
1432هـ �صوال   - 2011م  اأيلول 

¿ÉæÑd ‘ Úeóîà°ùŸG h ∫Éª©dG äÉHÉ≤æd AÉaƒdG OÉ–G øY Qó°üJ

`g1432 ∫Gƒ°T  -Ω2011 ∫ƒ∏jCG  -¿ƒ°ùªÿGh ¢SOÉ°ùdGOó©dG



العدد ال�صاد�س واخلم�صون�صدى النقابات á«M Éààa ’ G

العدالة االجتماعية ه« الهد±
راكمت احلك�مات اللبنانية املتعاقبة التخلف االقت�شادي واالجتماعي ، ف��شعت ق�ى االنتاج يف لبنان يف ماآزق ال تعد وال حت�شى، وو�شعتهم 

وجها ل�جه ، ودفعت بهم اىل م�اجهات ي�مية وم��شمية ، وفر�شت عليهم ال�شعي الأهداف هي يف احلقيقة بعيدة يف م�شاراتها كل البعد عن ال�شالمة 

بة، والهلكى ، والتي مل يعد  nوال�شحة ال�طنية يف االقت�شاد واالجتماع ، ت�شحيح االأج�ر ، ومعار�شة ت�شحيح االأج�ر هي احدى هذه امل�شارات املتع

ال�شالك�ن  فيها يجدون طريقا غريها ب�شبب الطرقات املقفلة بتخلف ال�شيا�شات االقت�شادية واالجتماعية للحك�مات املتعاقبة  . 

ال اأحد يف لبنان مقتنع – رغم حلظة االختناق املعي�شي واحلياتي – مبا فيهم االحتاد العمايل العام وعمال لبنان- اأن ت�شحيح االأج�ر ه� امل�شلك 

الطبيعي وال�شليم ملعاجلة االأو�شاع االقت�شادية واالجتماعية املتاأزمة للبنانيني ، وه� بالتاأكيد لي�ض امل�شلك الطبيعي لت�شحيح ال��شع االقت�شادي 

ال�طني العام ، لكن لي�ض يف اليد حيلة غريه ، وغري اللح�ض الدائم من مربد اللحم الذي يدمي اجل�شد وينخره، ويكاد ي�شل اىل العظم . 

هذا ما فعلته احلك�مات ال�شابقة ، وهذا ما تفعله حك�مة الي�م ، وت�ؤكد عليه يف م�رشوع م�ازنتها للعام 2012 ، املت�شمن زيادة غري مقب�لة على 

�رشيبة اال�شتهالك ) T.V.A ( ، وه� امل�رشوع املتخبط بارقام الت�ش�يات واال�شرت�شاءات والتقدميات امل�شم�نة لروؤ�ض االأم�ال وجتار العقارات ، 

وال�ع�د امل�شك�ك فيها للفقراء وذوي الدخل املحدود ، ذلك اأن الدولة كل الدولة مل يعهد منها الفقراء تاريخيا وفاء باي التزام معهم، فلطاملا نق�شت 

التزاماتها يف النقل امل�شرتك ، يف ال�شمان االجتماعي ، ويف ال�شندوق البلدي امل�شتقل ، ويف التع�ي�شات للمهجرين وللمنك�بني وللمت�رشرين من 

احلروب ومن الك�ارث الطبيعية ، ولطاملا جبت منهم ال�رشائب والر�ش�م بحجة زيادة االنفاق االجتماعي ، وما زال�ا يعان�ن من تكاليف علمهم ، 

و�شحتهم ، ونقلهم ، وال يعلم اأي من اللبنانيني اأين ذهبت ام�الهم ، وملاذا تراكم عليهم الدين العام ؟ بالع�دة اىل  حديث ال�شاعة ، وحدث ال�شاعة 

، ت�شحيح االأج�ر ; اأمل نكن بغنى عن هذا املطلب على الدوام ل� اأن احلك�مات املتعاقبة ، اخذت دورها اجلدي يف الرعاية االجتماعية ، وادارت 

ماليتها العامة بدقة و�شفافية ، وخ�ّش�شت وثّبـتت ب�شدقية وبجدية عالية الق�شم ال�ايف من اهتمامها وم�ازناتها للرعاية االجتماعية احلقيقة يف 

امللفات احلياتية ال�رشورية اال�شا�شية للم�اطنني ; ال�شكن ، وال�شحة ،والتعليم ، والنقل ، والكهرباء واملاء ،الهاتف ، لتخفف عن مداخيلهم االعباء 

االثقل فيها ، وتريح العمال وال�شناعيني واأ�شحاب االعمال من املطالبات الدائمة بت�شحيح االأج�ر ؟!

اأمل نكن بغنى عن هذا املطلب ل� اأن الدولة ا�شتجابت ورفعت الر�ش�م عن املحروقات ، اأو بادرت اىل تاأمني نقل م�شرتك اآمن وراق ي�شتحقه �شعبها 

لت�فر عليه اعباء نقل م�شطرب وف��ش�ي ، فتخفف عنه زحاما، و�شياعا لل�قت، وجلزء عال من مدخ�له ؟!  

هل يريد اأن يقنعنا اأحد اأن الدولة عاجزة اىل هذا احلد عن �شبط االأ�ش�اق غ�شا وتزويرا واحتكارا ، ورفعا تع�شفيا لالأ�شعار ، لنتقتنع منه اأي�شا اأن 

الدولة عاجزة اىل هذا احلد عن حماية ال�شلع الغذائية اال�شا�شية للم�اطن اللبناين  ، ف�شال عن قدرتها على ت�فريها له مدع�مة بالن�ع وال�شعر ، 

ومبا يرفع عنه االبتزاز الي�مي يف الرغيف واحلليب وحبة البندورة..؟!

ملاذا هذه الدولة منذ ن�ش�ئها على االر�ض اللبنانية مل تعرث بعد على م�شار اقت�شادي اجتماعي ي��شلها اىل هذه الرعاية االجتماعية اجلدية ، وملاذا 

مل تهتد بعد اىل هذا امل�شار العادل يف احلكم ، وما زالت تتخبط فيه ، وتدع� كل عام اأو عامني اللبنانيني اىل التخبط يف البحث عما ي�شلح حالهم 

اأو ي�فر لهم الكثري مما يفتقدونه من اأمن غذائي واجتماعي ، وا�شتقرار اقت�شادي ؟! هل هي �شادقة فيما تبديه من حر�ض على النم� االقت�شادي 

واالجتماعي وترمي له ا�شتخال�شات الن�شب املئ�ية �شن�يا وف�شليا و�شهريا ؟!

اأي ‰� تطمح اليه دولة ، ال ي�شتقر فيه عامل وال �شاحب عمل ، وال ي�شتقر فيه انتاج وال اقت�شاد؟! 

نحن على يقني اأن العمال واأ�شحاب العمل وال�طن يف ملف ت�شحيح االأج�ر، هم واحد يف الظلم الالحق بهم ، ظلم من ظامل واحد ه� دولتهم ، 

وحك�ماتهم املتعاقبة . نحن على يقني اأن العمال وا�شحاب العمل وال�طن لي�ش�ا على اقتناع ، باأن احلل اال�شرتتيجي - وال حتى التكتيكي - الأزمتهم 

االقت�شادية واالجتماعية ه� ت�شحيح االأج�ر ، لكنهم بالتاأكيد يخ��ش�نه يف ظل ما ي�شبه اال�شت�شالم ملنطق اللح�ض من املربد ، وهم يدرك�ن اأنه 

ينه�ض جلدهم وي�شل اىل عظامهم .لي�شت م�ش�ؤولية اأ�شحاب العمل والهيئات االقت�شادية يف املبا�رش من م�ش�ؤولياتهم ال�طنية تعزيز القدرة ال�رشائية 

لالج�ر ، وتثبيت هذه القدرة ، كي ال ن�شهد نزاعات بينهم وبني عمالهم ، وا‰ا من م�ش�ؤولية الدولة وحدها تعزيز هذه القدرة وتثبيتها ، حتى ن�شهد 

ا�شتقرارا يف العالقات بني اطراف االنتاج مبا فيهم الدولة ، وال يك�ن ذلك اال بع�دة الدولة ع�دة حقيقية اىل عهد قيامها مع م�اطنيها ، وه� عهد 

الرعاية االجتماعية ونظم اأم�ر معا�شهم بالطريقة االأمثل ، وه� حق لهم ، ولي�ض جمرد تقدميات ، تكاد ت�شبح عطاءات مبنطق من يريد الع�دة بنا اىل 

ّاأ من  pورقة فقر احلال " كي نح�شل نحن اللبنانيني على حق�قنا يف وطننا ! حتى واإن ا�شتطاع االحتاد العمايل العام ت�شحيح االأج�ر الي�م مبا يهد"
روع العامل وبع�ض ذوي الدخل املحدود ، فماذا بعد �شهر و�شنة ؟ لي�ض هناك من ي�شمن �شم�د فاعلية اأي ت�شحيح لالأج�ر  ، فالت�شحيح االأ�شح ه� 

ي�م تع�د الدولة ) اأو ا�شتعادتها ( اىل دورها يف الرعاية االجتماعية احلقة بكل مطالبها ، وال بد اأن يبداأ الت�شحيح بال�شري ال�شحيح نح� ت�فري وب�شط 

العدالة االجتماعية بكل مطالبها ، وهنا تكمن املطالب االأجدى ، وهي م�ش�ؤولية اجلميع ، مبا فيهم وا�شعي م�ش�دة م�رشوع م�ازنة العام 2012 . 
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بتاريخ 2-9-2011 راأى رئي�ض جمعية ال�شناعيني نعمة افرام » ان م��ش�ع ت�شحيح االج�ر، ه� جزء من راأي الهيئات االقت�شادية«، 

لكنه اأكد »على �رشورة حت�شني القدرة ال�رشائية للعامل الذي يعاين، كما تعاين امل�ؤ�ش�شات من و�شع �شعب، قد يزداد �شع�بة يف االآتي 

من االيام. لذلك يجب اإعادة النظر باحلد االدنى لالج�ر، وحتفيز القدرة ال�رشائية، والغاء ‰ط الفات�رتني يف الطاقة واملياه وغريهما ...« 

بتاريخ ٢-٩-٢٠١١ أصدرت الهيئات االقتصادية بيانا بنتيجة اجتماعها االستثنائي برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، أكدت فيه أنّه «رغم 
الي العام بشأن تصحيح احلد االدنى  حتسس الهيئات االقتصادية بصعوبة االوضاع االجتماعية واملعيشية إال أنها ترى ان مطلب االحتاد العمّ
لالجور، يأتي في ظروف صعبة، متر فيها البالد، إن على املستوى السياسي، أو على املستوى االقتصادي، .. واعتبر اجملتمعون أنّ «هذا املوضوع 
أي  املوضوع،  بهذا  املعنية  األساسية  األطراف  بني  ي  وجدّ اء  بنّ حوار  وإلى  وعقالنية،  ومتأنية  قة،  معمّ دراسة  إلى  ويحتاج  احلساسية،  بالغ 
الي العام، من أجل إيجاد مخرج يلقى قبول اجلميع، ويتوافق مع الواقع  الدولة ممثلة باحلكومة، والهيئات والفاعليات االقتصادية، واالحتاد العمّ

االقتصادي املتردي ويراعي وضع الدولة املالي واوضاع القطاعات االقتصادية من جهة، وفي املقابل مصلحة العمال من جهة أخرى».

ً من غرفة التجارة والصناعة في بيروت برئاسة محمد شقير الذي قال بعد  بتاريخ ٥-٩-٢٠١١ استقبل رئيس احلكومة جنيب ميقاتي وفدا
اللقاء: «شرحنا وجهة نظرنا ورأينا كغرفة جتارة في بيروت وهيئات اقتصادية في موضوع زياد األجور، وأوضحنا له أن العمال الذي يعملون في 
مكاتبنا ومصانعنا هـــم عمالنا، ولكن الوضـــع االقتصادي في البلد اليوم ال يتحمل زيادة أي أجور، وال سيما أن البلد مــر خالل األشهر 
الفائتة بوضع صعب، وكل املؤشرات االقتصادية سلبية ويا لالسف.  من هنا ال نستطيع أن نحمل أي تاجر أو صناعي أي عبء إضافي، وعقدنا، 
قبل اجتماعنا مع الرئيس ميقاتي، اجتماعات مع كبار الصناعيني والتجار في لبنان، واتفقنا على ان اي زيادة للحد األدنى ستؤدي الى البطالة، 

واملؤسسات غير مستعدة ألي زيادة اليوم، واذا فرضت هذه الزيادة فإن املؤسسة التي لديها مئة موظف ستضطر الى صرف 
٢٠ الى ٢٥ في املئة منهم ألنها ال تستطيع حتمل هذه الزيادة .

اس «من مغبة التسرع في بت موضوع تصحيح األجور، واخللط  ر ، رئيس جمعية جتّار بيروت د. نقوال شمّ بتاريخ ٦-٩-٢٠١١ حذّ
بينه وبني تعزيز القدرة الشرائية للمواطن».

بتاريخ ٧-٩-٢٠١١ احتاد الغرف يسمي منوبيه الى جلنة املؤشر. ووفق رئيسها محمد شقير «مت التوافق على تسمية نبيل فهد 
والبير نصر وشارل عربيد، «. ورحب شقير بتأليف جلنة املؤشر خصوصا اننا «من اول الداعني الى حوار جدي مع االحتاد العمالي»، إال أنه رغم 
ذلك ال يخفي إصرار الهيئات على رفضها زيادة االجور انطالقا من تخوفها على مصير املؤسسات اللبنانية التي لم يعد في قدرتها حتمل 

أي اعباء اضافية».

بتاريخ ٧-٩-٢٠١١ رئيس جمعية الصناعيني نعمت افرام اعتبر ان دور جلنة املؤشر محدود وفقا ملا هو منصوص عليه في القانون. لكن رغم 
ذلك، فإنه يعتبر أن دورها ايجابي حيال درس مؤشر السلة االستهالكية. وقال  «يجب أن نبادر الى اتخاذ قرار ما، ولكن من دون اللجوء الى 
قرارات متسرعة». و «علينا تقوية القدرة الشرائية بطريقة ما، وفي املقابل يجب أن نأخذ في االعتبار ان اقتصادنا ينزف والنمو يتراجع، وخدمة 
الدين نحو ٦ مليارات في حني ان موازنتا ال تزيد عن ١١ مليارا».  واعتبرأن «زيادة احلد لالجور مطلب محق للعمال ، ويجب أن نكون الى جانبهم، 

ولكننا في الوقت عينه ينبغي ان ننظر الى اقتصادنا وحتفيز االستهالك الداخلي، كي نصل جميعا الى ضفة االمان».

بتاريخ ١٣-٩-٢٠١١ استغربت الهيئات االقتصادية في بيان اثر اجتماع لها : «ان تطرح، في ظل هذا الوضع املتردي، مجموعة من املطالبات 
واإلجراءات التي تصب جميعها في خانة زيادة األعباء وزعزعة قدرة املؤسسات على الصمود واالستمرار. ومن ضمن هذه الطروحات نذكر 
منها، تصحيح احلد األدنى لألجور على نحو عشوائي وغير علمي وغير منطقي، وزيادة العبء الضريبي ضمن مشروع قانون موازنة ٢٠١٢.

ً اقتصادياً في وقت كان املطلوب إرساء مناخ مؤات ومحفز لالستثمار واإلنتاج والنمو ، واعتبرت أنه  ويولد هذان االقتراحان، وفق البيان، ركودا
ً للقدرة الشرائية للمواطنني، وخطة صارمة ملعاجلة الهدر  ً لتحمل مسؤولياتها االجتماعية تعزيزا «كان من األجدى ان تضع الدولة تصورا

املتفاقم في املؤسسات العامة، مبا يغنيها عن زيادات ضريبية تلجم النشاط االقتصادي في أجواء داخلية وإقليمية ضاغطة .

بتاريخ ١٣-٩-٢٠١١هدد ، رئيس احتاد نقابات اخملابز واألفران في لبنان النقيب كاظم إبراهيم، برفع سعر ربطة اخلبز في حال 
إقرار احلكومة زيادة األجور. وقال إبراهيم في بيان إن : «قطاع اخملابز واألفران يزيد األجور كلما دعت احلاجة، ألن اليد العاملة 
. ً قليلة جدا»، مؤكدا أن «القطاع ملتزم باألسعار واألوزان من قبل وزارة االقتصاد، وليس باستطاعته أن يزيد ولو قرشاً واحدا
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اجلمعية  الشرائية»، وعرضت  القدرة  وتعزيز  لألجور  األدنى  احلد  بيروت مطالعة حول «تصحيح  بتاريخ ١٤-٩-٢٠١١ قدمت جمعية جتار 

مطالعتها خالل مؤمتر صحافي عقده رئيسها نقوال شماس.  وتساءل شماس «عن جدوى التالعب بآليات العرض والطلب برفع األجور 

د على انه «إذا كان ال بد من تصحيح استلحاقي وطارئ للحد األدنى  عنوةً في ظرف اقتصادي عصيب للدولة واملؤسسات واألسر». وشدّ

لألجور جتاوباً مع بعض املطالب العمالية، فينبغي أن يأتي مُحكماً، حجماً وتوقيتاً، وأن يندرج ضمن استراتيجية اجتماعية ـ اقتصادية 

مات استراتيجية، أال وهي: االستهالك، اإلنتاجية،  شاملة، وقد انتقينا خمسة معايير لتصنيف األوضاع املُرتقبة وتسليط الضوء على مقوّ

التضخم، مالية املؤسسات، وفرص العمل. وطالب شماس بإعادة «ملف تعزيز القدرة الشرائية الشائك إلى مكانه الطبيعي، أي اجملالس 

الثالثية التكوين، وعلى رأسها جلنة املؤشر، كي تنكبّ على معاجلته بحكمة ودراية وهدوء، وبرعاية الدولة كوسيط نزيه وعادل .

بتاريخ ١٥-٩-٢٠١١ قال حاكم مصرف لبنان رياض سالمة في تصريح لوكالة رويترز أن البنك املركزي ملتزم باحلفاظ على استـقرار الليرة 

وأنه يتدخل في سـوق الصرف لإلبقاء عليها عند احلد األدنى من النـطاق الضــيق البالغ ١٥٠١-١٥١٤ ليرة للدوالر، لكنه رفض حتديد 

كمية الــدوالرات التي اشتراها البنك. وقال «نـحن نتدخل. نحــافظ على السعر عند ١٥٠١ (ليرة للدوالر). من مصلحة لبنان أن تكون 

عملته مستقرة وهذا ساعد على استقرار األسعار وساهم أيضا في خلق بيئة مناسبة لالستثمار .

