول عامليا 

جراء انكما�ض الطلب العاملي وهو ما قد يقلّ�ض من كلفة قطاع الطاقة على ميزانية الدولة.

اأن "الو�شعية الراهنة ل تبعث على القلق، وتون�ض ل تزال تتمتع ب�شمعة طيبة رغم  وحول خطورة الو�شع القت�شادي حاليا اعترب العبيدي 

 Ìمل ي اأ�شفل �شلم الرتقيم ل�شنف "بلد م�شتثمر "  مراجعة ترقيمها ال�شيادي من طرف وكالت الت�شنيف الدولية م�شيفا ان ترتيب تون�ض يف 

لدى �رشكائها رغبة يف تر�شيد ا�شتفادتها من القرو�ض بل على العك�ض فقد حت�شلت على وعود عديدة ب�شان قرو�ض ثنائية ومتعددة الأطراف 

ÚH πjƒªàdG øe ¢ùfƒJ äÉ«LÉM Qó≤Jh.É¡fCÉ°ûH ¢VhÉØàdG ø°ùM •öT 5 و10 مليارات دولر، وقد اأعرب �رشكاء تون�ض القت�شاديني، ويف مقدمتهم 

الإحتاد الأوروبي عن ا�شتعداده مل�شاعدة تون�ض اقت�شاديا من اأجل اإجناح م�شار النتقال الدميقراطي.واأ�شار العبيدي اأنه ي�شتوجب على تون�ض على 

 ióŸG ≈∏Y qÚ©àj ÚM ≈a ,IóFÉØdG Ö°ùf ¥Gƒ°SCG ≈∏Y á£∏°ùŸG •ƒ¨°†dGh ∞°û≤àdG äÉ°SÉ«°S π©ØH »LQÉÿG πjƒªà∏d Qò◊G »NƒJ Ò°ü≤dG ióŸG

املتو�شط والطويل على تون�ض اإعادة النظر جديا يف هيكلة مبادلتها التجارية لتو�شيع حلقة ال�رشكاء القت�شاديني باجتاه البلدان الآ�شيوية 

واأمريكا الالتينية التي ما انفكت حتقق ن�شب منو هامة واأرفع من ن�شب النمو امل�شجلة يف منطقة اليورو.وعلى امل�شتوى املايل، واإزاء �شعف 

 …ó«Ñ©dG ócCG ó≤a ,¢ùfƒàd …OÉ«°ùdG ∞«æ°üàdG á©LGôeh á«dhódG á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’G ≈∏Y •ƒ¨°†dG ´ÉØJQGh ÉHhQhCG øe á«JCÉàŸG á«LQÉÿG äGQÉªãà°S’G

اأن احلكومة اجلديدة �شتجد نف�شها اأمام ا�شتحقاقني اثنني، اولهما �رشورة اإعطاء اإ�شارات اإيجابية على احلوكمة الر�شيدة وال�شتقرار ال�شيا�شي 

للتقلي�ض من تخّوف امل�شتثمرين التون�شيني والأجانب.اّما ال�شتحقاق الثاين فيتمثل يف اإطالق اإ�شالحات هيكلية منذ العام الأول لإعطاء دفع 

اإيجابي للم�شتثمرين واملانحني.وتاأتي دعوة اخلبري معز العبيدي اإىل اإجراء اإ�شالحات هيكلية على القت�شاد واعتماد منوذج تنموي جديد يف وقت 
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اأكد الحتاد العام لنقابات عمال البحرين �رشورة تنفيذ ما جاء يف 

تو�شيات جلنة تق�شي احلقائق، بعودة جميع املف�شولني واملوقوفني 

اإىل  واخلا�ض  العام  القطاعني  يف  والعمال  النقابية  القيادات  من 

اأعمالهم دون اإبطاء، وتعوي�ض العاملني عن اأجورهم فرتة الف�شل وعما 

حلقهم من �رشر نتيجة هذه القرارات غري القانونية.