بتاريخ ١٩-٩-٢٠١١ أقرت حكومة الرئيس جنيب ميقاتي ، املنطقة االقتصادية اخلالصة، في ضوء دراسة أعدتها شركة UKHO االنكليزية 

املتخصصة بالدراسات الطوبوغرافية، وأظهرت تطابقا مع االحداثيات التي كان توصل اليها خبراء اجليش اللبناني قبل سنوات، وتضمنت 

(الثالثية) بني لبنان وقبرص واسرائيل، حيث سيصار بعد نشر املرسوم في اجلريدة الرسمية الى إيداع األمم املتحدة  تثبيتا للنقطة ٢٣ 

نسخة عن القانون اللبناني الذي أقر سابقا، باالضافة الى قرار حتديد املنطقة االقتصادية اخلالصة، متهيدا العادة فتح أبواب التفاوض مع 

احلكومة القبرصية، وبالتالي دفع القبارصة الى تعديل االتفاقية املوقعة بينهم وبني إسرائيل على حساب لبنان . 

بتاريخ االثنني ١٩-٩-٢٠١١وفي ما يخص خطة النقل، اقر مجلس الوزراء اخملطط االساسي للخطة كما وضعته وزارة االشغال والنقابات 

املعنية، على ان يتم البحث فيها بشكل تفصيلي في وقت الحق. وقال وزير االشغال غازي العريضي لـ«السفير» ان النقاش الوزاري في 

هذا املوضوع كان ممتازا وغنيا، وقد تبنينا كل االفكار االيجابية، وبالتالي ميكن القول اننا دخلنا في حيز التطبيق التدريجي للخطة ونحن 

امام فرصة استثنائية لكي نحقق اجنازات في هذا اجملال .

بتاريخ ٢٠-٩-٢٠١١ أكد وزير املال محمد الصفدي خالل افتتاحه االجتماع الثالث للجنة الفرعية األوروبية – اللبنانية املعنية بالشؤون 

املالية واالقتصادية، على أن مشروع موازنة ٢٠١٢ «سينجز في االسبوعني املقبلني»، كاشفاً أنه «يركز على تطوير التقدميات االجتماعية»، 

ويستحدث «ضرائب جديدة ومنها الضريبة على األرباح الرأسمالية»، فيما يلغي ضرائب أخرى مضرة باالقتصاد.

 ¿ÉæÑd ‘ Úeóîà°ùŸGh ∫Éª©dG äÉHÉ≤æd AÉaƒdG OÉ–’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

. ∂jôM IQÉM ‘ √ô≤e ‘ ¬d ájOÉY á°ù∏L ‘

 íjôj ÉÃ á«YÉªàL’G ájÉª◊G áµÑ°T ÚeÉJh , QƒLC’G ´É°VhCG á÷É©e âbh âbƒdG

   . »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G QGô≤à°S’G ßØëjh  º¡æWhh Ú«fÉæÑ∏dG

 يهم احتاد ال�فاء لنقابات العمال وامل�شتخدمني يف لبنان ان ي�ؤكد على اأحقية  املطالب االقت�شادية 

املعي�شية التي يتحرك من اجلها االحتاد العمايل العام ، وال �شك ان ما و�شلت اإليه االأو�شاع املعي�شية 

واحلياتية للنا�ض باتت تت�شدر اأول�يات اهتماماتهم، وهم بذلك �شبق�ا احلك�مة بالت�شدي لهذا امللف ، وبات�ا ميتلك�ن زمامه ، 

وعليه فان احلك�مة مدع�ة ب�شكل اأكيد جلعله ملفا اأ�شا�شيا و�شبه وحيد على طاولة جل�شتها املقرر عقدها ي�م االأربعاء بتاريخ 

5-10-2011- وال نرى �شبيال الإدارة م�ش�ؤولة لهذا امللف من قبل جمل�ض ال�زراء غري ذلك ، فمع تقديرنا لكل ما يدور ح�له من 

ت�شكيل للجان اأو اجتماعات لها ، فان ماآل النتائج اجلادة لها ه� طاولة جمل�ض ال�زراء املطالب الي�م باأخذ املبادرة واقت�شار 

احلماية  �شبكة  وتامني   ، االأج�ر  اأو�شاع  معاجلة  وقت  غري  ال�قت  فلي�ض   ، قطافها  وا�شتحق  ظروفها  ن�شجت  ملعاجلة  الطرق 

االجتماعية مبا يريح اللبنانيني ووطنهم  ويحفظ اال�شتقرار االقت�شادي واالجتماعي .   
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ت�شحيح االأجور وتطوير �شبكة احلماية االجتماعية مطلبان متالزمان 

احلوار داخل احلكومة ومعها  يخت�شر كل الطرق وامل�شوؤولية االأوىل واالأخرية عندها 

االحتاد العمايل العام يعلن اال�شراب العام يف 12 ت�شرين االأول واحتادات نقابية تعلن تاأييدها
 

االحتاد العمايل العام ي�شتمر بالتفاو�ض وي�شكل جلنة التح�شري لال�رشاب ووزارة العمل ت�شكل جلنة امل�ؤ�رش

ك�شفت جمريات ونتائج وظروف احلراك املطلبي يف �شهر اأيل�ل اأن احل�ار مع احلك�مة ه� املاآل الطبيعي املخت�رش لكل الطرق 

االأوىل واالأخرية ملعاجلة  ، وهذا ما يعزز منطق و�شع امل�ش�ؤولية  للبنانيني  االقت�شادي واملعي�شي  ال��شع  الهادفة اىل معاجلة 

ال��شع االقتت�شادي واملعي�شي للبنانيني عند احلك�مة ،ال عند اأي اأحد غريها ،  وك�شفت جمريات ونتائج وظروف احلراك املطلبي 

يف �شهر اأيل�ل اأي�شا، اأن مطالب االحتاد العمايل املتعلّقة بت�شحيح االأج�ر، ال بد اأن ت�شاحبها مطالب اأخرى متعلقة ب�شبكة احلماية 

االجتماعية لكل اللبنانيني ، فتعديل االأج�ر ال ت�شتفيد منه جميع ال�رشائح العاملة باأجر ، وال الفقراء و�شغار الك�شبة اأ�شف اىل 

العدد ال�ا�شع من العاطلني عن العمل ، يف ظل بطالة ترتفع ن�شبتها ي�ما في�م ، ما جعل مطلب التغطية ال�شّحية ال�شاملة ب�شكل 

خا�ض ، وال�شكن والتعليم والنقل ، مطالب تتقّدم يف �شاحة النزال مع احلك�مة ومع بع�ض اأ�شحاب العمل ، وزير العمل �رشبل 

اإىل جمل�ض  ال�شاملة  نّحا�ض، تقّدم ب�شفته وزير و�شاية على ال�شندوق ال�طني لل�شمان االجتماعي، مب�رشوع التغطية ال�شّحية 

ال�زراء، ومن املت�ّقع اأن ُيدرج هذا امل�رشوع على جدول اأعمال اجلل�شة املقبلة يف اخلام�ض من ت�رشين االأول ، وباقي مطالب �شبكة 

احلماية االجتماعية تنتظر اإهتمام ال�زراء كل مبيدانه، يف هذه االثناء تفتحت عي�ن النقابيني على حماوالت ج�ض النب�ض ال�شعبي 

ح�ل رفع �رشيبة الـ TVA ، اأو التفريق بني قطاع عام وقطاع خا�ض يف ت�شحيح االأج�ر ، اأو م�رشوع الع�دة اىل " ورقة فقر 

احلال " للح�ش�ل على تقدميات ا�شافية للفقراء من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ، كبديل عن ت�شحيح االأج�ر ، وكل ذلك مت رف�شه 

نقابيا ، وبقيت مطالب ت�شحيح االأج�ر، وتط�ير �شبكة احلماية االجتماعية يف واجهة التحرك النقابي ، التحرك الذي �رشب له 

النقابي�ن م�عدا مبدئيا يف 12 ت�رشين االأول ،ه� دع�ة �رشيحة ووا�شحة للحك�مة لتحرك نف�شها، وت�شتمع للمطالب العمالية 

املحقة ، فبا�رشاب وبغريه ، ال بد اأن يت�شاعد الدخان االأبي�ض من البيت احلك�مي ، فلنقت�رش جميعا الطريق اليه بح�ار معي�شي 

اجتماعي داخل احلك�مة ومعها ، وهذا ما اأدركه وبداأه االحتاد العمايل العام ، وال منا�ض من ا�شتكماله ، فماذا يف جمريات التحرك 

املطلبي لالحتاد العمايل العام ؟

بتاريخ 2-9-2011 اأعلن رئي�ض االحتاد العمايل العام غ�شان غ�شن " ان فرتة ال�شماح للحك�مة ت�شيق �شيئا ف�شيئًا، وان عامل 

ال�قت ينح�رش اأمامها، ويزداد يف املقابل وجع النا�ض من جراء االزمة االقت�شادية املعي�شية، التي �شرتخي بثقلها اكرث على اب�اب 

العام الدرا�شي..." وي�ؤكد على ان فرتة ال�شماح امام احلك�مة ت�شيق ي�ما بعد ي�م، وعامل ال�قت ال يعمل مل�شلحتها، باعتبار ان 

املجل�ض التنفيذي �شيجتمع الثالثاء يف 6-9-2011  ملناق�شة امل��ش�ع واتخاذ قرار بالتحرك. 

االقت�شادية  الهيئات  له، »م�قف  بيان  مارون اخل�يل يف  لبنان  لنقابات عمال  العام  االحتاد  رئي�ض  انتقد  بتاريخ 2011-9-2 

الراف�ض لت�شحيح االج�ر ورفع احلد االدنى واالآلية القان�نية املتبعة منذ ال�شتينيات يف هذا اخل�ش��ض، دون ان تقدم اي بديل من 

رف�شها"، واعترب اأن هذه الهيئات »مار�شت �شغ�طات كبرية على احلك�مة ل�رشف النظر عن هذا املطلب، ومنعت 

به"، ودعا  والبت  العمالية على طرحه  اإحلاح اجلهات  الرغم من  االج�ر على  ال�زراء من بحث ق�شية  جمل�ض 

الهيئات االقت�شادية اىل »االقالع عن هذه املمار�شات ورف�شها ت�شحيح االج�ر" ، كما دعا احلك�مة اىل »التحرر 

من هيمنة اأ�شحاب العمل على قرارها واال�رشاع يف بت م��ش�ع االج�ر الن اال�شتمرار بتجاهله يعرّ�ض اال�شتقرار 

االجتماعي لالهتزاز".

االقت�شادية،  والهيئات  العام  العمايل  االحتاد  اىل  الدع�ات  العمل �رشبل نحا�ض بت�جيه  وزير  بدء  بتاريخ 3-9-2011اعلن عن 

لت�شمية ممثليها يف جلنة امل�ؤ�رش، متهيداً لبدء اجتماعاتها ومناق�شة م��ش�ع ت�شحيح االج�ر املطروح.

بتاريخ االثنني 5-9-2011 زار ال�رشايا وفد من االحتاد العمايل العام برئا�شة غ�شان غ�شن والتقى رئي�ض احلك�مة وقال غ�شن 

بعد اللقاء : »رد الرئي�ض كـــان مبــــا�رشا، فقد اأكد اوال ت�شكيل اللجنة االقت�شادية االجتــــماعية برئا�شته وت�شمية اأع�شــائها، على 

اأن تبداأ جلنة امل�ؤ�رش باجتماعها، خ�ش��شا بعدما ت�شلم االتـــحاد العمايل العام كتابا بت�شمية اأع�شاء يف اللجنة، وقد فعلـــناــ، 
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ويجب اأن تبداأ ف�را االجتماعات، وكـــذلك م��ش�ع املجل�ض ال�طني لالأ�شعار الذي هــــ� م�ش�ؤولية وزارة االقتـــ�شاد، و�شيدفع رئي�ض 

احلك�مة يف اجتاه ت�شكيله. كل هــذه امل�ا�شيع يجب اأن تنتــهي خالل �شهر، وال فرتة �شماح، و�شيك�ن لنـــا م�قف، وغدا �شنبحث 

يف جل�شة املجل�ض التنفيذي لالحتاد العمايل يف كـــل هذه االأج�اء، ونحدد، كما اتفقنا مع دولة رئي�ض احلك�مة، اأن مهلة كل هذه 

املرحــلة التفاو�شية، اإن لناحية ت�شحــيح االأجــ�ر اأو الغالء وزيادة التقدميات االجتماعية يجب اأال تزيد على �شهر، ويف �ش�ء ذلك 

نقرر". 

بتاريخ 6-9-2011 قرر املجل�ض التنفيذي لالحتاد العمايل العام يف لبنان، يف جل�شًة ا�شتثنائية برئا�شة 

غ�شان غ�شن، »اإعالن االإ�رشاب العام والتظاهر على كافة االأرا�شي اللبنانية ودع�ة االحتادات العمالية اإىل عقد 

جمعيات عم�مية لتنظيم هذا االإ�رشاب والتظاهرات وذلك، ي�م االأربعاء 12 ت�رشين االأول 2011. 

بتاريخ 7-9- 2011 االحتاد العمايل العام ي�شمي مندوبيه اىل جلنة امل�ؤ�رش غ�شان غ�شن )رئي�ض االحتاد( 

وح�شن فقيه )نائب الرئي�ض( كمندوبني عنه.وراأى غ�شن اأنه »اآن االوان ملاأ�ش�شة هذه اللجنة ا�ش�ة بكل الدول، وان جتتمع دوريا العالن 

ن�شبة الت�شخم بعد ت�حيد املعايري املختلفة التي ي�شدرها امل�رشف املركزي واالح�شاء املركزي واخلرباء واالكت�اري�ن وغريهم«.

اإقرار  بتاريخ 15-9-2011حذر احتاد النقابات العمالية للم�شالح امل�شتقلة وامل�ؤ�ش�شات العامة يف بيان له »من املماطلة يف 

ت�شحيح االأج�ر وزيادة التقدميات من تع�ي�شات عائلية ومنح مدر�شية، اىل بدل نقل عادل وو�شع �شقف ل�شعر �شفيحة البنزين، 

وجلم فلتان االأ�شعار«، ودعا احلك�مة اىل ر�شم �شيا�شة اجتماعية ـ اقت�شادية عادلة مت�ازنة تاأخذ يف االعتبار م�شالح امل�اطنني 

قبل غريهم، ويك�ن حم�رها االإن�شان قبل البنيان والعمران«. 

النقابات واالحتادات  املقبل«، ونا�شد  ال�شهر  الثاين ع�رش من  االإ�رشاب يف  اىل  العام  العمايل  االحتاد  االحتاد »تلبية دع�ة  واأكد 

اأنه  معلنًا  ال�شيقة«،  ال�شيا�شية  واحل�شابات  احل�شا�شيات  من  بعيداً  ال�شف�ف  ور�ّض  الت�شامن  املت�رشرة،  االجتماعية  »وال�رشائح 

»يجري �شل�شلة لقاءات عمالية جلمعياته العم�مية يف امل�ؤ�ش�شات واملناطق حت�شرياً الأو�شع م�شاركة يف التحرّكات التي يدع� اإليها 

االحتاد العمايل العام

بتاريخ 19-9-2011اأكد احتاد نقابات عمال البناء واالأخ�شاب يف بيان له »تاأييده ودعمه لقرار االحتاد العمايل العام بالدع�ة اإىل 

االإ�رشاب العام ي�م 12 ت�رشين االأول املقبل، وتاأكيده على حتقيق املطالب يف ت�شحيح االأج�ر وال�شلم املتحرك لالأج�ر وتخفي�ض 

اأ�ضعار البنزين و�ضائر املحروقات ومكافحة الغالء والحتكار ورف�ض زيادة الأق�ضاط املدر�ضية واملحافظة على تقدميات ال�ضمان 

االجتماعي وتط�يرها وت��شيعها . ودعا كافة نقابات القطاع لعقد االجتماعات واللقاءات مع العمال واللجان النقابية حت�شرياً 

وا�شتعداداً لتنفيذ االإ�رشاب العام والتظاهر ي�م 12 ت�رشين االأول املقبل. 

بتاريخ 19-9-2011اعلن احتاد نقابات مزارعي التبغ والتنباك يف لبنان تاأييده التام وتبّنيه ملطالب االحتاد العمايل العام كافة، 

وم�شاركته ال�ا�شعة يف تنفيذ االإ�رشاب والتظاهر اللذين دعا اإليهما االحتاد العمايل العام يف الثاين ع�رش من �شهر ت�رشين االأول 

املقبل. 

بتاريخ 22-9-2011 اأعلن االحتاد العمايل العام اأنه با�رش ، وجلان اال�رشاب اخلط�ات التنفيذية حت�شريا لال�رشاب واالعت�شامات يف 

12 ت�رشين االأول املقبل، من خالل تكثيف االجتماعات وو�شع القرارات م��شع التنفيذ، ابتداء من اللقاءات مع االحتادات املناطقية 

واجله�ية، وو�شع ال�شعارات التي �شتت�شمنها اليافطات، وحتديد اأماكن التجمع واالنطالق يف امل�شريات يف املناطق، ومن ثم حتديد 

اماكن االعت�شامات، وذلك يف اطار جتهيز كل م�شتلزمات التحرك املزمع يف 12 ت�رشين املقبل

بتاريخ 22-9-2011 راأى احتاد النقابات العمالية للطباعة واالعالم  يف بيان ان مطلب ت�شحيح االج�ر ورفع احلد االدنى لي�ض 

ببدعة بل ه� مطلب حق ن�ض عليه قان�ن العمل يف املادة 44 ويجب رفع احلد االدنى وت�شحيح االجر واعتماد ال�شلم املتحرك 

لالج�ر، واإعادة العمل بربط التع�ي�ض العائلي باحلد االدنى لالج�ر الذي كان معم�ال به قبل �شنة 1996، وتعديل ال�شط�ر املعفاة 

من �رشيبة الدخل..« ومن اجل ال�شغط لتحـــقيق هذه املطالب ندع� اىل او�شع م�شــاركة يف التحرك الذي دعا اليه االحتاد العمايل 

العام يف 12 ت�رشين االول املقبل
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بتاريخ 23-9-2011 اأعترب وزير العمل �رشبل نحا�ض يف ت�رشيح  ان »م�شاألة االأ�شعار واالأج�ر دائمة وا�شا�شية اال انها ال يجب ان 

تخفي م�شاألة اأهم وهي التغطية ال�شحية ال�شاملة لكل اللبنانيني من دون ا�شرتاكات النها م��ش�ع بني�ي ي�طد العالقة بني النا�ض 

والدولة«، م�شريا يف هذا ال�شياق اىل »تاأليف جلنة امل�ؤ�رش التي �شتجتمع نهاية اال�شب�ع املقبل«.و�شدد على »ربط م��ش�عي 

التغطية ال�شحية ومطالب العمال وارتفاع االأج�ر«، وقال »اننا ل�شنا بعيدين عن مطالب االإحتاد العمايل العام ونتفاعل معها 

ب�شكل ي�ؤمن م�شالح كل ال�شعب اللبناين ويعيد تر�شيخ م�رشوعية الدولة بنظر اللبنانيني

بتاريخ 23-9-2011 دعا املجل�ض التنفيذي لنقابة عمال وم�شتخدمي املياه يف البقاع، يف بيان له اىل امل�شاركة باالإ�رشاب العام 

الذي دعا اليه االإحتاد العمايل العام بتاريخ ت�رشين االول املقبل »من اجل رفع احلد االأدنى لالأج�ر. 