-11-25 ñو يف بيان ن�رشت جريد الو�شط البحرينية جزءا منه بتار

2011 ا�شار احتاد عمال البحرين ، اإىل اأنه يتم�شك بقوة مبا ورد يف 

باآلية  تتعلق  تو�شية  من  احلقائق  لتق�شي  امل�شتقلة  اللجنة  تقرير 

تنفيذ تو�شياتها، موؤكداً اأن عودة املف�شولني واملوقوفني �شوف ت�شع 

الأر�شية املنا�شبة وتعيد تدوير مداخيل العاملني يف دورة القت�شاد 

الوطني وتطلق الأمل الواعد يف بحرين امل�شتقبل والعدالة الجتماعية 

والدميقراطية وال�شالم.

اأن ف�شل  اأكد مبا ل يدع جمال لل�شك  التقرير  اأن  وذكر بيان الحتاد 

العمال كان خارج الأطر القانونية، وما ورد فيه ب�شاأن الف�شل اجلائر 

من العمل مت�شمنا اأعداد املف�شولني واأ�شباب ف�شلهم من عملهم يف 

القطاعني العام واخلا�ض وبعد اطالعه على حيثيات النتهاكات

العمل  عن  والإيقاف  الف�شل  قرارات  من  العاملون  لها  تعر�ض  التي 

والتحقيقات غري املن�شفة واأ�شباب الف�شل املخالفة للقانون وكذلك تو�شية 

اللجنة ب�شاأن املف�شولني يوؤكد الحتاد العام اأن مو�شوع الف�شل من العمل 

قد م�شى عليه منذ بدء تنفيذه يف �شهر مار�ض/ اآذار 2011 قرابة الثمانية 

بعجلة  ويدفع  ال�شتقرار  يعزز  مبا  املو�شوع  اإنهاء  يف  بارقة  دون  اأ�شهر 

التنمية والرخاء.

واأكد الحتاد العام اأهمية fiا�شبة من قاموا باإجراءات الف�شل من العمل 

مبخالفة القانون ومن ا�شتهدفوا القيادات النقابية ب�شبب ‡ار�شتها لعملها 

النقابي ل�شمان األ تتكرر هذه املمار�شات املعادية حلرية الراأي والتعبري 

واملتعار�شة مع د�شتور ‡لكة البحرين وحقوق الإن�شان والعهود واملواثيق 

الدولية حلقوق الإن�شان وحقوق العمال وخا�شة تلك التي �شادقت عليها 

‡لكة البحرين.

وعدم  العائدين  املف�شولني  كرامة  حفظ  �رشورة  العام  الحتاد  اأكد  كما 

تعري�شهم ملا ينال من حقوقهم الوظيفية ال�شابقة للف�شل وعدم الإ�شاءة 

اإليهم من خالل تخفي�ض م�شتوياتهم اأو تغيري مواقع عملهم اأو تهمي�شهم 

بالتعامل معهم كموظفني زائدين عن احلاجة اأو تهديدهم باإعادة ف�شلهم 

اإذا مار�شوا حريتهم يف التعبري عن اآرائهم اأو مار�شوا عملهم النقابي

متر فيه القطاعات القت�شادية احليوية يف تون�ض ب` "فرتة حرجة ودقيقة".فقد تراجعت �شادرات قطاع الن�شيè واملالب�ض يف �شهر اكتوبر 2011 

بن�شبة 29^3 باملائة مقابل تزايد الواردات بن�شبة 97^5 باملائة مقارنة بنف�ض الفرتة من �شنة 210 ما نتè عنه انخفا�ض يف قيمة ال�شادرات 

بن�شبة 45^3 باملائة اإذ بلغت 441 مليون دينار بينما �شهدت قيمة الواردات تطورا بن�شبة 97^5 باملائة لت�شل اإىل 359 مليون دينار.و�شهدت 

ال�شياحة التون�شية خالل ال`10 اأ�شهر الأوىل من ال�شنة احلالية انخفا�شا حادا يف عدد ال�شياح حيث بلغت ن�شبته 3^33 باملائة، ومل يتوافد 

على تون�ض �شوى 4 ماليني �شائح مقابل 6 ماليني �شائح خالل نف�ض الفرتة من ال�شنة املا�شية، ما يعني ركود هذا القطاع املهم يف القت�شاد 

والتون�شي، وتف�شي البطالة يف �شفوف العاملني فيه.

áÑ°ùæH ™LGôJ ó≤a •ÉØ°ùØdG êÉàfEG ÉeCG 70 يف املائة وجتاوزت اخل�شائر 500 مليون دينار اأي جوايل 400 مليون دولر، وت�شبب هذا الرتاجع 

خ�شائر يف ميزانية الدولة واحتجاجات عمالية يف يف احلو�شي املنجمي يف مدينة قف�شة.
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يف معركة ت�شحيح الأجور التي فتحها الحتاد العمايل العام باعالنه ال�رشاب يف12-10-2011 ، اأقحم وزير العمل �رشبل نحا�ض م�رشوعه 

يف  التغطية ال�شحية ال�شاملة كجزء من م�رشوعه الأو�شع الذي اأطلق عليه اأ�شم الأجر الجتماعي ، وكل ذلك يف اطار ال�شعي لتغيري النمط 

القت�شادي اللبناين ،  وطيلة �شهرين من الأخذ والرد يف احلكومة وجمل�ض �شورى الدولة والهيئات القت�شادية والحتاد العمايل العام ، بقي 

وزير العمل fiمال ملف ت�شحيح الأجور  ال�شالحات ال�شرتاتيجية التي عجز لبنان عن طرق اأبوابها منذ ال�شتقالل . فما هو م�رشوع التغطية 

ال�شحية ال�شاملة . 

نثبت هنا مقطعا من درا�شة جميل ملك ون�رشتها ال�شفري يف عددها بتاريخ 22-11-2011  ، تناول فيها ملك م�رشوع التغطية ال�شحية 

ال�شاملة ، ويف العدد املقبل نن�رش مالحظات ملك على هذا امل�رشوع 

يقول جميل ملك يف درا�شته : 

 Ìونحن ناأمل ونرتقب البدء بتنفيذ هذه الور�شة التاريخية( ال�شالحية ) وامللحة ( لل�شندوق الوطني لل�شمان الجتماعي ) التي تاأخرت اأك

من �شت وثالثني �شنة لأ�شباب عديدة اأهمها �شوء النية املبيتة جتاه ال�شمان الجتماعي وم�شتقبله ووجوده كما لحظنا اعاله، اإذ مبعايل 

الوزراء رقم 3/2221 تاريخ 2011/9/14 واملت�شمن  اإىل مقام رئا�شة جمل�ض  الأ�شتاذ �رشبل نحا�ض يفاجئنا بكتابه املرفوع  العمل  وزير 

»م�رشوعًا للتغطية ال�شحية ال�شاملة جلميع املواطنني اللبنانيني ومتويله من املوازنة العامة وبدياًل جلميع الأنظمة ال�شحية النافذة يف 

املوؤ�ش�شات التاأمينية العامة متجاهاًل بذلك اأحكام قانون ال�شمان الجتماعي بهذا اخل�شو�ض وقافزاً فوقه وخمالفًا دوره و�شالحياته ب�شفته 

وزير الو�شاية على ال�شمان الجتماعي وطالبًا اإقرار هذا امل�رشوع مبدئيًا يف جمل�ض الوزراء كي تتخذ على هذا الأ�شا�ض الجراءات التنفيذية 

الالزمة يف م�رشوع موازنة 2012  فعلى ماذا ينطوي هذا امل�رشوع/النظام؟ 

اأوًل: يهدف هذا النظام اإىل التغطية ال�شحية ال�شاملة جلميع املواطنني اللبنانيني املقيمني مبعزل عن و�شعهم القانوين يف العمل (اأ�شحاب 

اأعمال، اأجراء من م�شتخدمني وعمال، مواطنون بدون عمل وبدون انتاج)، اإ�شافة اإىل تغطية و�شمول مقيمني اآخرين متى كان ذلك منا�شبًا.

املر�ض  فرع �شمان  يقدمها  التي  لتلك  امل�شت�شفى وخارجه ‡اثلة  داخل  ال�شحية  به مروحة من اخلدمات  للم�شمولني  النظام  ويوفر هذا 

والأمومة املن�شو�ض عنه يف قانون ال�شمان الجتماعي (الكتاب الثاين ` الباب الأول ` املواد 13 ` 27) على اأن يغطي هذا النظام ن�شبة %85 

من كلفة املعاجلة ال�شحية (داخل امل�شت�شفى وخارجها) ويغطي املري�ض الباقي (15%) مع �شقف مل�شاركته بح�شب اخلدمة (من دون تو�شيح 

ما تعنيه هذه العبارة).