احتاد جامعة  �شم   ، نقابيا  لقاء  لبنان  وامل�شتخدمني يف  العمال  لنقابات  ال�طني  االحتاد  مقر  عقد يف   2011-9-24 بتاريخ 

واأكدت  ال�طني.  واالحتاد  البقاع  عمال  واحتاد  الغذائية  ال�شناعات  واحتاد  واالأخ�شاب  البناء  واحتاد  النه�شة  واحتاد  النقابات 

االحتادات املجتمعة دعم قرار االحتاد العمايل العام بتنفيذ االإ�رشاب والتظاهر يف 12 ت�رشين االأول وال�شري بهذا التحرك اإىل اأن 

تتحقق املطالب العمالية، وخا�شة ت�شحيح االأج�ر على اأ�شا�ض ال�شط�ر ورفع احلد االأدنى اإىل مبلغ ملي�ن ومئتي وخم�شني األف 

لرية واإعادة ربط التع�ي�شات العائلية باحلد االأدنى لالأج�ر. 

بتاريخ 26-9-2011 اأيد احتاد نقابات م�ظفي وعّمال قطاع النقل اجلــ�ي بعد اجتماع م��شع 

برئا�شة حممد �شبلي ف�از،  قرار املجل�ض التنفيذي لالحتاد العمايل العام تنفيذ االإ�رشاب العام 

وتنظيم التظاهــرات يف بريوت ويف �شائر املناطق يف 12 ت�رشين االأول. ورف�ض االحتاد زيادة 

ال�رشائب غري املبا�رشة، وخ�ش��شًا زيادة ال�رشيبة على القيمة امل�شافة، وطالب بتحديد �شقف 

الأ�شعار املحروقات، وخ�ش��شًا البنزين واملازوت، وزيادة املنح املدر�شية وزيادة بدل النقل.

بتاريخ 26-9-2011 اأ�شدر وزير العمل �رشبل نحا�ض القرار رقم 1/121 القا�شي بت�شكيل »جلنة م�ؤ�رش الغالء«، وقد تاألفت اللجنة 

من: وزير العمل �رشبل نحا�ض رئي�شًا، مدير عام وزارة العمل باالنابة عبد اهلل رزوق نائبًا للرئي�ض، رئي�ض الدي�ان علي فيا�ض ع�ش�اً 

مقرراً، ف�شاًل عن االأع�شاء: ممثل وزارة املالية �رشبل �شدراوي، ممثل ادارة االح�شاء املركزي زياد عبد اهلل، رئي�ض جمعية جتار بريوت 

نق�ال �شما�ض، ممثل جمعية ال�شناعيني وليد ع�شاف، رئي�ض االحتاد العمايل العام غ�شان غ�شن ونائب الرئي�ض ح�شن فقيه . ودعا 

وزير العمل ، جلنة امل�ؤ�رّش اإىل عقد اأول اجتماعاتها ي�م اجلمعة يف 30-9-2011 ، وطلب من االأطراف امل�شاركة اإعداد درا�شاتها 

واآرائها املكت�بة لعر�شها يف هذا االجتماع واالنطالق مبا�رشة ملناق�شة املطالب املتعلّقة بت�شحيح االأج�ر وتط�ير �شبكة احلماية 

االجتماعية، وال �شيما م�رشوع ال�شمان ال�شّحي جلميع اللبنانيني

بتاريخ 27-9-2011دعا »احتاد نقابات م�ظفي وعمال الفنادق واملطاعم والتغذية والله� يف لبنان«، العاملني يف القطاع كافة، 

»للم�شاركة يف تظاهرة االحتاد العّمايل العام يف 12 ت�رشين االأول ، والت�ّقف عن العمل يف الي�م نف�شه«. وطالب »االحتاد« الذي 

عقد اجتماعًا ملجل�شيه التنفيذي واملندوبني، »االحتاد العّمايل العام بعدم الرتاجع عن االإ�رشاب اإالّ اإذا حتّققت املطالب املحّقة .

بتاريخ 28-9-2011 اأكدت اجلمعية العم�مية الحتاد النقابات العمالية للم�شالح امل�شتقلة وامل�ؤ�ش�شات العامة، باجتماع لها 

يف االحتاد العمايل العام »التح�شري الي�مي لالإ�رشاب العام والتظاهر يف كل االأرا�شي يف 12 ت�رشين االأول املقبل«، حمذرة من 

»ت�شعيد امل�قف يف حال عدم اال�شتجابة ملطالب االحتاد العمايل العام«.

اثر  التابعة  وال�رشكات  االأو�شط  ال�رشق  �رشكة طريان  وعمال  م�شتخدمي  لنقابة  التنفيذي  املجل�ض  ا�شدر  بتاريخ 2011-9-29  

اجتماع له بيانًا، اأعلن فيه تاأييده الكامل والتزامه التام بقرار االحتاد العمايل العام بتنفيذ االإ�رشاب العام وتنظيم التظاهرات يف 

بريوت و�شائر املناطق اللبنانية بغية حتقيق املطالب التي رفعها االحتاد ح�ل ت�شحيح االأج�ر وفقًا للمعدل الرتاكمي للت�شخم 

منذ 1996، ودعا جميع العمال وامل�ظفني يف �رشكة طريان ال�رشق االأو�شط وال�رشكات التابعة اىل »االلتزام التام باالإ�رشاب مبن 

فيهم عمال املتعهدين ، وحذر املجل�ض مدراء ال�رشكة وال�رشكات التابعة من مغبة ال�شغط على العمال وامل�ظفني لردعهم عن 

االلتزام باالإ�رشاب. 
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بتاريخ 29-9-2011 اأ�شدر النقابي مارون اخل�يل بيانا انتقد فيه » حت�يل احلك�مة جلنة امل�ؤ�رش من جلنة للح�ار بني اأطراف 

االإنتاج اإىل اأداة لت�شييع ال�قت ومتييع االإ�رشاب،« » وال تهدف اإال اإىل تنفي�ض ال�شارع وتاأجيل التحرك العمايل«، واأ�شاف اخل�يل اإن 

» على احلك�مة عدم التهرب من ا�شتحقاق ت�شحيح االأج�ر وعليها م�اجهة االنخفا�ض الكبري يف قيمة االأج�ر واال�شتغالل االقت�شادي 

والظلم االجتماعي الناجت من هذا ال�اقع وانعكا�شه ال�شلبي على احلياة املعي�شية«. 

االحتاد العمايل العام يتابع لقاءاته وح�اراته الر�شمية مع ال�زراء

يف م�ازاة ذلك تابع االحتاد العمايل العام لقاءاته مع وزراء يف احلك�مة بهدف اإجناز م��ش�ع ت�شحيح االج�ر وتعزيز التقدميات 

االجتماعية، قبل م�عد اال�رشاب الذي قرره املجل�ض التنفيذي لالحتاد يف 12 ت�رشين االول املقبل، فزار لهذه الغاية نائب رئي�ض 

جمل�ض ال�زراء �شمري مقبل ووزيري املالية حممد ال�شفدي، واالقت�شاد والتجارة نق�ال نحا�ض. وال�شناعة فريج �شاب�جنيان . 

عند نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء �شمري مقبل 

بتاريخ اجلمعة 16-9-2011 التقى وفد االحتاد العمايل العام برئا�شة غ�شان غ�شن نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء �شمري مقبل يف 

مكتبه يف الرابية وعر�ض معه التط�رات واآخر ما ت��شل اليه على �شعيد مطالب االحتاد. واأكد مقبل بعد االجتماع على احلق بزيادة 

اأ�شعار امل�اد  اذا رفعت االج�ر؟ فهذا لي�ض احلل بل احلل يك�ن باملراقبة واملحا�شبة على  االج�ر، ولكنه �شاأل: هل حتل امل�شكلة 

الغذائية، وت�قيف الهدر احلا�شل، ودعم التقدميات التي ميكن تقدميها للم�اطن على �شعيد التعليم وال�شحة و�شمان ال�شيخ�خة 

والنقل، وهذا ما يحل امل�شكلة.« وردا على �ش�ؤال، اأجاب: »هناك جلنة تاألفت من 4 اأع�شاء من االحتاد، ورئي�ض احلك�مة �شيتخذ القرار 

بتعيني جلنة وزارية من قبله لالجتماع باالحتاد العمايل الإيجاد حل قبل تنفيذ اال�رشاب يف 12 ت�رشين االول«. 

وعند وزير االقت�شاد والتجارة نق�ال نحا�ض 

وبتاريخ 16-9-2011 التقى فد االحتاد العمايل العام وزير االقت�شاد والتجارة نق�ال نحا�ض ، بح�ش�ر املدير العام ل�زارة االقت�شاد 

باالنابة ف�ؤاد فليفل، وبحث معه يف املطالب العمالية املطروحة وال �شيما تلك التي تتعلق بال�زارة. ونبه نحا�ض اىل انه يجب 

اإعادة النظر بال�رشيبة على القيمة امل�شافة الأنها تتناول كل ال�شلع من دون ا�شتثناء ويتحمل اأوزارها ذوو الدخل املحدود بحيث 

ال ت�شمل ال�شلع اال�شتهالكية اال�شا�شية. واثر انتهاء اللقاء قال رئي�ض االحتاد العمايل العام غ�شان غ�شن: »بداأنا الي�م حتركنا خالل 

مهلة ال�شهر لنناق�ض فيها املطالب مع ال�زراء املعنيني، خ�ش��شا ان ح�ارا �رشيحا وفعليا وحقيقيا قد بداأ لتق�مي اخللل االقت�شادي 

االجتماعي من مدخلني ا�شا�شيني كنا قد ركزنا عليهما يف االحتاد العمايل العام، هما ت�شحيح االج�ر وزيادة التقدميات االجتماعية 

ال �شيما ال�شمان ال�شحي لللبنانيني، وتاأمني النقل العام واملدر�شة الر�شمية وغريها من التقدميات ال�رشورية والتي هي على عاتق 

الدولة.

عند وزير ال�شناعة فريج �شاب�جنيان

فريج  ال�شناعة  وزير  غ�شن  غ�شان  برئا�شة  العام  العمايل  االحتاد  وفد  التقى   2011-9-27 بتاريخ 

اأفكارهم امل�شجعة لل�شناعة  اإن االجتماع كان مفيداً، »اطلعت على   ، �شاب�جنيان، وقال �شاب�جنيان 

العمال«.  اأو�شاع  وحت�شني  االأج�ر  زيادة  مع  اأنني  املنا�شبة  يف  واأكدت  االآراء.  تبادلنا  وال�شناعيني. 

واأو�شح �شاب�جنيان اأنه ي�ؤّيد ت�شحيح االأج�ر، على اأن يجري ذلك �شمن اإطار علمي، 

و�شعد الدين حميدي �شقر : ناأمل يف ان ن�شل اىل نتيجة ايجابية قبل ا�شتحقاق 

12 ت�رشين االول

وبتاريخ 29-9-2011 ويف تعليق لالأمني العام لالحتاد العمايل �شعد الدين حميدي �شقر جلريدة الل�اء قال: اتفقنا مع الرئي�ض 

ميقاتي على دع�ة اللجنة االقت�شادية من اأجل البدء باحل�ار وتكثيف االجتماعات لدر�ض م�ؤ�رش اال�شعار والزيادات املرتقبة على 

الرواتب واالج�ر، وذلك قبل ا�شتحقاق 12 ت�رشين االول املقبل، ويف �ش�ء املحادثات وجدّيتها ناأمل يف ان ن�شل اىل نتيجة ايجابية 

قبل هذا التاريخ، وبالتايل لن ننتظر ربع ال�شاعة االخري ملعاجلة امل�ا�شيع على نار حامية· وعن اجتماع جلنة امل�ؤ�رش ي�م اجلمعة 

30-11-2011 قال: اجتماع جلنة امل�ؤ�رش له دور ا�شا�شي، حيث �شيتقّدم االحتاد العمايل والهيئات واالح�شاء املركزي ،  مب�ؤ�رش 

الغالء لت�حيد الروؤية ح�ل هذا امل��ش�ع·واأمل من الهيئات االقت�شادية »مرونة اكرث جتاه مطالبنا، ال ان تتهم االحتاد باإدخال البلد 

يف نفق مظلم«، وقال: الدولة م�ضوؤولة عن فلتان ال�ضعار وعدم �ضبطها اإن جلهة الكتب امل�ضّعرة باليورو اأو بالن�ضبة اىل الق�ضاط 

املدر�شية وا�شعار ال�شلع وامل�اد الغذائية وغريها· 
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انطالقة جلنة امل�ؤ�شر بني الطروحات املقب�لة وتباينات م�ؤ�شرات غالء املعي�شة 

هّم احلك�مة الت�فيق بني قدرة اخلزينة وقدرة امل�ؤ�ش�شات.. وهّم العمال تع�ي�ض اخل�شائر 

املطروح: ت�شحيح مقط�ع كما العام 2008.. وحت�شني بدالت النقل وم�شاعفة املنح املدر�شية

كتب عدنان احلاج يف ال�شفري بتاريخ 2011-9-29 

مع انطالقة اجتماعات جلنة م�ؤ�رش غالء املعي�شة الر�شمية هذا االأ�شب�ع )غداً اجلمعة( وبعد ط�ل انقطاع، ال بد من االعرتاف ب�شع�بة 

الظروف املعي�شية واحلياتية الناجمة عن �شعف القدرة ال�رشائية لالأج�ر واالأ�رش عامة. االأمر الذي جعل م��ش�ع ت�شحيح االأج�ر يف 

طليعة هم�م العمال واهتمامات ا�شحاب العمل والدولة على اعتبارهم اأطراف االنتاج الثالثة من جهة و�رشكاء يف حتمل االأعباء 

والنتائج. 

يف املنا�شبة ان هذا االجتماع يفرت�ض اأال يع�د اىل طريقة �ش�ق عكاظ يف املناق�شات بفعل تعدد التقديرات حلجم الت�شخم ون�شب 

غالء املعي�شة التي اأ�شابت املداخيل منذ العام 1996، وه� تاريخ اآخر ت�شحيح فعلي لالأج�ر، حيث بلغ الرتاكم الت�شخمي منذ ذلك 

التاريخ حتى العام 2010 ما جمم�عه 120 يف املئة مبا يعني اأن االج�ر فقدت اكرث من 60 يف املئة من قيمتها بفعل الغالء امل�شتمر. 

وال �رشورة للتذكري بالزيادة املقط�عة التي اعطيت يف العام 2008 مبعدل 200 الف لرية وهي ا�شبه مب�شاعدة اجتماعية ولي�شت 

ت�شحيحًا خللل االج�ر. 

معروف اأن احت�شابات غالء املعي�شة مت�شاربة وبفروقات كبرية بني م�ؤ�رشات العمال وا�شحاب العمل والدولة وحتى م�ؤ�رش م�رشف 

لبنان الذي قدر الت�شخم للعامني املا�شيني والعام احلايل باأكرث من 6 يف املئة �شن�يًا، وه� �شيتخطى خالل العام احلايل هذه الن�شبة 

بكثري تبعًا الب�اب االنفاق وه� �شيقارب الـ8 يف املئة على االأقل وبتفاوؤل �شديد. 

من هنا تربز اعرتافات بع�ض ا�شحاب العمل ب�ج�د غالء، وب�رشورة ت�شحيح االج�ر ولكن لي�ض بكل القطاعات، على اعتبار ان هناك 

م�ؤ�ش�شات ال تتحمل اأية زيادة وهذه نقطة حتتاج اىل نقا�ض اكرث من غريها امام ال�شك�ى العامة ال�شحاب املداخيل املتدنية الذين 

يدفع�ن الزيادة قبل ان يقب�ش�ها، وهذا ما ح�شل خالل العام 2008، حيث اأكلت زيادات الأق�ضاط املدر�ضية وحدها كامل زيادة الـ200 

الف لرية وقبل �شدور مر�ش�مها من قبل جمل�ض ال�زراء. ناهيك عن اأعباء زيادة ف�اتري الكهرباء واملياه واالت�شاالت املزدوجة، اإ�شافة 

اإىل �شع�بات كلفة امل�شاكن وال�شحة والتعليم وكلها من االأم�ر التي ال تعرف الرتاجع يف اكالفها. 

و�شع الدولة يختلف وه� العاجز ابداً من الناحية املالية وه� امر يتطلب ا�شالح امل�ؤ�ش�شات وتقلي�ض مالكات القطاع العام واعادة 

هيكلة الرواتب وامل�ظفني، على اعتبار ان الرواتب واالأج�ر يف القطاع العام ترهق امل�ازنة ب�شبب ت�شخمها من دون انتاجية مقابلة 

وامل�شت�شارين على ح�شاب  واملتعاملية  باملتعاقدية  االدارات  التنفيعات يف ح�ش�  ب�قف  امل�ظفني  مداخيل  بحيث ميكن حت�شني 

املالكات الفارغة التي تغطيها االدارات امل�ازية مع كل وزير او م�ش�ؤول وهذا بيت الق�شيد بالن�شبة للقطاع العام. 

االحتاد العمايل العام جدي يف حتركه هذه املرة على اعتبار انه مل يعد قادراً على التهرب من م�ش�ؤولياته مراعاة للمرجعيات 

باإعادة  النقابية  احلركة  ترميم  العادة  فر�شته  وهذه  التمثيلية،  قدراته  من  الكثري  افقده  مما  فيه  املتمثلة  والطائفية  ال�شيا�شية 

احياء احلركة املطلبية. 