ويتيح هذا النظام للم�شمولني به حرية ا�شتكمال مروحة خدماته عرب برامè تاأمني �شحي تكميلية، ول �شيما منها للفئات التي تتمتع حاليا 

بخدمات �شحية اأعلى كمًا ونوعًا او بدرجة تغطية اأو�شع.

ثانيا: يحل هذا النظام اجلديد fiل �شندوق �شمان املر�ض والأمومة احلايل ويعهد باإدارته اإىل ال�شندوق الوطني لل�شمان الجتماعي بالتزامن 

مع اإ�شالحه ومتكينه (من دون ان يبني ما هي حدود هذا الإ�شالح وهذا التمكني ومن دون ان يو�شح اي�شا �شكل وطبيعة هذه الدارة القانونية).

وجتدر الإ�شارة هنا اإىل ان ذلك يوجب يف �شوء ما ين�ض عليه هذا امل�رشوع/ النظام حل وت�شفية اأنظمة واأجهزة التاأمينات ال�شحية العامة 

كافة التي تدير حاليا اأنظمة تاأميناتها ال�شحية يف موؤ�ش�شاتها وهي: (تعاونية موظفي الدولة ` تعاونيات قوى الأمن الداخلي والأمن العام 

واأمن الدولة ` تعا�شدية الق�شاة ` الطبابة الع�شكرية ` تعاونية اأ�شاتذة اجلامعة اللبنانية ` فرع �شمان املر�ض والأمومة يف ال�شندوق الوطني 

لل�شمان الجتماعي).  ثالثا: ميول هذا النظام اجلديد من املوازنة العامة للدولة وذلك با�شتحداث مطارح �رشيبية تطال الأرباح غري املرتبطة 

بعوامل النتاج اأي الفوائد والأرباح الناجتة عن التح�شني العقاري وعن املتاجرة بالأ�شهم.

رابعًا: ان هذا امل�رشوع/ النظام وهو يحدد ويعدد اخلطوات الجرائية الالزمة لو�شعه مو�شع التنفيذ مع بدء العام 2012 فاإنه ي�شري اإىل: 

اأبديا  اللذين  الدويل  والبنك  الدولية  العمل  (منظمة  املعنية  الدولية  املوؤ�ش�شات  ومبوؤازرة  وال�شحة  العمل  وزارتي  اجلهود يف  »تخ�شي�ض 

تاأييدهما للم�رشوع بحرارة وا�شتعدادهما لتقدË امل�شاعدة الفنية املطلوبة(.

اإلغاء  ول ين�شى هذا امل�رشوع/ النظام من ان يتبنى درا�شة البنك الدويل التي ت�شري اإىل »اأن تطبيق نظام التغطية ال�شحية ال�شاملة مع 

ال�شرتاكات ومتويله عرب ال�رشائب يوؤدي اإىل نتائè اإيجابية على �شعيد رفع الطلب على العمالة لدى املوؤ�ش�شات وانخفا�ض معدلت البطالة 

والهجرة وانخفا�ض ح�شة العمل غري النظامي يف القت�شاد اللبناين(؟!(.

يف العدد القادم مالحظات وردود جميل ملك على امل�رشوع ، والتيي ظهر فيها وا�شحا اأن م�رشوع التغطية ال�شحية ال�شاملة  ل يرقى بابعاده 

الجتماعية والتكافلية والنظامية اىل نظام ال�شندوق الوطني لل�شمان الجتماعي كما ان�شئ ، ولكن الرتهل ، وعدم تطبيق نظامه ، فتح 

ال�شهية على طرح اأنظمة بديلة هي اأقل منه �شاأنا . 

äÉHÉ≤ædG AÉ````j ∞```dG
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لعّل اأبرز و�شف مل�رشوع موازنة 2012 الذي اأعّدته وزارة املال ون�رشته يف بداية ت�رشين الّول املا�شي، هو اأّنه م�شتن�شخ عن املوازنات ال�شابقة 

وينبع من الذهنية نف�شها التي �شاغتها. تكرّر هذا الو�شف ب�شيغ خمتلفة يف اإطار طاولة م�شتديرة نّظمها املركز ال�شت�شاري للدرا�شات والتوثيق 

وجمعت خرباء واقت�شادّيني معنّيني ب`»ال�شاأن العام«، وقالوا بو�شوح اإن امل�رشوع املطروح ل ي�شي بوجود اي نوايا للتغيري. فبعدما تراجع 