الطروحات كثرية ويجب ان تك�ن علمية اكرث وواقعية ب�شكل كبري، من حيث حتقيق الزيادة التي من �شاأنها ان حترك القطاعات 

االقت�شادية والتجارية بعد زيادة قدرة اال�رشة ال�رشائية من جهة، و�شبط اال�شعار والفلتان احلا�شل من جهة ثانية، حيث تختلف 

ا�شعار ال�شلعة ال�احدة بني منطقة واأخرى و�شارع واآخر. 

هنا ال بد من اعادة النظر باحلد االدنى لالأج�ر وه� اأمر معرتف به من اجلميع، ورفعه اىل 750 الفًا او 800 الف لرية كحد معق�ل 

يف هذه الظروف، وه� غري كاف، كذلك ال بد من حت�شني ل�احق االج�ر من خالل �شيا�شات الدعم لالأ�رش الفقرية التي تركز عليها 

باإعادة  تتعلق  االخرى  النقطة  العمل.  وفر�ض  الظروف  بانتظار حت�شن  مرحليًا،  ول�  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزارة  مع  املالية  وزارة 

النظر بالتع�ي�شات العائلية وحت�شني تقدميات ال�شمان االجتماعي، وه� امر يحتاج اىل مر�ش�م �رشيع. ا�شافة اىل زيادة بدالتالنقل 

واملنح املدر�شية التي حت�لت اىل ما ي�شبه »ال�شحادة« وهي حاليًا 500 الف لرية على ال�لد وال تتعدى امللي�ن لرية على ثالثة 

اوالد مبعنى كلفة ال�لد ح�اىل 350 الف لرية. 
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هذا االأمر يجب ان يرتافق مع حت�شني ظروف العمل واحلد من البطالة، حيث تع�د ن�شبة املنتجني يف اال�رش واحدا اىل اثنني او 

اثنني اىل اربعة بداًل من االعتماد على عن�رش واحد يعيل اأربعة ا�شخا�ض، وهذا امر مثبت يف اكرث احلاالت االجتماعية. 

املطروح من املطالب بني املقب�ل واملرف��ض 

ال�ش�ؤال ه� هل هناك زيادة غالء معي�شة للعام 2011؟ 

اجل�اب ه� ان املطروح الي�م والذي ميكن ان يقبله االحتاد العمايل العام ل�قف حتركه املقرر ه�: 

1- رفع احلد االدنى لالأج�ر بن�شبة ال تقل عن الـ50 يف املئة بحيث ي�شل اىل 750 األف لرية �شهريًا، مع وج�د �شطر اآخر لرواتب 

اأ�شحاب  الف لرية. وتدخل ح�شابات  اإىل ح�اىل 500  الراتب  االأق�شى للزيادة مهما بلغ  االأدنى، بحيث ي�شل احلد  ما ف�ق احلد 

رجعي  وتراكمها مبفع�ل  التقاعد  ومعا�شات  اخلدمة  نهاية  تع�ي�شات  على  الزيادة  كلفة  ح�ل  املجال  هذا  والدولة يف  العمل 

ال�شابقة  الت�شخم  �شن�ات  ال�رشائية بفعل  نهاية اخلدمة وقيمتها  اكل تع�ي�شات  الت�شخم  اأن  العلم  املا�شية، مع  ال�شن�ات  على 

والالحقة. 

النقل  بدالت  زيادة  مبقاي�شة  يق�شي  تداوله،  يتم  طرح  وهناك  ي�ميًا،  لرية  اآالف  الـ4  بحدود  للعاملني  النقل  بدالت  زيادة   -2

بال�شطر الثاين من الت�شحيح بحيث تك�ن الزيادة املقط�عة على االج�ر بحدود 250 الف لرية فقط.

3- النقطة الثالثة، ا�شافة اىل �شيا�شة امل�شاعدات هي م�شاعفة املنحة املدر�شية الإجراء القطاع اخلا�ض لتك�ن ملي�ن لرية على 

العائلية  التع�ي�شات  ا�شتبعاد اعادة ربط  ال�شمان مع  ال�لد بدال من 500 الف لرية. على ان يرتافق ذلك مع حت�شني تقدميات 

بتط�ر احلد االدنى لالأج�ر وهي كانت ت�شكل قبل ف�شلها 75 يف املئة من احلد االدنى على الزوجة واالوالد اخلم�شة ب�اقع 11 

يف املئة على كل ولد و20 يف املئة للزوجة غري العاملة. 

هذه االم�ر كانت �شلب النقا�ض مع رئي�ض احلك�مة جنيب ميقاتي والعمال، حيث كان هم 

عجز اخلزينة وامل�ازنة واأثر الزيادة احد ابرز الهم�م عند الرئي�ض جنيب ميقاتي ووزير 

املالية حممد ال�شفدي. 

ال  املدرو�ض،  االج�ر  ت�شحيح  �رشورة  يف  م�شكلة  يجد  ال  امل�رشيف  القطاع  �شعيد  على 

�شيما ان املفاو�شات بني جمعية امل�شارف واحتاد امل�ظفني ت�قف ح�ل العقد اجلماعي 

م�ظفي  قطاع  اأج�ر  على  وانعكا�شاته  ون�شبته  االأج�ر  ت�شحيح  قرار  بانتظار  وتقدمياته 

امل�شارف. 

االجتماع االأول للجنة امل�ؤ�رش: اإجماع على مبداأ ت�شحيح االأج�ر برغم »�شيطان« التفا�شيل

جنح ممثل� العمال يف اجتماع جلنةم�ؤ�رشغالءاملعي�شة الذي ا�شتمر ح�اىل �شاعتني ون�شف ال�شاعة يف انتزاع اإجماع كل االأطراف 

والفرتة  املن�ش�د،  الت�شحيح  ح�ل حجم  ف�شاعداً  االآن  من  �شيرتكز  اخلالف  اأن  ذلك  ومفاد  واأول�يته.  االأج�ر  ت�شحيح  مبداأ  على 

الالزمة ل��شعه يف التنفيذ، مع رجحان كفة اإدراجه �شمن م�ازنة 2012.

اللجنة التي متادت احلك�مات املتعاقبة يف اإهمال دورها، مل جتتمع خالل 7 �شن�ات اإال مرة واحدة فقط. وقد ت�شكلت غداة القرار 

وزارة  رئي�شًا، مدير عام  العمل �رشبل نحا�ض  تتاألف من وزير  بتاريخ 2011/9/26. وهي  العمل  ال�شادر عن وزير  رقم 1/121 

املالية  وزارة  االأع�شاء: ممثل  فيا�ض ع�ش�اً مقرراً، ف�شاًل عن  الدي�ان علي  رئي�ض  للرئي�ض،  نائبًا  رزوق  اهلل  باالإنابة عبد  العمل 

�رشبل �شدراوي، ممثال اإدارة االإح�شاء املركزي مرال ت�تليان وزياد عبد اهلل، رئي�ض جمعية جتار بريوت نق�ال �شما�ض، ممثل جمعية 

ال�شناعيني وليد ع�شاف، رئي�ض االحتاد العمايل العام غ�شان غ�شن ونائب الرئي�ض ح�شن فقيه. 

وقد جل�ض ممثل� العمال يف االجتماع الهادئ، الذي �شابه حذر �شديد، قبالة خ�ش�مهم الطبقيني. و�شع�ا اأوراقهم املح�رّشة على 

عجل لكن املدرو�شة بعناية ودراية اأمامهم على طاولة التفاو�ض، وراح�ا يبحلق�ن يف العي�ن العديدة املثّبتة عليهم. ثم بادروا 

اإىل طرح العناوين العامة للم�ا�شيع اخلالفية. 
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بها  املن�طة  وال�ظيفة  الداخلي  نظامها  يراعي  مبا  امل�ؤ�رش،  جلنة  ماأ�ش�شة  م�شاألة  غ�شن  غ�شان  العمايل  االحتاد  رئي�ض  فتناول 

الدور احلقيقي  اإىل م��ش�ع حتديد  الدولة. كما تطرق غ�شن  م�ؤ�ش�شات  قبل  اإليها من  االعتبار  يعيد  اإن�شائها ومبا  قان�ن  مب�جب 

اإح�شائية  وبيانات  م�ؤ�رشات  اعتماد  عرب  واالأج�ر  االأ�شعار  تط�ر  حركة  ر�شد  يف  ودورها  للجنة 

وتثقيالت اأ�شعار كل ال�شلع واخلدمات، ف�شاًل عن كلفتها الفعلية على االأج�ر. وتناول غ�شن اأي�شًا 

م��ش�ع تخفيف االأعباء عن االأج�ر، ال �شيما تلك املرتبطة بالنقل والكهرباء والتعليم وال�شحة. 

اأن  ذاك  االإنتاج.  تكاليف  م��ش�ع  بهم عن  الناأي  بطلب  العمل  اأ�شحاب  اإىل  العمال  وت�ّجه ممثل� 

العمال �رشكاء الأ�شحاب العمل يف االإنتاج، ويتقا�ش�ن اأج�رهم مقابل تعبهم، بالطريقة عينها التي 

يحقق فيها اأ�شحاب العمل اأرباح مقابل ت�ظيف ر�شاميلهم. 

وعلم اأن ممثلي العمال اأو�شح�ا خل�ش�مهم اأن ارتفاع اأ�شعار العقارات ال�شاروخي خالل ال�شن�ات 

االأخرية، الذي مل يلق اأي اعرتا�ض من قبل اأ�شحاب العمل، ف�شاًل عن الف�ائد امل�رشفية العالية التي 

اأكرب بكثري من كلفة ت�شحيح  فاقت يف اأحيان كثرية االأرباح املحققة، ي�شكالن كلفة على االإنتاج 

االأج�ر عامًة. كما رف�ش�ا املقاي�شة اجلائرة القا�شية بزيادة �شاعات العمل يف مقابل زيادة االأجر. واإذ �شّدد غ�شن على اأن الزيادة 

املن�ش�دة �شتطاول العاملني يف القطاعني العام واخلا�ض، اأكد اأنه اإذا مل يتبل�ر حل قبل م�عد االإ�رشاب الذي دعا اإليه االحتاد يف 

12 ت�رشين االأول، فهذا يعني اأن االإ�رشاب قائم، وال تراجع عنه. 

وختم غ�شن بالق�ل: اإن االأطراف امل�ج�دة يف االجتماع كافة اتفقت على �رشورة دعم الدولة للقطاعات االإنتاجية، نظراً لدورها 

املح�ري يف تعزيز النم� وخلق فر�ض العمل.

 نحا�ض: الإدراج احلل يف م�ازنة 2012 

وكان نحا�ض افتتح االجتماع بالتاأكيد على �رشورة ت�شحيح اخللل املعي�شي الناجم عن النمط االقت�شادي الذي �شاد يف لبنان 

خالل الفرتة ال�شابقة. و�شدد على اأن »االجتماع اأف�شى اإىل تاأليف ثالث جلان فرعية االأوىل تعنى مب�شاألة امل�ؤ�رش، الثانية تعنى 

اللجان  وهذه  ككل.  االقت�شادية  واالإنتاجية  والتناف�شية  للدولة  العامة  بال�شيا�شات  تعنى  والثالثة  والت�شغيل،  االأج�ر  ب�شيا�شة 

�ش�ف جتتمع تباعًا مطلع االأ�شب�ع املقبل على مدة ثالثة اأيام ثم تع�د اللجنة االأ�شلية لالجتماع يف نهاية االأ�شب�ع ال�شتخال�ض 

باقرتاحات  ال�زراء  اىل جمل�ض  لل�شع�د  ونهائية  ثانية  هناك جل�شة  يك�ن  رمبا  االأخرية،  اجلل�شة هي  هذه  تكن  واإذا مل  النتائج. 

ومتكاملة«.  وا�شحة 

�شما�ض: لتتحمل الدولة وحدها الكلفة!

الدولة  تتحمل  اأن  على  للم�اطنني،  ال�رشائية  القدرة  لتعزيز  التامة  جه�زيته  فاأكد  �شما�ض  اأما 

وحدها كلفة الت�شحيح! اإذ قال: اريد اأن اأوؤكد ان اجل� الذي �شاد كان منفتحًا وبعيداً كل البعد عن 

نعي  بريوت  جتار  كجمعية  ونحن  املرحلة.  لدقة  كامل  وعي  وهناك  امل�ضبقة  وال�رشوط  الت�ضنج 

�ضعوبة ال�رشوط احلياتية واملعي�ضية بالن�ضبة للمواطنني، ونحن جاهزون لتعزيز القدرة ال�رشائية 

للم�اطنني واال�رش اللبنانية من خالل جمم�عة من التدابري املتعلقة بال�شمان االجتماعي والنقل 

ونحن  لالأج�ر.  االأدنى  احلد  اىل حتديد  اإ�شافة  الفقر  مكافحة  وخطة  الر�شمية  واملدر�شة  امل�شرتك 

اأجل ان نبقى  االأدنى لالأج�ر ه� دين ممتاز على عاتق �شاحب العمل. من هنا ينبغي حتديده بدقة متناهية من  اأن احلد  نعترب 

ملتزمني به يف كل املراحل ال�شابقة. وال يغيب عن بالنا اأن حتديد هذا امل�شت�ى لالأج�ر يجب اأن ياأخذ بعني االعتبار ال�اقع املايل 

للم�ؤ�ش�شات والدولة وال�شم�ر لال�شتهالك ولال�شتثمار ون�شبة النم� يف لبنان، واأي�شًا املتغريات احلا�شلة من ح�لنا. 

بدوره، اأكد ع�شاف على اجل� االإيجابي الذي »�شاد يف االجتماع حيث كان هناك وجهة نظر م�حدة تقريبًا، مع العلم اأنه يف مقابل 

�شيا�شة االأج�ر يجب ان نذكر احلك�مة ب�شيا�شة احل�افز للقطاعات املنتجة، احل�افز ال�رشيبية واملحافظة على القدرة التناف�شية 

�شيا�شة �رشيبية  ن�جد  اأن  ن�شتطيع  اللبنانية حتى  لل�شناعة  مهم  عامل  الأنها  وكلفتها،  الطاقة  ومنها  لبنان  املنتج يف  للقطاع 

وتناف�شية للقطاع املنتج بالت�ازي مع �شيا�شة االأج�ر.
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م�اقف داعمة للت�شحيح

و�شدرت جمم�عة من امل�اقف القطاعية والنقابية اأكدت دعمها لالحتاد العمايل العام يف �شعيه لت�شحيح االأج�ر ومعاجلة 

امل�شاكل املعي�شية. اإذ دعمت نقابة حمرري ال�شحافة اللبنانية مطالب االحتاد، وا�شعة اجل�شم ال�شحايف يف قلب امل�اجهة 

اللبنانيني. فراأت، يف اجتماعها الدوري الذي عقدته يف  اأجل تعزيز القدرات ال�رشائية املتاآكلة للغالبية العظمى من  من 

مقرّها برئا�شة نائب النقيب �شعيد نا�رش الدين وبح�ش�ر اأع�شاء جمل�ض النقابة وامل�شت�شارين، اأن االأح�ال املعي�شية باتت 

ال تطاق والبطالة اإىل ارتفاع، ال �شيما يف �شف�ف ال�شباب، اإ�شافة اإىل الغالء امل�شت�رشي الذي يطاول ال�شلع الغذائية واأ�شعار 

»جميع  دعمها  النقابة  واأكدت  اإطالقًا«.  يجوز  ل  البائ�ض  الو�ضع  هذا  عن  ال�ضكوت  وان  املدر�ضية.  والأق�ضاط  املحروقات 

التحركات املطلبية امل�رشوعة وهي على ت�شاور دائم مع االحتاد العمايل العام واحتاد نقابات املهن احلرة وكل الهيئات 

النقابية املعنية للتن�شيق وت�حيد امل�اقف حيال ما يتهّدد امل�اطنني يف لقمة عي�شهم«. و�شّددت النقابة على اأن رفع احلّد 

االأدنى لالأج�ر ه� ّحل جزئي ينبغي اأن يح�ّشن ب�شل�شلة من التدابري مثل �شمان ال�شيخ�خة وال�شمان االإلزامي، وتنظيم النقل 

العام على اأ�ش�ض ع�رشّية والرقابة ال�شارمة على اأ�شعار ال�شلع والدواء. وهي تدع� الزمالء اإىل امل�شاركة يف كل التحركات 

املطلبية التي يدع� اإليها االحتاد العمايل«.

كما رف�ض املكتب التنفيذي لالحتاد ال�طني لنقابات العمال وامل�شتخدمني يف لبنان كل الت�رشيبات التي ت�شدر من قبل 

احلك�مة عن عدم قدرة اخلزينة والقطاع اخلا�ض على حتمل ت�شحيح االج�ر وتط�ير التقدميات االجتماعية. 

وطلب االحتاد من اأع�شاء جلنة امل�ؤ�رش امل�افقة على املطالب املرف�عة من قبل االحتاد العمايل، حمذراً من زيادة ال�رشيبة 

على القيمة امل�شافة، ومن عدم اقرار ال�شلم املتحرك لالج�ر ورفع احلد االدنى اىل مبلغ ملي�ن و250 األف لرية. وطالب 

بزيادة بدل النقل اىل 16 األف لرية، وبرفع املنح املدر�شية عن جميع االوالد والتع�ي�شات العائلية واعادة الدفع املبا�رش 

من ال�شمان للم�شم�نني، ف�شاًل عن تاأمني التغطية ال�شحية ال�شاملة لكل ال�شعب اللبناين. واكد على �رشورة الف�شل بني 

ودعا  االأج�ر.  وزيادة  ال�شكنية  االيجارات  زيادة 

ي�م  والتظاهر  واالإ�رشاب  للتحرك  التح�شري  اإىل 

االأربعاء يف 12 ت�رشين االول. 

ومل يغب م�ظف� امل�شارف عن امل�شهد العمايل 

املجل�ض  اأكد  اذ  اأم�ض.  طغى  الذي  ال�شاخب 

امل�شارف  م�ظفي  نقابات  الحتاد  التنفيذي 

العام ودعمه  العمايل  »تاأييده ملطالب االحتاد 

ت�شحيح  مطلب  القرار  االحتاد  لتحركات 

واحلماية  التقاعد  قان�ن  م�رشوع  واقرار  االج�ر 

ادراج  يف  ن�شيانه  يج�ز  ال  الذي  االجتماعية، 

جمل�ض الن�اب، كما فّ��ض املجل�ض رئي�ض االحتاد 

اتخاذ اخلط�ات االآيلة اىل م�شاركة احتاد م�ظفي 

امل�شارف يف اال�رشاب الذي دعا اليه االحتاد العام يف 12 ت�رشين االول«. واعترب املجل�ض اأن التاأخري يف اإنهاء مفاو�شات 

جتديد عقد العمل اجلماعي اىل حني �شدور قرار الت�شحيح �شي�ؤدي اىل زعزعة اال�شتقرار يف القطاع امل�رشيف، م�شرياً اىل اأن 

»م�ظفي امل�شارف ب�ش�ادهم االعظم يتقا�ش�ن اأج�راً �شبيهة باأج�ر �ش�اهم من العاملني يف القطاع اخلا�ض والتي ا�شبحت 

غري كافية لتاأمني حاجاتهم ال�رشورية«.

واأعلن املجل�ض التنفيذي لالحتاد املهني لنقابات عمال الكيماويات يف لبنان، تاأييده الكامل لقرار االحتاد العمايل العام 

وتبنى كل  املطروحة.  املطالب  واهمية  الأحقية  تاأكيداً  االول 2011،  بتاريخ 12 ت�رشين  والتظاهر  العام  االإ�رشاب  باإعالن 

املطالب التي طرحها االحتاد العمايل العام ويف مقدمها ت�شحيح االج�ر، ورفع احلد االدنى اىل ملي�ن و250 األف لرية مع 

ت�شحيح ال�شط�ر على اأ�شا�ض الت�شخم الرتاكمي منذ العام 1996. 
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�أخبار نقابية متفرقة

بتاريخ 6-9-2011 اأعلنت نقابة عمال بلدية بريوت، يف بيان رف�شها تطبيق املر�ش�م رقم 5883 على عمال بلدية بريوت 

»ملا له من انعكا�شات �شلبية على املكت�شبات العمالية واالجتماعية واملعي�شية التي ح�شل عليها العمال من خالل م�شرية 

عمل نقابي منذ فرتة اربعني �شنة خلت مب�جب قرار �شادر عن جمل�ض ال�زراء ح�شب اال�ش�ل واالنظمة النافذة«.  حمذرة من 

انها »�ش�ف تلجاأ اىل االم�ر الت�شعيدية التي حتفظ هذه احلق�ق واملكت�شبات من اعت�شام واإ�رشاب للحفاظ على مكت�شبات 

وحق�ق العمال«. 

بتاريخ 13-9-2011ناق�ض املكتب التنفيذي لالحتاد ال�طني لنقابات العمال وامل�شتخدمني يف لبنان خالل اجتماع عقده 

برئا�شة كا�شرتو عبداهلل »ت�جه احلك�مة لزيادة ال�رشيبة على الـ .A.V.T وما تتعر�ض له الطبقة العاملة من �شيا�شات 

اإلفقار والنهب وغالء املعي�ضة والفلتان يف اأ�ضعار ال�ضلع ال�ضا�ضية وخا�ضة املحروقات واأ�ضعار الكتب املدر�ضية والأق�ضاط 

الـ  وو�شع ال�شمان االجتماعي«. اثر االجتماع، حذر املجتمع�ن يف بيان احلك�مة »من االقدام على زيادة ال�رشيبة على 

TVA، ومن عدم اقرار ال�شلم املتحرك لالج�ر ورفع احلد االدنى اىل ملي�ن و250 الف لرية لبنانية وبدل النقل اىل 16000 
اىل  ال�شمان  من  املبا�رش  الدفع  واإعادة  العائلية  والتع�ي�شات  االوالد  جلميع  املدر�شية  »املنح  بتقدمي  مطالبني   ،« لرية 

امل�شم�ن وتعزيز وتعميم النقل امل�شرتك وحمايته وحتديد �شعر �شفيحة البنزين بـ25000 ل.ل. واملازوت 20000 ل.ل.، قبل 

م�عد اال�رشاب العام والتظاهرة التي دعا اليها االحتاد العمايل العام يف 12 ت�رشين االأول«. 

كما حذروا »بع�ض ا�شحاب العمل وممثليهم الذين يهددون ب�رشف عمالهم يف حال ت�شحيح االأج�ر وتنفيذ املطالب«، منبهني 

من »التطاول على لقمة العي�ض ودمي�مة العمل«، مطالبني »كل النقابات واللجان العمالية بالتح�شري للتحرك واالإ�رشاب 

والتظاهر يف 12 ت�رشين االول والتعبري بكل ال��شائل امل�رشوعة«، داعني كل املت�رشرين »خ�ش��شا النقابات العمالية واحتاداتها 

و�رشائح املجتمع وال�شباب واجلمعيات االهلية اىل امل�شاركة الكثيفة يف هذا التحرك، وه� اول الطريق لتحقيق املطالب . 

بتاريخ 14-9-2011اأعلن احتاد النقابات العمالية للطباعة واالعالم ت�شامنه مع العاملني يف م�ؤ�ش�شات دار الف ليلة وليلة، 

اإدارة م�ؤ�ش�شات  ال�شادرة عن  بالتدابري  لبنان، ف�جئ  العمالية للطباعة واالعالم يف  النقابات  ان احتاد  واأو�شح يف بيان: 

الف ليلة وليلة يف حق العاملني من عمال وم�ظفني وحمررين يف امل�ؤ�ش�شات التابعة لها، هذه امل�ؤ�ش�شة التي كان ي�شدر 

عنها العديد من ال�شحف، واملجالت كجريدة البريق وجملة م�ندي م�رننغ، والريفي دي ليبان وجملة احل�ادث، وغريها من 

املطب�عات. وقال »ان احتادنا الذي كانت تربطه عالقات مهنية ونقابية جيدة باملغف�ر له النقيب ملحم كرم، والذي بجه�ده 

وجه�د العاملني يف هذه امل�ؤ�ش�شات، قد بنى �رشحًا كبرياً يف جمال ال�شحافة واالعالم، والنقيب كرم كما ه� معروف عنه، 

كان دائما مب�اقفه اىل جانب العاملني يف م�ؤ�ش�شاته، وعلى م�شت�ى العاملني يف قطاع الطباعة واالعالم. لذلك ن�شتغرب ما 

جلاأ اليه امل�رشف�ن على هذه امل�ؤ�ش�شات من ورثته باإيقاف العمل و�رشف العاملني، علما اأن اأكرثيتهم من عمل وتعاون مع 

النقيب ملحم منذ اكرث من ثالثني �شنة«. وطالب البيان »امل�رشفني عليها« باإعادة العمل اىل ما كان عليه �شابقا، وعدم 

ت�شييع جه�د من اأ�ش�ض ومن ا�شتمر، واالحتاد على ا�شتعداد للتعاون، و�ش�ال الإيجاد احلل�ل املنا�شبة واإن�شاف جميع العاملني 

وتاأمني حق�قهم امل�رشوعة

بتاريخ 18-9-2011  اقامت »جبهة التحرر العمايل« ، ع�شاءها ال�شن�ي،. و القى امني عام اجلبهة ع�شمت عبد ال�شمد كلمة 

ا�شار فيها اىل: »ان حك�مة كلنا لل�طن كلنا للعمل، تعهدت با�شالحات اجتماعية ومعاجلة املطالب العالقة، 

وحتى االن مل نلم�ض مقاربة جدية لهذه امللفات. وتابع: ا�شتنادا اىل درا�شات م�ؤ�ش�شات ابحاث علمية، فان احلد 

االدنى لالجر يجب ان يرتاوح بني 1200000 او 1500000 لرية لبنانية. ا�شحاب العمل يرف�ش�ن هذا الطرح 

ويهددون بال�رشف او اقفال امل�ؤ�ش�شات النها ال تتحمل هكذا زيادة. يف املقابل نحن نق�ل: هل يتحمل امل�اطن 

الفقري بعد غالء ا�شعاركم و�رشائبكم«؟ وقال: »نحن نعترب ونق�لها بكل جراأة ان زيادة االجر ه� ابغ�ض احلالل 

يف حالة عجز ال�شلطة عن املعاجلة اجلدية وال�شاملة للملف املعي�شي واالجتماعي. املهم عندنا ه� القيمة ال�رشائية لالجر 

ولي�ض الرقم ملجرد الرقم، املهم تاأمني م�شت�ى الئق حلياة كرمية للم�اطن.
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بتاريخ 19-9-2011 راأى املجل�ض التنفيذي الحتاد نقابات عمال البناء واالأخ�شاب، يف بيان »اأن ا�شتمرار تفاقم االأزمات 

ال�شيا�شية احلادة واالأزمات االجتماعية واملعي�شية التي تتجلى يف ال�شكن والنقل العام والكهرباء واملياه وال�شحة والتعليم 

وفر�ض العمل وجن�ن ارتفاع اأ�شعار امل�اد الغذائية واحلاجيات ال�رشورية واأ�شعار البنزين وامل�شتقات النفطية وتدين االأج�ر، 

اأدى اإىل تاآكل القدرة ال�رشائية وفر�ض على امل�اطنني وخ�ش��شا الطبقة العاملة وذوي الدخل املحدود و�شعًا معي�شيًا �شعبًا 

ال يطاق«. وابدى املجل�ض ا�شتغرابه »�شيا�شة املماطلة والت�ش�يف التي تتبعها احلك�مة يف تعاطيها مع االأو�شاع املعي�شية 

واالجتماعية والتمل�ض من وع�دها يف بيانها ال�زاري بهذا ال�شاأن، ويدين االأ�ش�ات التي ت�شدر عن بع�ض جمعيات التجار 

وال�شناعيني ح�ل املطالب العمالية واالأ�ش�ات ال�زارية التي تق�ل باأن االأو�شاع االقت�شادية للبالد ال ت�شاعد على ت�شحيح 

االأج�ر يف ال�قت الراهن ومتهد لزيادة ال�رشائب والر�ش�م )القيمة امل�شافة( وكاأنها ت�شدد ف�اتري �شيا�شية لالحتكارات وكبار 

اأ�شحاب العمل والر�شاميل الكربى«.

بتاريخ 20-9-2011وزع وفد من جتمع الهيئات املمثلة لقطاع الزيت�ن، بعد االجتماع 

مع رئي�ض احلك�مة بح�ش�ر وزير الزراعة ، بيانا اأكدوا فيه »اأن جتاوب رئي�ض احلك�مة مع 

ق�شية مزارعي الزيت�ن، قد اأرجاأ التحرك ال�شعبي للمزارعني لفرتة حمدودة«، م��شحني 

اأنهم نقل�ا مليقاتي »مطالب مزارعي الزيت�ن املتمثلة يف منع ا�شترياد زيت الزيت�ن بدءا 

من اأول امل��شم املقبل، وا�شتثناء زيت الزيت�ن من اتفاقيات التبادل التجاري، خ�ش��شا 

اتفاقية التي�شري العربية التي يدخل مب�جبها الزيت اإىل لبنان معفى من الر�ش�م. وتكليف 

جمل�ض ال�زراء الهيئة العليا لالإغاثة اأو من يراه منا�شبا، �رشاء 500 األف تنكة من زيت 

املناطق اللبنانية ب�شعر ت�شجيعي، و�شن�يا، كما يتم �رشاء القمح من الدولة. وطالبنا بتعديل امل�ا�شفات التي ت�رشع الغ�ض 

وتخدع امل�شتهلك اللبناين، واإن�شاء م�ؤ�ش�شة وطنية ت�شرتي الزيت وت��شبه وت�شدره اأ�ش�ة بدي�ان الزيت يف ت�ن�ض، اإ�شافة اإىل 

تكليف جمل�ض ال�زراء للجي�ض حماية احلدود الربية ومنع تهريب زيت الزيت�ن وحب الزيت�ن . 

الرئي�شي  املركز  االعت�شام يف  البقاع،  املياه يف  وم�شتخدمي  لنقابة عمال  التنفيذي  املجل�ض  قرر  بتاريخ 2011-9-23 

للم�ؤ�ش�شة يف زحلة يف 14 ت�رشين االول املقبل، احتجاجا على عدم حتقيق مطالب العمال.

وقال بيان ا�شدره املجل�ض بعد اجتماع طارئ له ، "ان احلق�ق امل�شتحقة تندرج يف دفع رواتب واأج�ر وم�شتحقات متاأخرة، 

ودفع حق�ق امل�شتخدمني واالأجراء الذين بلغ�ا ال�شن القان�نية، وتنفيذ البن�د املتعلقة بالطبابة واالإ�شت�شفاء، واإعطاء درجة 

تدرج لالأجري عن كل ثالث �شن�ات خدمة فعلية ق�شاها يف اخلدمة، ودفع منح التعليم وبدل نقل م�قت للعاملني يف م�شلحة 

مياه بعلبك الهرمل لل�شفة والري �شابقا".ومتنى على امل�ش�ؤولني "اأخذ مطالبنا يف االإعتبار وحتقيقها بال�رشعة الالزمة كي ال 

ن�شطر اىل اللج�ء اىل اخلط�ات االأكرث �شلبية مما ي�ؤثر على ح�شن �شري العمل يف امل�ؤ�ش�شة، خا�شة ان ال��شع مل يعد يحتمل 

التاأجيل واملماطلة بلقمة عي�ض اأطفالنا". 

بتاريخ 24-9-2011 نفذ مالك� �شيارات نقل املنتجات الزراعية و�شائق�ها من ن�ع بيك اأب، اعت�شاما يف �ش�ق قب اليا�ض 

للخ�رش، مب�شاركة العاملني فيه احتجاجــا على عدم جتديـــــد اجازات النقل ال�شادرة عن وزارة الداخليـــة. ونا�شــدوا وزير 

الداخلية والبلديات مروان �رشبل التعجيل يف جتديــــد اجازاتهم، "ك�نه ي�شهل على املزارع نقــل منتجاته الزراعية وت�ش�يقها".

بتاريخ 26-9-2011 التقى وفد من نقابة عّمال وم�شتخدمي م�ؤ�ش�شة كهرباء لبنان. وزير االأ�شغال العامة والنقل غازي 

العري�شي ، واأو�شح رئي�ض النقابة �رشبل �شالح »اأن الزيارة تندرج �شمن زيارة النقابة لكل ال�زراء للم�شاعدة يف جمل�ض 

التعرفة  وبدل  الكهرباء،  قطاع  يف  وامل�شتخدمني  العّمال  حلق�ق   45 املادة  وحتديد   ،462 القان�ن  تعديل  على  ال�زراء 

املخ�ش�شة للم�شتخدمني اجلدد، واإقرار م�رشوع زيادة الدوام م�اكبة خلطة ال�زير ال�شادرة للقان�ن يف البند 

 .."50

بتاريخ 26-9-2011 التقى وفد من االأمانة العامة لـ»جبهة التحرر العّمايل« برئا�شة ع�شمت عبد ال�شمد 

وزير اال�شغال العامة والنقل غازي العري�شي ،  وجرى عر�ض لبع�ض الق�شايا املطلبية لعمال املتعهدين 

وغب الطلب يف كهرباء لبنان.

بتاريخ 29-9-2011اأعلن العّمال املياوم�ن يف م�ؤ�ش�شة كهرباء لبنان، عن اإ�رشاب حتذيري ي�م الثالثاء يف 2011-10-4 

واجتمع املياوم�ن يف امل�ؤ�ش�شة، وقرروا يف بيان، »اأنه وبعد مناق�شة كل احلق�ق املهدورة حتديد ي�م الثالثاء 2011/10/4 

قبل ال�شاعة الثامنة �شباحا، اإ�رشابا حتذيريا لي�م واحد يف املبنى املركزي يف بريوت ـ ك�رني�ض النهر ـ املدخل البحري
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رئي�ض  ليلي مع  لقاء  واألغته بعد  ال�شلمي ي�م اخلمي�ض 15اأيل�ل  والتظاهر  العام  االإ�رشاب  تنفيذ  اإىل  النقل دعت  احتادات 

احلك�مة 

جمل�ض الن�اب يقر م�رشوع قان�ن دعم ال�شائقني العم�ميني ، ومطلب تثبيت �شعر املحروقات يع�د اىل ال�اجهة 

رئا�شة  اىل  مكرر  معجل  قان�ن  باقرتاح  امل��ش�ي  ن�اف  النائب  5-8-2011تقدم  بتاريخ 

جمل�ض الن�اب العطاء ال�شائقني العم�ميني بدل �شفائح وق�د يف اإطار الدعم امل�شتهدف. 

ون�شف  �شفيحة  ع�رشة  اثنتي  �رشف  للحك�مة  »يجاز  االآتي:  القان�ن  اقرتاح  يف  وجاء 

ال�شفيحة )20 ليرتا لل�شفيحة( من ال�ق�د �شهريا وملدة 3 ل�شهر لكل �شائق من ال�شائقني 

العم�ميني وفق تدابري واجراءات تقر مبر�ش�م من جمل�ض ال�زراء بناء على اقرتاح وزراء: 

املالية، اال�شغال العامة والنقل، الطاقة واملياه والداخلية والبلديات.

بتاريخ 14-9-2011قال رئي�ض احتاد نقابات �شائقي ال�شيارات العم�مية للنقل الربي عبد 

االأمري جندة »اأن احلك�مة منذ 15 مت�ز املا�شي ترف�ض االجتماع بنا، وقد طلبنا م�اعيد للقاء رئي�ض احلك�مة جنيب ميقاتي 

ووزير املال، اإال اأنهما ال يريدان حتقيق مطالبنا.

بتاريخ 14نهار-9-2011 اأعلن رئي�ض النقابة العامة لل�شائقني العم�ميني مروان فيا�ض عرب »ال�شفري« عدم امل�شاركة يف 

التظاهرة، »الأنه ال يريد تغطية ال�شائقني املخالفني«، والأن »وزير املال حممد ال�شفدي اأكد له اأن م�رشوع قان�ن دعم ال�شائقني 

العم�ميني و�شع على جدول اأعمال اأول جل�شة �شتعقد للهيئة العامة ملجل�ض الن�اب«، وبني »االحتادات« واحلك�مة، وجدد 

فيا�ض مطالبته احلك�مة الأن تك�ن م�ش�ؤولة عن جميع ال�رشائح اللبنانية، واأن »تثبت �شعر �شفيحة 

البنزين على 25 األفا، واملازوت على 20 األفا«، 

بتاريخ 14-9-2011 جدد رئي�ض جلنة االأ�شغال العامة والنقل النائب حممد قباين عرب »ال�شفري« 

تاأييد اللجنة »دعم مطالب العاملني يف قطاع النقل العام، الأنها تعلق اأهمية كبرية على القطاع، 

وتعترب اأن قطاع ال�شائقني العم�ميني حاليا، جزء اأ�شا�شي من خطة النقل العام التي يجب اأن تقر«. 