معّدل الدين العام اإىل الناœ املحلي الإجمايل اإىل حدود 135% (ل يزال مرتفعًا قيا�شًا باملعايري العاملية)، مقارنة مب�شتوى خطري بلغ %180 

طرح اأ�شئلة كثرية عما اإذا كان املجال الآن متاحًا لإخراج املوازنة من عقدة »اأولوية خدمة الدين العام« التي �شادت 20  oيف العام 2006، ت

عامًا. اأ�شئلة طرحها رئي�ض املركز عبد احلليم ف�شل اˆ على امل�شاركني، مف�شحًا يف املجال امام طرح موا�شيع حيوية يجب معاجلتها الآن، 

 Ìالت�شاوؤل الأك اأّن معّدي م�رشوع املوازنة ل يعنيهم كثرياً  الوا�شح  البنى التحتية. لكن من  اإىل ال�شتثمار يف  من امللف الجتماعي و�شوًل 

حيوية: اأمل يحن الوقت ملقاربة املوازنة من منظور جديد، بعدما تكّد�شت املالحظات وتكاثرت من عام اإىل اآخر؟ ت�شاوؤل طرحه اخلبري القت�شادي 

جنيب عي�شى الذي تناق�ض و13 زمياًل يف جمالت امل�شارف، العقارات، املحا�شبة العاّمة، الإعالم القت�شادي، القت�شاد الدويل اإ�شافة اإىل امللف 

الجتماعي والنظام ال�رشيبي والف�شاد يف الإنفاق العام. بداية مع العتمادات والإيرادات املتوقعة يف امل�رشوع من حيث الت�شنيف والأرقام؛ اذ 

قرّا اأ�شاًل، وبالتايل ل جديد فيه«، علّق مدير املحا�شبة ال�شابق  oلي�ض هناك اأي اختالف عن م�رشوعي موازنتي عامي 2010 و2011، اللتني مل ت«

يف وزارة املال، اأمني �شالح. فخدمة الدين العام مثاًل ل تزال اأولوية حيث متّثل 5^27% من اإجمايل النفقات، ويف املقابل »تراجعت ح�ّشة 

الإنفاق ال�شتثماري من 5^16% اإىل 62^14%« وهذا الرتاجع ين�شف كليًا ادعاء وزارة املال اأّنها تزيد نفقاتها ال�شتثمارية يف البنى التحتية 

لكي ت�شّكل رافعة للنمّو. اإذاً، يف الت�شنيف والأرقام، تبدو املوازنة م�شتن�شخة فعاًل، لكن ماذا عن امل�شاريع التي تطرحها وال�شيا�شة ال�رشيبية 

الإجمالية التي تتبّناها؟يف الواقع، تبقى املقاربة التي تطرحها وزارة املال جتزيئية وفقًا جلميع اخلرباء، وهو اأ�شواأ ما يكون يف ظّل الهدر 

والف�شاد امل�شت�رشيني وعدم فاعلية القطاع اخلا�ض؛ وتغّذي هذه احللقة من �شعف الإنتاجية وكبح الزدهار (يف املبداأ، املوازنة يجب اأن تروج 

الزدهار والإنتاجية!) ل ان تكون مرهونة للم�شالح ال�شيا�شية. ففي مو�شوع فر�ض �رشيبة على الأرباح العقارّية، وهو امل�رشوع الذي طرحه 

وزير العمل �رشبل نحا�ض يف اإطار �شلّة متكاملة لتاأمني التغطية ال�شحية ال�شاملة وزيادة التوظيف للخروج من حلقة اقت�شاد التهجري، ت�شّمنت 

املوازنة ت�شوهات على �شعيدي الإجراء الأ�شا�شي والهدف منه. فم�رشوع املوازنة يت�شّمن فر�ض �رشيبة بن�شبة 3% على ايرادات بيع العقارات، 

عّد »حتاياًل ملنع تطبيق امل�رشوع اجلذري«، بح�شب رئي�ض مركز البحوث وال�شت�شارات، كمال حمدان. وحّتى بفر�ض �رشيبة ل بّد من  oوهو بند ي

كن ا�شتقاء املعايري  oشمل بها؛ واجلواب هنا يكمن يف التمييز بني البائعني وبني التجار الذين يراكمون الأرباح، ومي� oدرا�شة تف�شيلّية تت�شّمن من ي