بتاريخ م�شاء  14-9-20011 وع�شية تنفيذ اال�رشاب الذي ا�رش عليه احتادي النقل وبع�ض النقابات 

، جنح الرئي�ض جنيب ميقاتي جمدداً يف تفكيك اأحد االألغام التي تعرت�ض طريق حك�مته بعدما 

انتهى اجتماع منت�شف الليل الذي ُعقد بينه وبني ممثلي احتادات ال�شائقني العم�ميني اإىل اتفاق على تعليق اإ�رشاب ال�شائقني 

العم�ميني. وقال ميقاتي لـ»ال�شفري« اإن اللقاء كان اإيجابيًا و�شادته روح التعاون وامل�ش�ؤولية واتفقنا يف ح�شيلته على 

تعليق االإ�رشاب. 

بتاريخ 16-9- خرج وفد احتادات النقل من دارة ميقاتي فجرا، باالتفاق على املطالب ال�اردة يف بيان االإ�رشاب وهي: »اإقرار 

الهيئة العامة للمجل�ض النيابي االأ�شب�ع املقبل، اقرتاح القان�نني املعجلني املكررين املقدمني من النائبني ن�اف امل��ش�ي 

وغازي ي��شف، واملت�شمنني اإقرار تنفيذ االتفاق الذي مّت يف تاريخ 18 اأيار املا�شي، والقا�شي بدفع بدل دعم لل�شائقني من 

�شاحنات و�شهاريج واأوت�بي�شات و�شيارات �شياحية، واإدراج خطة النقل ال�طنية على جدول اأعمال اأول جل�شة ملجل�ض ال�زراء، 

والبدء الف�ري مبالحقة املخالفني واملعتدين على قطاع النقل من �شيارات خ�ش��شية، واأ�شحاب الل�حات املزّورة املكرّرة«. 

واتفق على ت�شكيل جلنة متابعة برئا�شة ميقاتي، �شتجتمع �شباح االثنني املقبل، يف ال�رشايا، بح�ش�ر وزراء املالية، الداخلية، 

االأ�شغال العامة والنقل، وممثلني عن النقابات واالحتادات املعنية، ل��شع اآليات تنفيذ املطالب، كذلك بحث تخفي�ض �شعر 

�شفيحة البنزين للم�اطنني كافة، واإعطاء ال�شائقني العم�ميني حق ا�شترياد �شيارة من دون جمرك. 
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بتاريخ 15-9-2011  عقدت احتادات نقابات النقل الربي اجتماعا م��شعا يف مقر االحتاد العمايل 

العام، بح�ش�ر جندة، ورئي�ض االحتاد اللبناين مل�شالح النقل ب�شام طلي�ض، وروؤ�شاء نقابات اأ�شحاب 

االأوت�بي�شات فيليب �شقر، ورئي�ض نقابة  ال�رشعيني،  اإبراهيم  ال�شهاريج  الق�شي�ض،  ال�شاحنات �شفيق 

�شائقي جبل لبنان اجلن�بي كمال �شميط. 

واأو�شح طلي�ض اأنها »لي�شت املرة االأوىل التي نتفاو�ض فيها مع امل�ش�ؤولني، بل لنا �ش�الت وج�الت 

يف هذا املجال، مرات ن�شل اإىل اتفاق، ومرات نختلف ونتابع حتركنا املطلبي املبني على ثقة القاعدة 

اأي مطلب، حتى ان  اإىل احل�ش�ل على كل املطالب، ومل تتخل عن  النقابات �شعت  بنا«. وقال: »اإن 

جمل�ض ال�زراء طرح م��ش�ع حتديد �شعر �شفيحة البنزين واملازوت ب�ش�رة ثابتة، وهذا فخر لنا بتحقيق مطلبي يهم ال�شعب 

اللبناين باأكمله«. 

بتاريخ 15-9-2011 ، اعترب رئي�ض نقابة ال�شائقني العم�ميني يف لبنان ال�شمايل �شادي ال�شيد يف م�ؤمتر �شحايف ، عقده 

يف مركز النقابة يف طرابل�ض، اأن ميقاتي »ا�شت�عب مطالب ال�شائقني وهم�مهم واأوالها االهتمام 

الكامل

بتاريخ 17-9-2011 اآ�شف وزير االأ�شغال العامة والنقل غازي العري�شي اأن »تك�ن خطة النقل قد 

انتزعت انتزاعا لت��شع على طاولة جمل�ض ال�زراء ولقب�ل مناق�شتها«. وقال العري�شي " علينا 

اأن نعلم كم�ش�ؤولني اأن اأي تاأخري يف بت اأي م�شاألة من امل�شائل االجتماعية واالقت�شادية �شتك�ن 

مكلفة على امل�شت�ى ال�شيا�شي واملايل«، داعيا امل�ش�ؤولني اىل »التعلم من االأخطاء وعدم الت�رشع 

واال�شتكبار".

بتاريخ 16-9-2011  علّق رئي�ض جمعية ال�شناعيني نعمة افرام على ملف دعم احلك�مة للبنزين، معتربا »اأن دعم مادة 

البنزين ق�شية م��ش�عية، اإال اأن الق�شية التي تف�قها اأهمية هي مادة املازوت«، مذّكرا باأن مطالبة اجلمعية املتكررة بدعم 

املازوت »تهدف اإىل اإفادة جممل ال�شعب اللبناين عرب التخفيف من حدة االأكالف املتزايدة التي تثقل كاهله يف ظل االأزمة 

االقت�شادية التي ت�شهدها البالد.

بتاريخ 16-9-2011 ، انتقد النقابي مارون اخل�يل، اإعطاء رئي�ض احلك�مة جنيب ميقاتي م�افقته املبدئية على دفع رديات 

البنزين، اأي ثمن اثنتي ع�رشة �شفيحة ون�شف �شفيحة من مادة البنزين ملالكي الل�حات احلمراء، معتربا انه »كان من 

الأجدi على الرئي�ض ميقاتي دفن هذا املطلب الهجني غري الد�ضتور… نهائيا، واإ�ضقاط كل الوعود ب�ضاأنه، والعودة اإىل ما 

يحتاجه ال�شائق�ن العم�مي�ن من قان�ن نقل حديث، واىل حقهم يف منع اال�شتخدام غري ال�رشعي لل�حات«. 

واأو�شح اخل�يل »اأن قطاع النقل يحتاج اإىل ن�شف املبلغ املر�ش�د لهذا الدعم الإعادة اإحيائه، وبالتايل �رشاء اأكرث من 500 

با�ض«. وحّمل رئي�ض احلك�مة »م�ش�ؤولية اإمرار م�رشوع الدعم للقطاع اخلا�ض والذي يكلف اخلزينة اأكرث من 100 ملي�ن 

دوالر ت�شكل هدرا فا�شحا للمال العام وخمالفة د�شت�رية �شارخة بحق باقي فئات املجتمع اللبناين التي تعاين من �شيا�شة 

�رشيبة قاهرة ال جتني منها اإال اخليبات وال�شفقات

بتاريخ 17-9-2011 ، اعلن عن مبا�رشة الدوائر احلك�مية التابعة ل�زارة املالية يف املناطق، بت�شلّم طلبات الدعم التي 

تردها من مالكي الل�حات العم�مية وم�شتاأجريها، وبت�شجيل هذه الطلبات، متهيدا للمبا�رشة بدفع بدل الدعم له�ؤالء ف�ر 

�شدور الن�ض القان�ين الذي يجيز لل�زارة ذلك. 

بتاريخ 19-9-2011 ا�شتقبل رئي�ض احلك�مة جنيب  ميقاتي يف ال�رشايا احلك�مية ، يف ح�ش�ر وزيري االأ�شغال العامة 

قال  االجتماع،  بعد  و   ، الربي  النقل  احتاد  من  م�شرتكًا  وفدا  �رشبل،  مروان  والبلديات  والداخلية  العري�شي  غازي  والنقل 

العري�شي طرحت على طاولة البحث هم�م ال�شائقني ومطالبهم بكثري من االنفتاح، ...  ومن امل�ؤكد اأن النقا�ض مل يكن مركزاً 

اإ‰ا كان مركزا على �رشورة ال��ش�ل اىل �شيغة ملعاجلة م�شكلة ارتفاع ا�شعار  فقط على م�شاعدة ال�شائقني العم�ميني 

البنزين ب�شكل ي�شتفيد منه جميع اللبنانيني وال نتحدث فقط عن ال�شائقني العم�ميني. 
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بتاريخ 19-9-2011 قال عبد االأمري جندة اثر لقاء مع رئي�ض احلك�مة : مت بحث م�شاألة الدفعة الثانية ، وكلف وزير 

االأ�شغال العامة والنقل مناق�شة هذا امل��ش�ع. وقد طرحنا اننا ال نريد رديات لل�شائقني العم�ميني بل نريد �شقفا جلميع 

امل�اطنني بان تك�ن �شفيحة البنزين بـ25 األف لرية و�شفيحة واملازوت بـ20 األفًا.

بتاريخ 21-9-2011رئي�ض نقابة حمطات املحروقات النقيب �شامي براك�ض، اأو�شح بعد اللقاء مع رئي�ض احلك�مة  اأن 

ال�فد بحث مع ميقاتي »يف م��ش�ع تثبيت �شعر البنزين، الذي نطالب به منذ �شنتني، كما طلبنا اإلغاء ال�رشيبة على 

القيمة امل�شافة عن املازوت، وطلبنا يف املقابل، دعما ي�شتفيد منه جميع النا�ض.

بتاريخ 22-9-2011اأقر جمل�ض الن�اب اقرتاح م�رشوع القان�ن املعجل املكرر الذي تقدم به يف وقت �شابق ع�ش� كتلة 

ال�فاء للمقاومة النائب ن�اف امل��ش�ي ،وزف النائب ن�اف امل��ش�ي للبنانيني ان املجل�ض النيابي �شار باقرتاح القان�ن 

»الذي �شبق وتقدمنا به يف دعم ال�شائقني العم�ميني. �شحيح ان هذا الدعم يت�جه اىل ال�شائقني العم�ميني وفق اآلية 

تعتمدها احلك�مة، لكن الدعم يف حقيقة االأمر يتجاوز الـ55 الف �شائق اىل ملي�ين لبناين ي�شتخدم�ن النقل العام. لذلك 

اأردت ان اأطمئن ال�شائقني اللبنانيني الذين ينتظرون خط�ات املجل�ض النيابي بهذا ال�شدد، ان املجل�ض قد قام مب�ش�ؤوليته 

وبالتايل فاإنهم ال ينتظرون ارتفاعا يف ا�شعار النقل

بتاريخ 24-9-2011 اعلنت احتادات ونقابات قطاع النقل الربي اثر اجتماع لها يف مقر االحتاد العمايل العام : " اإن ما 

حتقق ما ه� اإال خط�ة ناأمل اأن تك�ن اأ�شا�شا على طريق احلل الدائم مل��ش�ع اأ�شعار املحروقات يف لبنان، وعليه، فاإن 

الفقراء من  الذين ينقل�ن  ال�شائق�ن  اأال وهم  اللبنانيني  الفقراء من  الربي يف لبنان متثل  النقل  احتادات ونقابات قطاع 

امل�اطنني " . 

بتاريخ 24-9-2011 راأى النقابي مارون اخل�يل " اأّن القرار ال يفيد اإال 3% من اللبنانّيني، فيما تتحّمل كلفته اخلزينة، 

وانتقد اخل�يل كذلك القان�ن من زاوية اأّنه مينح اأم�ااًل عامة م�شبقًا من 3 اأ�شهر، ولعدم و�شعه اآليات للمراقبة امل�شبقة اأو 

الالحقة ملعاقبة املخالفني. ونا�شد رئي�ض اجلمه�رية »رّد هذا القان�ن الذي اأطاح مبداأ امل�شاواة بني امل�اطنني".

بتاريخ26-9-2011نفى »جتمع اأ�شحاب �رشكات �شيارات االأجرة« )التاك�شي( يف بيان، اأن »تك�ن �رشكات »التاك�شي« 

اإطار تعاونهم  اأن »هناك ن�عني من التعاقد مع ال�شائقني يف  هي امل�شتفيد االأكرب من قان�ن دعم ال�شائقني«، م��شحا 

مع ال�رشكات; هناك �شائق�ن متعاقدون مع ال�رشكات، وميلك�ن ل�حة عم�مية و�شيارة ويعمل�ن عليها مقابل دفع ن�شبة 

مئ�ية من اأعمالهم، وثمة �شائق�ن م�ظف�ن لدى ال�رشكات ويتقا�ش�ن منها راتبا �شهريا، ويف هذه احلالة ال�رشكة ت�شتفيد 

من الرديات«. 

بدل  العم�ميني  ال�شائقني  بدعم  املتعلق  القان�ن  االأخرية  الت�رشيعية  الن�اب يف جل�شته  باإقرار جمل�ض  التجمع  ورحب 

�شفائح بنزين. وقال: »مبا اأن مدة هذا القان�ن 3 اأ�شهر فقط، يجب ا�شتمرار 

ال�شعي لل��ش�ل اإىل اآلية لتثبيت �شعر �شفيحة البنزين، واإقرار خطة النقل 

امل�شرتك. 

بتاريخ27-9-2011 ك�شف وزير االأ�شغال العامة والنقل غازي العري�شي 

عن معاودة احل�ار قريبا، مع وزارة املال لتثبيت �شعر �شفيحة البنزين 

جلميع اللبنانيني، وقال العري�شي بعد لقائه جلنة احل�ار التي �شكلت من 

احتادات ونقابات قطاع النقل الربي :" اأوؤكد اأن ما اتخذ من قرار دعم لي�ض 

م�ش�ؤولية ال�شائقني العم�ميني، وهذا القرار مل يكن مطلبهم، بل جاء من 

الزمالء الن�اب، اأوجد خمرجًا لتحرك كان يق�م به ال�شائق�ن، ولكن كان 

مطلبهم تثبيت �شعر ال�شفيحة. الي�م مت التاأكيد على هذا االأمر، وه� يع�د بالفائدة على جميع اللبنانيني ولي�ض لل�شائقني 

فقط، وعلى هذا االأ�شا�ض �شنبداأ احل�ار جمدداً مع وزارة املال، و�شيك�ن هناك ت�ا�شل بيني وبني وزير املال لعقد اجتماع 

بح�ش�ر اللجنة، ال�شتكمال النقا�ض ح�ل هذا االأمر، ."  
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قامت وحدة النقابات والعمال املركزية يف حزب اهلل  خميمها النقابي  ال�شن�ي يف الفرتة املمتدة ما بني 16 و 17 و 18 اأيل�ل 

2011 يف مدينة ال�شهيد ال�شيد عبا�ض امل��ش�ي الك�شفية وال�شبابية -رياق- البقاع حتت عن�ان »خميم ال�الية النقابي احلادي 

.(Ëخميم الرتباط بالقراآن الكر) ضعارT ع�رش« حتت

�شارك يف املخيم 402 عاماًل ونقابيا من خمتلف ت�شكيالت ال�حدة م�زعني على ال�شكل التايل: 

يف الي�م االأول وبعد ا�شتقبال ال�افدين اأقيمت �شالة املغرب والع�شاء جماعة وم�عظة من ال�شيخ ح�شني ق�شا�ض ح�ل القراآن 

الكرË والرتباط به Kم اإفتتí بعدها م�ضوؤول الوحدة اأن�ضطة املخيم بكلمة تناول فيها الو�ضع ال�ضيا�ضي العام،احلركة املطلبية 

لالحتاد العما› العام واملطالب الجتماعية للعمال وحترك ال�ضائقني العموميني وختم كلمته باأهمية ارتباط النا�ض بالقراآن 

الكرمي الذي حمل عن�ان هذا املخيم. 

المام  لفرقة   íضيTوتوا باأناTضيد  الأول  اليوم  ن�ضاط  واختتم  امل�ضاركني  على   Ëالكر القراآن  من   ïن�ض توزيع  عملية  Kم جرت 

املنتظر«ع«. 

اأبرز اأن�شطة الي�م الثاين كانت زيارة لعدد من النقابيني اىل املقامات يف املنطقة )ال�شيدة خ�لة »ع«،النبي �شيث«ع«ومقام 

ال�شهيد ال�شيد عبا�ض امل��ش�ي«(.اإ�شافة اىل لقاءات بني النقابيني والعمال امل�شاركني. 

وقد عقدت جل�شات مط�لة بني النقابيني لدرا�شة ال��شع النقابي واالجتماعي يف البلد للخروج بال�ثيقة النقابية ال�شن�ية 

يف امل�شاء كان لقاء هام و�شّيق مع امل�ؤرñ الدكت�ر حممد اأمني ك�راين الذي قدم حما�رشة  عن تاريخ  لبنان 

واختتمت اأن�شطة املخيم يف الي�م الثالث يف مقام النبي �رشيج بح�ش�ر م�ش�ؤول ال�حدة  اأدى بعدها امل�شارك�ن �شالتي الظهر 

والع�رش جماعة �شبقها م�عظة فقهية »عمالية،جتارية«. اإ�شافة اىل �ش�رة تذكارية للم�شاركني على مدرج ملعب املخيم.
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 2011/9/30 - ا�شدرت نقابة مكاتب ال�ش�ق، بيانا علقت خالله على القرار الذي �شدر عن وزير الداخلية 

والبلديات العميد مروان �رشبل، والذي حمل الرقم 1535 حيث طلب فيه تنفيذ قرار جمل�ض �ش�رى الدولة 

والذي ق�شى بتنفيذ القرار وقف االإمتحان النظري ال�شفهي ب�ا�شطة الك�مبي�تر"، وقالت:"من هنا مل نتع�د 

اإتخاذ اإجراءات �شارمة من قبل م�ش�ؤولني مبثل ما اأقدم عليه وزير الداخلية، م�شك�را، باتخاذه قرارا جريئا 

عندما و�شع حدا ملهزلة االإمتحان ال�شفهي على الك�مبي�تر للح�ش�ل على رخ�شة �ش�ق".

وراأى "اإن هذه اخلط�ة يف حد ذاتها لها تداعيات كثرية خا�شة ح�ل الف�شاد والر�ش�ة واالإبتزاز والف��شى 

ّ له امل�اطن�ن عند تقدمهم بطلب احل�ش�ل  nيف اإ�شدار رخ�ض ال�ش�ق ب�شكل ع�ش�ائي وخا�شة ما كان يتعر�ض

على رخ�شة �ش�ق".

ّز دور امل�ؤ�ش�شات واأعاد الهيبة اإىل الق�شاء واإىل الدولة ب�شكل عام يف لبنان  pولفت اىل ان "هذا االإجراء يعز

ز حر�شنا على تفعيل وتعزيز وت�شديد  ّ nّمت به نقابة مكاتب ال�ش�ق حيث ترك nوخا�شة الق�شاء الذي األغى هذا االإمتحان بعد الطعن التي تقد

اإعطاء رخ�ض ال�ش�ق، والذي ال ميكن اإعتبار االإمتحان النظري م�شاهما يف هذا املجال، ال بل كان اأداة ت�شييع جه�د العاملني يف هذا القطاع 

الأنه يفتقر اإىل اأحكام قان�ن واإىل املنهجية التعليمية والالتطبيقية، والميت لتعليم قيادة ال�شيارات واملركبات ب�شلة حيث اأهمل دور مكاتب 

ال�ش�ق با�شتمارة ت�شدر عن املكتب وحتميه من الناحية االإقت�شادية واالإجتماعية. ولطاملا تناولنا بالبحث يف م�شاريع تعديل قان�ن ال�شري 

ولكنه مل ي�شغ لنا اأي من امل�ش�ؤولني على الرغم مما ي�شبب تعديل قان�ن ال�شري �رشرا على مكاتب ال�ش�ق وعلى ق�تهم الي�مي، مع التذكري 

ّر اإدراج االإمتحان النظري على الك�مبي�تر ه� نف�شه من يت�ىل االآن تعديل قان�ن ال�شري والذي ن�شكك بقدرته التخ�ش�شية حيث راأينا  nاإن من قر

ب�اكري اإنتاجه يف االإمتحان على الك�مبي�تر".

وختم البيان:"وال بد من ال�ق�ف مط�ال اأمام م�رشوع قان�ن ال�شري اجلديد ب�شبب املالحظات املحقة التي اأبديناها مرارا وتكرارا واإذا كان الق�شد 

اإظهار م�رشوع قان�ن �شري جديد كما ه� بحالته ف�ش�ف يك�ن عر�شة لالنتقاد ال�شديد و�ش�ف نظهر هذه املالحظات يف وقتها".

 ôgÉ¶àdGh ÜGô°V’G ò«ØæJ ‘ á©°SGƒdG ¬àcQÉ°ûe ø∏YCG

% 35 áÑ°ùæH ≠ÑàdG QÉ©°SCG ™aôd :¬«≤a 
اعلن رئي�ض احتاد نقابات مزارعي التبغ والتنباك يف لبنان ح�شن فقيه، يف ت�رشيح 

له بتاريخ 19-9-2011 ، ان مزارعي التبغ والتنباك يعان�ن االأمرّين نتيجة الت�ّقف 

برغم   1996 العام  منذ  املالية  وزارة  قبل  من  املح�ش�ل  ا�شتالم  اأ�شعار  تعديل  عن 

من اأّن الت�شخم ح�شب االأرقام املـــتداولة الم�ض الـ 120 يف املئة منذ ذاك التــاريخ 

وارتفعت اأ�شعار جميع امل�اد واالأدوية امل�شتعملة يف هذه الزراعة«. وقال »اإّن املفاو�شات ح�ل تعديل االأ�شعار بني االحتاد واملعنيني 

مل ت�شفر حتى االآن عن اآية نتيجة خ�ش��شًا جلهة مطالبة االحتاد برفع االأ�شعار بن�شبة خم�شة وثالثني يف املئة على االأقّل لتمكني 

هذه الفئة من البقاء يف اأر�شها ووقف عمليات النزوح الداخلي نح� املدن واأطرافها وكذلك حفظ حق�قهم وكرامتهم«. واكد فقيه على 

ا�رشاراالحتاد على هذا امل�قف ول� ت�شّبب ذلك بالتاأخرّ يف ت�شليم املحا�شيل، وعلى اإنه يجّدد مطالبته امللّحة ب�شّم هذه الفئة اىل 

ال�شندوق ال�طني لل�شمان االجتماعي خ�ش��شًا يف فرع ال�شمان ال�شحي ل�قف النزف الكبري الذي تقتطعه الفات�رة ال�شحية من جيب 

املزارع يف غياب اأي �شمانات من اأّي ن�ع. كما اأّن االحتاد يدع� جميع اجلهات احلري�شة على اال�شتقرار االجتماعي بدءاً من االحتاد 

العمايل العام واحلك�مة اللبنانية واملجل�ض النيابي ف�شاًل عن الق�ى ال�شــيا�شية املعنية كافة بدعم م�قف االحتاد وال�شغط معه 

ّ للمزارعني و�شم�لهم ال�شمان االجتماعي وال�شحي. واعلن احتاد نقابات مزارعي التبغ والتنباك يف  mلرفع اأ�شعار املحا�شيل كحق

لبنان تاأييده التام وتبّنيه ملطالب االحتاد العمايل العام كافة، وم�شاركته ال�ا�شعة يف تنفيذ االإ�رشاب والتظاهر اللذين دعا اإليهما 

االحتاد العمايل العام يف الثاين ع�رش من �شهر ت�رشين االأول املقبل
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عدنان حمدان 

وافقت اللجنة ال�زارية املكلفة در�ض تنمية ال�شادرات الزراعية »اك�شب�رت بال�ض« برئا�شة نائب رئي�ض جمل�ض 

ال�زراء املهند�ض �شمري مقبل على ال�شيغة النهائية لتقرير تنمية ال�شادرات الزراعية. وت�شّم اللجنة اىل مقبل 

وزيري الزراعة الدكت�ر ح�شني احلاج ح�شن، واالقت�شاد والتجارة نق�ال نحا�ض، ووزيرالدولة مروان خري الدين، 

وال�شناعة  التجارة  غرفة  ممثال  دبانه  ورافاييل  عيتاين  نبيل  )ايدال(  اال�شتثمار  ت�شجيع  م�ؤ�ش�شة  عام  مدير 

والزراعة يف بريوت وجبل لبنان. واأو�شح مقبل اأنه مت االتفاق على املقرتحات التي ت�شمنها التقرير الذي مت و�شعه بال�شيغة النهائية من 

اأجل تنمية ال�شادرات الزراعية واإفادة القطاع الزراعي ب�شكل عام، فيما اكد احلاج ح�شن على اجناز التقرير وال�رقة النهائية التي تاأتي 

بالفائدة الفعلية على الزراعة يف لبنان ب�شكل عام، وت�ؤدي اىل تنمية ال�شادرات الزراعية وتط�ير القطاع الزراعي عم�ما ما ينعك�ض ايجابا 

على �شغار وكبار املزارعني على ال�ش�اء. 

ماذا ت�شمن التقرير؟ ت�شمن التقرير عناوين ا�شا�شية، تتناول ا�شرتاتيجية العمل لتنمية ال�شادرات، برنامج تنمية ال�شادرات واأهدافه واالأ�ش�ض 

التي يق�م عليها. كما عدد احل�افز، مقرتحًا ان يك�ن للح�افز املالية �شلم متحرك يخ�شع الحتياجات ال�ش�ق واملتغريات التي تطراأ عليه. 

الزراعي يف حجم الناجت املحلي بـ 4،89 يف املئة، وي�فر دخال حل�اىل 200 الف ا�رشة، عدا فر�ض  التقرير قيمة م�شاهمة القطاع  يحدد 

العمل املت�فرة يف القطاعات املرتبطة به، مثل النقل، �شناعة الكرت�ن والبال�شتيك. ويعترب القطاع امل�شدر اال�شا�شي للم�اد االولية لقطاع 

ال�شناعات الغذائية، وعلى الرغم من حتقيقه ‰�ا بلغ 10،2 يف املئة كمعدل و�شطي خالل ال�شن�ات اخلم�ض االخرية، اال انه مل ي�شتطع ان 

ي�اكب ن�شبة النم� املرتفعة يف القطاعات االخرى والتي �شاهمت يف النم�املرتفع املحقق يف االقت�شاد ال�طني. 

وقد �شاهم الربنامج ال�طني لدعم ال�شادرات الزراعية اللبنانية »اك�شب�رت بال�ض« خالل ال�شن�ات الع�رش، يف زيادة ن�شبة ‰� ال�شادرات 4 

يف املئة يف ال�شن�ات الع�رش االخرية، من هنا كان ال بد من تط�ير الربنامج، بهدف االنتقال من �شيا�شة امل�شاندة والدعم اىل �شيا�شة تنمية 

وتط�ير القطاع الزراعي وحت�شني انتاجيته ون�عيته. يف اطار ا�شرتاتيجية العمل لتتنمية ال�شادرات يقرتح التقريرالعمل على زيادة القدرة 

التناف�شية للمنت�جات الزراعية اللبنانية يف اال�ش�اق العاملية، عرب حت�شني االنتاج والت��شيب والرتويج والت�ش�يق، ويرى ان الظروف احلالية 

ت�شمح بذلك، اال انها ال ت�شمح بتخفي�ض كلفة االنتاج، ب�شبب العديد من الع�امل، منها عدم تنفيذ م�شاريع ال�شتثمار املياه وا�شتغاللها يف 

الري، او يف انتاج الطاقة. وحتقيقا لالهداف املن�ش�دة فاإن م�شاندة هذا القطاع يجب ان تك�ن اول�ية نظراً الأهميته على امل�شت�يني االقت�شادي 

واالجتماعي، عرب اتخاذ خط�ات عدة �شمنها و�شع برنامج متكامل لتنمية ال�شادرات الزراعية مرتافقا مع خط�ات ا�شا�شية للنه��ض بالقطاع 

الزراعي.

 ±Góg’G ójó– 

كما يحدد التقرير يف اطار برنامج تنمية ال�شادرات االهداف التي تتلخ�ض بزيادة حجمها وامل�شاهمة يف ت�شدير فائ�ض االنتاج، احلفاظ 

على اال�ش�اق التقليدية وفتح ا�ش�اق جديدة وزيادة ثقة امل�شتهلك وتط�ير القدرات املعرفية والتقنية للمنتجني وامل�شدرين. ويق�م الربنامج 

على منح ح�افز مالية هادفة للمزارعني وامل�شدرين والتعاونيات الزراعية والتجار امل�شدرين، على ان حتدد قيمة احل�افز وفقا ل�شنف 

املنتج الزراعي اللبناين امل�شدر، البلد امل�شت�رد، و�شيلة النقل، ن�عية الت��شيب، امل�ا�شفات املطل�بة يف املنتج واال�شتعانة مبكاتب ذات 

خربة ملراقبة اجل�دة وعمليات الت��شيب. على ان يك�ن لهذه احل�افز املالية �شلم متحرك يخ�شع الحتياجات ال�ش�ق واملتغريات التي تطراأ 

عليه. وهذا ال�شلم ي��شع بناء على �شيا�شة ت��شع من قبل جمل�ض ادارة امل�ؤ�ش�شة، بناء على اقرتاحات اللجنة ال�زارية املكلفة مب�اكبة 

عمل الربنامج، على ان جتتمع اللجنة مع رئي�ض امل�ؤ�ش�شة العامة لت�شجيع اال�شتثمارات يف لبنان ب�شكل ف�شلي ل��شع االقرتاحات املتعلقة 

بتحديد �شيا�شة التحفيز املتحرك �شن�يا وفق احتياجات اال�ش�اق اخلارجية وحجم االنتاج الداخلي. 

الزراعية بكلفة �شن�ية ق�ش�ى قدرها خم�ش�ن مليار لرية تر�شد يف م�ازنة  ال�شادرات  التقرير اقرتاح باإن�شاء »برنامج لتنمية  يف نهاية 

امل�ؤ�ش�شة العامة لت�شجيع اال�شتثمارات يف لبنان »ايدال« على ان تق�م امل�ؤ�ش�شة باإعداد اآلية عمل الربنامج ورفعها اىل �شلطة ال��شاية 

املتمثلة برئا�شة جمل�ض ال�زراء من اجل امل�شادقة عليها
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πª©dG äGRÉLEG Ωƒ°SQ øe äÉ«fÉæÑdh Ú«fÉæÑd øe
 2011-9-28 ïjQÉàH ÒØ°ùdG ‘ »ZÉj ÖæjR âÑàc

اأ�شبح من الي�م و�شاعدا باإمكان جميع االأجانب املتاأهلني من لبنانيني ولبنانيات، اأو امل�ل�دين من لبنانيني 

ولبنانيات، احل�ش�ل على اإجازات عمل معفاة من اأي ر�ش�م، وغري مقيدة باملهن املح�ش�رة باللبنانيني. 

وي�شمل القرار عمليا اأزواج واأوالد اللبنانيات املتزوجات من اأجانب، واالأوالد الذين ح�شل اآباوؤهم على اجلن�شية اللبنانية، وكان�ا حينها ف�ق 

�شن الثامنة ع�رشة، الأنه من املعروف اأن كل �شاب اأو فتاة يبلغان الثامنة ع�رشة من العمر ال ميكن لهما احل�ش�ل على اجلن�شية التي ح�شل 

عليها والدهما. 

ويبلغ عدد الذين �شملهم القرار، بح�شب اإح�شاءات وزارة العمل، ما يقارب خم�شة ع�رش األف �شخ�ض. وقد اأر�شل ال�زير نحا�ض ن�شا اإىل جمل�ض 

االأ�شخا�ض يعي�ش�ن ظروفا  االأ�شباب امل�جبة: »اإن ه�ؤالء  اإىل م�رشوع قان�ن امل�ازنة تت�شمن االإعفاء. وجاء يف  اإ�شافة مادة  ال�زراء طالبا 

اجتماعية تت�شم بعدم اال�شتقرار النف�شي واالجتماعي واملادي، نتيجة حتملهم عبء ر�ش�م اإجازات العمل و�رشوطا اأخرى، االأمر الذي يفر�ض 

عليهم اإما العمل خالفا للقان�ن اأو مغادرة البالد وترك اأ�رشهم. واحرتاما حلق�ق االإن�شان، وال �شيما حق�ق املراأة، والأن ه�ؤالء يرتبط�ن ع�ش�يا 

واأ�رشيا بن�شف املجتمع اللبناين، من واجب الدولة االهتمام ب�ش�ؤونهم ورعايتهم«. واأو�شح نحا�ض اأنه »مل يعد مقب�ال معاملة االأ�شخا�ض 

املتزوجني من لبنانيات اأو امل�ل�دين من لبنانيات مثل اأي اأجنبي، الأنهم ل�شيق�ن باملجتمع اللبناين، ولهم عليه حق�ق على م�شت�يات عدة 

اأبرزها: االإقامة والعمل«، م�شريا اإىل اأن القرار ه� اإجراء مكمل لنظام االإقامة الذي اعتمده االأمن العام، ومنح من خالله اإقامات جماملة لفرتة 

اأو متزوجني من لبنانيات با�ضÎداد الكفالة وقيمتها مليون  مí لأ�ضحاÜ العمل الذين يوXفون مولودين  oضنوات ب�رشوط مي�رّشة، و�ض� çالK

اآليات خمتلفة الحت�شاب  ون�شف ملي�ن لرية لبنانية، ولكن مع بقاء التمييز بني االأجراء واأ�شحاب العمل وممثلي ال�رشكات، ب�شبب وج�د 

الر�ش�م عليهم.ومن املعروف اأنه يرتتب على كل �شاحب عمل ي�شتخدم عامال اأو م�ظفا اأجنبيا، اإيداع كفالة يف بنك االإ�شكان بقيمة ملي�ن 

ون�شف ملي�ن لرية، ي�شرتدها لدى تخليه عن العامل اأو االأجري. وي�شنف العمال واالأجراء االأجانب لدى وزارة العمل يف اأربع فئات: االأوىل ت�شم 

اأ�شحاب العمل واملدراء واخلرباء، ويدفع ه�ؤالء ر�ش�م اإجازة عمل �شن�ية بقيمة ملي�ن وثما‰ئة األف لرية. الفئة الثانية وت�شم الفنيني، ويدفع 

ه�ؤالء ر�ش�ما �شن�ية بقيمة ت�شعمئة و�شتني األف لرية، والثالثة ت�شم احلمالني وعمل التنظيفات ويدفع�ن ر�ش�ما بقيمة اأربعمئة وثمانني األف 

لرية، والرابعة ت�شم عمال املنازل، ويدفع�ن ر�ش�ما �شن�ية بقيمة مئتني واأربعني األف لرية. واأبدى نحا�ض اأ�شفه لت�رشب عرف »الكفيل« اإىل 

�شل�ك اللبنانيني الذي »يعني وج�د اأ�شخا�ض قا�رشين جتاه القان�ن، وحقهم يف املطالبة بتطبيقه، والتحكم مب�شري االأ�شخا�ض املكف�لني«، 

مذكرا مرة جديدة بعدم وج�د اأي ن�ض قان�ين خا�ض بالكفيل، »و�ش�ف تقدم وزارة العمل خالل ممار�شتها الي�مية و�شمن فرتة ق�شرية على 

اجتثاث منطق الكفالة«. ولفت اإىل اأن ذلك النظام قائم »يف دول ارت�شت اأن يتك�ن جمتمعها ال�شيا�شي من ب�شع عائالت تبتز املاليني من 

الب�رش من خالل الكفالة، ولن ن�شمح اأن ينجر املجتمع اللبناين اإىل االنزالق نح� ذلك ال�شل�ك«. وعن اإمكانية تعديل قان�ن اجلن�شية واإعطاء 

املراأة حق منح اجلن�شية الأوالدها، قال نحا�ض اإن »امل�شكلة يف لبنان هي هجرة اأعداد كبرية من حاملي اجلن�شية اللبنانية، ودخ�ل اأعداد 

كبرية من االأجانب اإليه. لذلك، ال ميكن اال�شتمرار يف التغا�شي عن م�شاألتني هامتني جدا وهما: االإقامة واجلن�شية، فاالإقامة تعني اأن املقيم 

يدفع ال�رشائب ويخ�شع للق�انني اللبنانية، ويف ال�قت نف�شه فاإن من يحمل اجلن�شية اللبنانية وغري مقيم، ال يدفع ال�رشائب يف بلده، ويخ�شع 

لق�انني البلد املقيم فيه«. اأ�شاف »نحن الي�م اأمام مفه�مني �شائعني: فمن جهة االإقامة نظرية ال مفع�ل لها الأن االأجانب من دون حق�ق ما 

دام�ا يخ�شع�ن للكفيل، ويف املقابل، فاإن اللبنانيني يبق�ن على جن�شيتهم اأين ما ذهب�ا، �ش�اء كان�ا مقيمني اأو غري مقيمني، وال نعرف اإذا 

كان�ا يدفع�ن ال�رشائب اأم ال، وبالتايل فاإن ما يح�شل ه� انف�شام بني املجتمع احلقيقي واملجتمع النظري املبني على عالقة عرقية. لذلك، فاإن 

تنظيم اجلن�شية، ي�شتدعي تنظيم االإقامة مع ما يرتتب على ذلك من حق�ق وواجبات«. واأو�شح اأن االنف�شام ي�رشي اأي�شا على التمثيل البلدي 

والنيابي الأن امل�اطن ال ي�ش�ت حيث ي�شكن ويعمل، وال عالقة له مبكان الت�ش�يت اإال من خالل املنا�شبات االجتماعية، واأبرزها االنتخابات. 
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ádƒ∏°ûŸG ó«dG áeRCG
بقلم نق�ال جرجي املعل�ف  

نح�  الت�جه  بعدم  وا�شحة،  اجلمه�رين  �شيا�شة  تبقى  وفيما 

بخف�ض  املكلفة  اللجنة  من  الغر�ض  د  pُحد ال�رشائب،  يف  زيادة 

االنفاق قدر امل�شتطاع، بعك�ض الدمي�قراطيني الذين طاملا ف�شل�ا 

تقّدم،  ما  خ�شّم  ويف  االأزمات.  من  للخروج  ك��شيلة  االنفاق 

اأمل من خالل �شعي امل�شرتعني لل��ش�ل اىل حّل  تبقى ف�شحة 

ًة ملرحلة  nش� pو�شط باإبتكار �شيا�شات هادفة حتفز االقت�شاد م�ؤ�ش

اخلروج من النفق بعدما اأو�شكنا ال�ل�ج اىل اأزمة يف االأزمة!.. اأما 

الراهنة. فطماأنة  املراوحة  على مرحلة  �شاهداً  يزال  فال  ال�اقع 

ّد املخاطر اال على املدى  pوول �شرتيت" والبيت االأبي�ض مل حتي"
الق�شري، كما اأوروبا التي زادت خماوفها مع تفاقم دي�ن ايطاليا. 