طّبق هذه ال�رشيبة (يف الواقع معظم بلدان العامل). بيد اأّن م�رشوع املوازنة مل ي�شتق �شيئًا من اأي مكان. كذلك فاإّن اأيًا من  oمن بلدان كثرية ت

امل�شاكل املتعلّقة باإعادة ترتيب ال�شيا�شة ال�رشيبية غري ‡كن من دون تقدË �رشيبة الدخل املوّحد، بح�شب القت�شادي �شمري �شالمة. اّما يف 

م�شاألة التغطية ال�شحية ال�شاملة، فقد خ�ّش�ض لها امل�رشوع 300 مليار لرية فقط، وهو »بند اأoدرج على عجل للحوؤول دون تبّني م�رشوع نوعي 

عّد اأ�شواأ ال�رشّين، لكن »كلفتها مرتفعة على املواطنني،  oولالإ�رشاع �شوب تبّني البطاقة ال�شحية«، وفقًا لكمال حمدان. طبعًا البطاقة ال�شحية ت

وهي ل تعالè م�شكلة الإنفاق ال�شحي خارج امل�شت�شفيات«؛ ولذا فاإّن لوحة ال�شيا�شة احلكومية على هذا ال�شعيد تبدو »ملتب�شة ورمادية« مع 

�شواد »الذهنية نف�شها التي ل تزال ت�شيطر على التعاطي مع الإنفاق العام يف الباب الجتماعي«.اأّما الق�شية الكربى براأي حمدان فهي م�شاألة 

فع هذا البدل مع الت�شحيح اجلديد من 8 اآلف لرية) ل`220 األف موّظف  oالنقل العام »حيث ت�شّدد الدولة 10 اآلف لرية بدل نقل يومي (اإذا ر

ر�شمي؛ ولدى احت�شاب املجموع ال�شنوي يكون 550 مليون دولر! هذا املبلغ ننفقه �شدى من دون بناء �شيء مفيد. وهذا الرقم �شريتفع يف العام 

املقبل لأّن اأ�شعار املحروقات �شرتتفع«.اإّنها ال�شيا�شات العبثية نف�شها اإذاً، لكن ملاذا تكون غري ذلك؟ فم�رشوع املوازنة عادي لأّن »اأ�شحاب 

امل�شالح وراء امل�رشوع هم اأنف�شهم« الذين كانوا وراء املوازنات يف املا�شي، من هذا املنطلق اأجمع اخلرباء على اأّن الأجدى هو البتعاد عن 

الأرقام والتو�شيفات التف�شيلية لأّن الق�شية تعود اإىل جذور التفكري الإ�شالحي الذي يجب اأن يكون �شائداً؛ لكن نقا�شًا كهذا يدفع البع�ض اإىل 

كن اإطالق �رشاكة كهذه وتاأمني �شفافّيتها من دون بناء دولة قوية تعك�ض قّوتها يف موازنتها؟  oتبّني خيار ال�رشاكة مع القطاع اخلا�ض، وكيف مي

كن  oاحلّل هو باإعادة هيكلة الذهنية القائمة، واحلاجة اإىل هذا التحول �رشورية جداً يف هذه املرحلة التي ي�شهد فيها العامل »اأزمة خطرية، مي

اأن يكون لبنان اأحد �شحاياها، لكونه جزءاً من املنظومة العاملية التي تقوم على الليربالية اجلديدة« وفقًا للخبري القت�شادي واملايل، ح�شن 
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�شاÆ وفقًا ل�شلّم  oوحتويلها �شوب القطاعني الزراعي وال�شناعي اللذين يوّلدان الوظائف«.حتّول يبدو بعيداً ما دامت مقاربات جميع امللّفات ت

تقوË القت�شاد الذي �شاد يف البالد منذ العام 1992.

ح�شن �شقراين : الخبار العدد 1571 ال�شبت 26 ت�رشين الثاين 2011ن�شخة للطباعةاأر�شل ل�شديق
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ارتفاع اأ�سعار البي�ض

ايلول  نهايات  يف  جنوين  ب�شكل  البي�ض  �شعر  ارتفع  اخلرب(:   (

لدى  اأن  ن�شبة 100%، علما   اىل  الأول  ت�رشين  املا�شي وو�شل يف 

منتجي البي�ض يف لبنان حماية ر�شمية وا�شعة؛ فال�شوق املحلية ل 

ميكن اإغراقها اأو مناف�شتها ب�شهولة ب�شبب وجود ر�شم جمركي على 

اإدخال البي�ض مبعدل 100 لرية على البي�شة الواحدة، كما اأن ت�شدير 

البي�ض كان حتى ني�شان 2011 مدعومًا بوا�شطة املوؤ�ش�شة العامة 

لت�شجيع ال�شتثمارات »اإيدال«.

) التعليق ( :  ب تبني لكل الذي تابعوا امللف اأن �شبب ارتفاع 

اأ�شعار البي�ض يف بداية ت�رشين اول 2011  هو الحتكار املتعمد ، 

واأن احدى ال�رشكات امل�شهورة يف عامل البي�ض والدجاج هي وراء 

ذلك ، فمن حا�شب ، ومن عاقب ، ومن حفظ حقوق اللبنانيني ، ما 

�شهدناه هو ا�رشار على منطق ال�شوق احلرة ، و�شوق العر�ض والطلب 

، من يحمي لبنان من ج�شع بع�ض جتاره . 

جلنة جتار ملكافحة ارتفاع اأال�سعار  : 

وزير  تراأ�ض  القبان  مال  جتار  بنقابة  اجتماع  بعد   : اخلرب(   (

 2011-11-10 بتاريخ  اجتماعا  نحا�ض  نقول  والتجارة  القت�شاد 

نبيل  الدكتور  برئا�شة  ال�شوبرماركت  ا�شحاب  نقابة  من  وفد  مع   ،

فهد وجرى البحث يف ارتفاع ا�شعار املواد الغذائية وا�شبابه.واطلع 

امللف  بهذا  التعاطي  »جدية  على  ال�شوبرماركت  ا�شحاب  نحا�ض 

الذي يهم كل املواطنني مبختلف اطيافهم«، مطالبا ب«التعاون مع 

ت�شم  طوارئ  جلنة  »ت�شكيل  عن  اعلن  المور«.واذ  ل�شبط  الوزارة 

ال�شعار  لدر�ض تطور  قال: »نعمل معا  الغذائية«،  النقابات  جتمع 

ومعاجلة اي ارتفاع فيها . 

التعليق : املتاأمل باع�شاء اللجنة التي �شكلها معاليه يجد اأن 

املجل�ض  الوطني  املجل�ض  فاين   ، كلهم جتار!  اللجنة  هذه  اأع�شاء 

قانون  وفق   2005 العام  ان�ضء  الذي  امل�شتهلك  حلماية  الوطني 

حماية امل�شتهلك، و هو اجلهة الوحيدة املوكلة اإليها درا�شة الأ�شعار 

�شكلها  التي  اللجنة  قانونية  هي  ،ما  الأ�شواق.  يف  توازن  وحتقيق 

هي  وما   ، اجتماعاتها  قانونية  هي  وما   ، القت�شاد  وزير  معايل 

اجنازاتها منذ ت�شكيلها ، غري اأنها اأوهمت باأن هناك من ي�شهر على 

م�شالح اللبنانيني ، ولرمبا نّف�شت الغ�شب ال�شعبي قليال ، ولكن هل 

اأنف�شهم الذين يرفعون الأ�شعار اقرتاح  اللبنانيون من التجار  ياأمل 

معايل  عند  اجلواب   ، ؟  �شفاف  اداء  الداء  هذا  هل  حلول خلف�شها؟ 

الوزير ، والوزراء، وجمل�ض الوزراء . والدولة كلها ، والنواب . ولي�ض 

عند اللبنانيني ال املزيد من الفقر والفقار .

) اخلرب( : بح�شب رئي�ض مركز البحوث وال�شت�شارات كمال حمدان، 

الدولة حواىل 400 مليون دولر �شنويًا بدل نقل حلواىل 200  تدفع 

األف موظف يف القطاع العام، على اأ�شا�ض 8 اآلف لرية يوميًا، و�شتتكبد 

حواىل 300 األف دولر اإ�شافية من جراء زيادة بدلت النقل األفي لرية 

اإذا ما مّتت املوافقة على ت�شحيح الأجور. ولو اأن الدولة راكمت هذا 

الإنفاق على ثالث �شنوات فقط، لكانت اأجنزت اأكرب خطة للنقل العام 

يف لبنان. اإل اأنه بدًل من ذلك، �شتنفق الدولة 75 مليار لرية، اأو ما 

يوازي 50 مليون دولر، لدعم ال�شائقني العموميني، �شمن ا�شرتاتيجية 

غري مفهومة »خلف�ض اأكالف النقل«. ويلفت حمدان اإىل اأن حواىل 500 

مليون دولر تدفعها الدولة �شنويًا بدًل للنقل ودعمًا له، من دون اأّي 

اإفادة فعلية من هذه املبالغ لتطوير النقل العام.

 ، النقل  ابتهاجات لجنازات يف خطط  ويحدثونك عن   : التعليق 
الراكب على حقائب   ، امل�شتقل  لبنان  عمر  هو   ، ونيف  عاما  �شتون 

وزارات نقله ع�رشات الوزراء ، وكلهم اتقياء ، انقيا ، ولكن اأي النقل يف 

لبنان ،اجلنة واجلنان ، التي تغنى بها ال�شعراء والدباء ، هل حقا اأن 

لبنان عجز عن ا�شتيالد خمل�ض واحد ين�شئ له نقال خال�شا لوجه 

ثقافته وح�شارته واهله ، من اأين ياتينا كل هذا ال�شفه يف ادارة �شوؤون 

بلدنا ؟ الدولة ل تهتم ، والقطاع اخلا�ض يرمي على �شوارعنا »زبالة 

» العامل من و�شائل النقل املهرتئة يف ال�شكل واللون ، والعاجزة يف 

احلجم والدور ، والغريب اأننا مل نر خطة ، اأو ا�شرتاتيجية ال واقحم 

فيها القطاع اخلا�ض ، املالئكي ، املالئكي يف لبنان ، ا�شا�شا وركيزة 

، للتخطيط والن�شاء والدارة وال�شمانة ، هل منلك يف لبنان قطاعا 

خا�شا ، غري زمر الناهبني والفا�شدين حتى ولو كانوا لبنانيني اأحياء 

اللبناين  بقي  لو  ؟1!  وطامعني  �رشكاء  م�شتجلبني  اأو  ؟!  ومرحومني 

يفكر ويحلم مائة عام والف ، بنقل عام » ابن اأ�شول » يف لبنان ، 

ف�شيحتاج اىل مائة عام والف اأخرى ليدركه !بل ليدرك من يدرك حاجة 

لبنان اليه .. » وللي بيعي�ض يذكر اجلايي » .

فيها  وا�شتغل  الهاوية،  حاّفة  لعبة  الو�شطي  احلكم  اأجاد  لقد 

على  تلعب  مدرو�شة،  واإطاللت  باإطاللة  ا�شتغالل،  خري  الإعالم 

الد�شتورية  الأطر  خارج  من  هزياًل،  التمويل  جميعا...وجاء  الأوتار 

والهبات  لالإغاثة،  العليا  الهيئة  م�شارب  عرب  مهربًا  والقانونية، 

اأنها ل تليق مبحكمة  اأقل ما يقال فيها  الأطراف، بطريقة  املتعددة 

املتحدة  والأمم  اخلارجية  القوى  اأعتى  من  مدعومة  دولية، 

ودفعه  بالبلد  اللعب  ي�شتحق  هل  وال�شوؤال  الدويل،  الأمن  وجمل�ض 

من  القدر  هذا  بع�شهم،  مبواجهة  اللبنانيني  وو�شع  الهاوية،  اإىل 

رئي�ض  من  ناأمل  قطع،  قد  التمويل  اأن  املاكيافيلية؟!ومبا  املمار�شة 

بال�شتقالة  يهدد  اأن  ال�شلطة،  يف  الو�شطية  من  املدعوم  احلكومة 

ملرة ثانية، من اأجل النا�ض وق�شاياهم احلياتية وم�شتقبل اأولدهم، 

م�شاربهم،  اختالف  على  النا�ض  ينتظرها  التي  الوطنية،  وامل�شاريع 

اأولويات  اأمام  جميعًا  والقوى  والوزراء  الوزراء  جمل�ض  وي�شع 

لوجه.   النا�ض، وجهًا 

تتمة االفتتاحية