كل هذا يربر ت�تر امل�شتثمرين، اذ ان جروح الرك�د مل تندمل بعد، 

واملنظ�مة املالية مل تعد اىل ق�اعدها �شليمة بل ال تزال قابعة 

عند �شفري الهاوية.

 االأزمة..  اىل اأين؟

حني انهارت اال�ش�اق املالية بني 2008-2009، بدا االأمر حينها 

وكاأنه نهاية العامل. اال ان من ا�شتطاع تخطي ال��شع، نه�ضn قائمًا 

دت من  pول التي  ال�ش�ق احلرة  اأدبيات  األعلها  اأزمته مبتانة.  من 

رحمها االأزمة بحّد ذاتها؟ اذ لطاملا ا�شتخدمت ثقافة امل�شتثمرين 

االنتهازية يف فرتات الرك�د مما �شبب تقلب ال�ش�ق اكرث من اأي 

وقت م�شى، االمر الذي ي�رشّع ال�شرتاتيجيات ا�شتثمارية حتاول 

االفادة من احلركات الت�شحيحة ال�ش�قية، منتهزًة الفر�ض علّها 

تع��ض عن تلك التي �شاعت منها.

يف انتظار اال�شتقرار.. اىل متى؟

من املبكر جداً اإحت�شاب الفرتة الزمنية التي تف�شلنا عن م�شت�يات 

واأرقام جتعلنا يف مناأى عن الت�تر واحلذر معيدًة الثقة بالنظام 

املايل. ففيما كان مت�قعًا ان تهيمن التذبذبات يف انتظار تنظيم 

اأم�ر ال�ش�ق بتدخل "اليد اخلفية" الأب الليربالية اآدم �شميث، من 

ال�ا�شح واالكيد اأن م�شبحة االأزمات ال تزال تكرّ. اال انه، ويف فرتة 

الرتّقب، اثبت ال�اقع اأن تلك اليد اخلفية ق�رّشت عن امتام املهمة 

النظام احلايل، وقد  اليها �شميث وغريه من عرابي  التي عزاها 

تفاقم ذلك اىل مزيد من الطمع الفردي، املحرّر من اأي �ش�ابط، 

زn ما اأفرnز من اأزمات جعلت  nمق�شمًا الرثوات تق�شيمًا ظاملًا، وقد اأفر

اأ�شاب  اأن �شيئاn ما  بع�ض االقت�شاديني ي�شخرون قائلني "يبدو 

تلك اليد ف�شلّها".

■ درا�شات عليا يف االقت�شاد – �شيا�شات اقت�شادية. 

لي�ض تخفي�ض الت�شنيف االئتماين لل�اليات املتحدة االأمريكية 

من جانبStandard & Poor's )S&P(i اال حلقة ال تزال 

مرتفعة  بطالة  معدالت  بني  تدور  متتابعة  �شل�شلة  يف  عالقة 

امل�شتهلك  ثقة  تاآكل  تزامنًا مع  االأوروبية  الدي�ن  اأزمة  وات�شاع 

له  ي�شتعد  الت�شل�شل  هذا  كل  ال�شيا�شني.  والقادة  االقت�شاد  يف 

امل�شتثمرون، ال بل يتح�رشون، ملزيدm من الف��شى ال�ش�قية التي 

حت�ش�ش�ها جمدداً يف فرتة تداول الثامن من اآب 2011، اعادتهم 

اأيل�ل االأ�ش�د 2008 بعد تراجع كبري يف االأ�ش�اق  بالذاكرة اىل 

املالية العاملية وانحدار حاد يف اأ�ضعار الأ�ضهم مع هبوط موؤTرش

 S&P ال�شناعي اكرث من 600 نقطة. وكانت  Dow Jones
-8-12 اجلمعة  ي�م  املتحدة  ال�اليات  ت�شنيف  خف�شت  قد 

2011 بعد اغالق الب�ر�شة ملنح املتداولني ال�قت له�شم هذه 

االأنباء والتفاعل معها بحكمة وتعّقل، اثر ت�شاعد املخاوف من 

ا�شتدعى  الذي  االأمر  دي�نه،  �شداد  عن  االأمريكي  العمالق  عجز 

تدخال �شيا�شيا �رش�شا من كال الطرفني: الدميقراطي واجلمه�ري. 

واأ�شفر هذا التدخل عن تقلي�ض االنفاق احلك�مي من خالل خطة 

اأن  لعلمه  ُقها،  pد nُي�ش اأن  دون  من  بت�قيعه  الك�نغر�ض  ها  nّق nد nش�

تنفيذ بن�دها �شي�شكل التحّدي اجلديد للدولة وال�شعب يف العقد 

االأمريكية وما حتمله  االنتخابات  اقرتاب  �شيما مع  املقبل، وال 

املا�شية،  اال�شهر  امتداد  على  �شخمة.  انفاقية  �شيا�شات  من 

عاي�شنا مناف�شة �شلبية ما بني منطقة االأورو وال�اليات املتحدة 

الف��شى  اىل  واالآيلة  ته�راً  االكرث  »ال�شيا�شة  لقب  ح�ل حيازة 

العارمة �رشيعًا«!. ورغم انه مل يت�ّشح من �شيح�ز اللقب، اال ان 

ال�شقف العايل لدي�ن وا�شنطن ال يحارجها �ش�ى �شيا�شات البنك 

املالية  ق�اعده  خرق  على  اخريا  اأقدم  الذي  االأوروبي  املركزي 

ب�رشاء �شندات حك�مية من الدول املتعرثة، وهي خط�ة ميكن اأن 

ت�شاعد براأيه يف التخفيف من حّدة املخاوف حل�ّض تلك الدول 

لالقت�شاد  ودعمًا  للعجز  خف�شًا  عاجلة  ا�شالحات  علىتنفيذ 

التي  امل�حدة  االقت�شادية  اله�ية  زعزعة  دون  احل�ؤول  بهدف 

متر ا�شاًل باأزمة وج�دية حرجة. بالع�دة اىل ال�اليات املتحدة، 

بالف�شل بعد حماولته  اأوباما  باراك  الرئي�ض  يّتهم اجلمه�ري�ن 

ال�شحّية  كالرعاية  املكلفة،  التاأهيل  برامج  تغيريات يف  اجراء 

ّ الدمي�قراطي�ن املحافظ�ن  nوال�شمان االجتماعي. يف املقابل، رد

بت�جيه ا�شابع االتهام اىل احلزب اجلمه�ري لتعّمد اإف�شال خطة 

خف�ض  دون  احل�ؤول  امكانها  يف  كان  التي  الدين«  من  »احلد 

.S&P ت�شنيف
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hó©dG ≈∏Y ¿ƒ«Y

 É¡FGôb ™e ™HÉààd "hó©dG ≈∏Y ¿ƒ«Y" áëØ°U ¢ü«°üîJ 55 Oó©dG øe GQÉÑàYG äCGóH äÉHÉ≤ædG ió°U

 ÉgÒZh á«Hô©dG áaÉë°üdG Égô°ûæJ hó©dG áaÉë°U øe ¢Uƒ°üf ÈY »∏«FGô°S’G hó©∏d »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G ™bGƒdG

 ¿É«µdG  ¿hQOÉ¨j hó©dG  DhAÉ£≤d  Oó©dG  Gòg ‘h , äÉHÉ≤ædG  ió°U É¡«∏Y π°ü– iôNCG  äÓ«∏–h äÉ«£©e ÈYhCG

 ¬«dG IOƒ©dG ¿ƒ°†aôjh

 IOƒ©dG ¿ƒ°†aôjh GhQOÉZ q»∏«FGô°SEG ¿ƒ«∏e øe ÌcCG

á q«eƒµ◊G õaGƒ◊G ºZQ
اإّن احلك�مة االإ�رشائيلّية احلالّية برئا�شة، بنيامني نتنياه�، ُتقّدر العدد احلايل لالإ�رشائيليني الذين  اإ�رشائيلّية جديدة  قالت درا�شة 

يعي�ش�ن يف اخلارج مبا يرتاوح بني 800 األف وملي�ن �شخ�ض ميثل�ن 13 يف املائة من ال�شكان، وهي ن�شبة مرتفعة ن�شبيًا بني 

البلدان االأع�شاء يف منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية )OECD(. ويتفق هذا الرقم االأخري مع رقم ورد �شمن تقرير قدم يف اأول 

م�ؤمتر لالإ�رشائيليني الذين يعي�ش�ن يف اخلارج عقد يف كان�ن الثاين/ يناير من هذا العام وه� ملي�ن �شخ�ض. 

وقال امل�قع االإخبارّي "عنيان مركازي" االإ�رشائيلّي اإّن جملة )ف�رين ب�لي�شي( االأمريكية ن�رشت قبل عّدة اأيام على م�قعها االلكرتوين 

حتقيقًا مط�اًل عن اأ�شباب اإقبال اليه�د باإعداد كبرية على مغادرة الدولة العربّية والت�جه للعي�ض يف اخلارج االأمر الذي �شي�ؤثر على 

. ويف احلد االأدنى هناك التقدير الر�شمي القائل  mعام mوعلى م�شتقبل امل�رشوع ال�شهي�يّن، ب�شكل ، mخا�ض mم�شتقبل دولة االحتالل ب�شكل

اإّن 750 األف اإ�رشائيلي ـ اأي 10 يف املائة من ال�شكان ـ يعي�ش�ن خارج "اإ�رشائيل" وذلك وفقًا ل�زارة الهجرة واال�شتيعاب االإ�رشائيلية، 

والتقديرات احلالية لعدد االإ�رشائيليني الذين يعي�ش�ن يف اخلارج اأعلى بكثري من التقديرات يف املا�شي. فخالل العقد االأول من عمر 

اأّن 270  اأبيب  اإىل خارج "اإ�رشائيل". وبحل�ل 1980 قّدر دائرة االإح�شاء املركزية يف تل  اإلف يه�دي  هاجر نح� 100  "اإ�رشائيل" 
األف اإ�رشائيلي يعي�ش�ن يف اخلارج الأكرث من �شنة، اأي 7 يف املائة من ال�شكان، وبعد ب�شعة عق�د من ذلك، ت�شخم عدد املهاجرين 

االإ�رشائيليني فبلغ 550 األفًا، اأي نح� مثلي ما كان عليه يف خم�شينات القرن الع�رشين. 

وبح�شب الدرا�شة ترتكز االأ�شباب التي كثريا ما تذكر لهجرة االإ�رشائيليني اإىل اخلارج على ال�شعي اإىل م�شت�ى معي�شة واأح�ال مالية 

اأف�شل واحل�ش�ل على فر�ض ت�ظيف ومهن وتعليم عال وكذلك الت�شاوؤم اإزاء اإمكان اإحالل ال�شالم. ومن بني اأكرث االأ�شباب التي تذكر 

كمربر ملغادرة اإ�رشائيل الق�ل اإّن امل�شاألة لي�شت ملاذا غادرنا، واإ‰ا ملاذا بقينا كل هذه املدة قبل اأنr نغادر، عالوة على ذلك، بيّنت 

ا�شتطالعات حديثة للراأي اأن ح�ايل ن�شف �شكان اإ�رشائيل ال�شباب يف�شل�ن العي�ض يف مكان ما يف اخلارج ل� اأتيحت لهم الفر�شة. 

واأكرث االأ�شباب التي يذكرونها كمربر للرغبة يف الهجرة اأن ال��شع يف اإ�رشائيل لي�ض جيًدا. وثمة عامل اآخر مهم ي�شاهم يف تدفق 

االإ�رشائيليني اليه�د اإىل اخلارج وه� اخلربة يف الهجرة. فبالنظر اإىل اأن 40 يف املئة من االإ�رشائيليني اليه�د م�ل�دون يف اخلارج 

فاإن الهجرة لي�شت بال�شيء اجلديد بالن�شبة اإىل كثريين يف البالد، ي�شاف اإىل هذا اأن املهاجرين االإ�رشائيليني ال ي�شتطيع�ن الت�ش�يت 

من اخلارج، فاإن من املرجح اأن ي�شعروا باأنهم مهم�ش�ن عن املجتمع االإ�رشائيلي يف الداخل االأمر الذي ي�شاهم يف قرارهم البقاء يف 

اخلارج ويف اجتذاب اآخرين لعمل ال�شيء نف�شه. 

الكني�شت للم�شادقة على م�رشوع قان�ن مينح  اإذا ما كانت جه�د حك�مة نتنياه� يف  اأّنه لي�ض من امل�ؤكد  اإىل  الدرا�شة  واأ�شارت 

اأن  اإبطاء هذا التوجه. ومن الأمور التي تزيد من �ضغوط الهجرة  الإ�رشائيليني املوجودين يف اÿارê حق التüضويت �ضي�ضاهم يف 

اأن ما يقرب من 60 يف  اإ�رشائيليني كثريين قد اتخذوا اإجراءات متهيدية للمغادرة يف نهاية االأمر، واأظهرت اإحدى عمليات امل�شح 

املائة من االإ�رشائيليني قد ات�شل�ا اأو عازمني على االت�شال ب�شفارة اأجنبية ليطلب�ا اجلن�شية اأو ج�از �شفر ولدى ما يقرب من 100 

األف اإ�رشائيلي ج�ازات �شفر اأملانية بينما يقدم املزيد طلبات
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جل�ازات على اأ�شا�ض اأنهم من ن�شل اأملان، ولدى عدد كبري من االإ�رشائيليني جن�شية مزدوجة مبا يف ذلك ن�شف ملي�ن اإ�رشائيلي 

يحمل�ن ج�از �شفر ال�اليات املتحدة )مع ما يقرب من ربع ملي�ن طلب قيد النظر(. 

وقال امل�قع االإخباري االإ�رشائيلّي اإّن تنب�ؤات النم� ال�شكاين تدلل 

اإ�رشائيل يف  الغالبية يف  اليه�د �شيظل�ن  االإ�رشائيليني  اأّن  على 

امل�شتقبل املنظ�ر، غري اأن االإ�رشائيليني اليه�د �شي�اجه�ن حتديًا 

تقريبًا،  املائة  يف   75 بن�شبة  امل�شيطرة  بغالبيتهم  لالحتفاظ 

ويعود هذا بüضورة رئي�ضية اإىل ن�ضبة اüÿضوبة الأعلى يف اأو�ضاط 

للمهاجرين  الكبرية  الربكة  ون�ش�ب  اإ�رشائيل،  يف  اليه�د  غري 

اليه�د املحتملني، وهجرة االإ�رشائيليني اليه�د على نطاق وا�شع. 

ا�ضتمرار هبوط  التنبوؤات الدميوغرافية تتوقع  ونتيجة لذل∂ فان 

ن�شبة اليه�د يف البالد يف العق�د املقبلة اإىل ما يقرب من ثلثي 

ال�شكان بحل�ل منت�شف القرن بعد اأن بلغت تلك الن�شبة اأوجهها بـ89 يف املائة يف 1957. وتابعت الدرا�شة قائلًة: ت�شكل هجرة 

ن�شبة عالية من اأي بلد، خ�ش��شا املتعلمني جيدا وذوي املهارات العالية حتديا كبريا الأي دولة، غري اأن الهجرة على نطاق وا�شع 

تعد اإ�شكالية خا�شة بالن�شبة اإىل اإ�رشائيل بالنظر اإىل عدد �شكانها ال�شغري ن�شبيا وت�شكيلتها العرقية الفريدة وال�شياق ال�شيا�شي 

االإقليمي. وراأى معدو الدرا�شة اأّن مغادرة االإ�رشائيليني اليه�د ت�شاهم اليه�د اأي�شا يف تق�ي�ض االأيدي�ل�جية ال�شهي�نية، فاإذا 

كانت اأعداد كبرية من االإ�رشائيليني اليه�د تختار الهجرة اإىل اخلارج، فلماذا يهاجر يه�د مندجم�ن اندماجا جيدا ومقب�ل�ن يف 

بلدان اأخرى اإىل "اإ�رشائيل"؟. 

ي�شاف اإىل هذا اأن ربع االإ�رشائيليني ال�شبان يف اأوروبا يتزوج�ن باأ�شخا�ض غري يه�د. عالوة على ذلك، ال ينتمي غالبية ه�ؤالء اإىل 

و�شط يه�دي كما اأنهم ال ي�شارك�ن يف اأي ن�شاطات يه�دية، وكما ه� احلال بالن�شبة اإىل جمم�عات املغرتبني االآخرين يف الدول 

الغربية، فان االإ�رشائيليني يف اخلارج كثريا ما يعلن�ن نيتهم الع�دة، اإال اأّنه من املرجح اأنr يبقى املهاجرون االإ�رشائيلي�ن يف 

البلدان التي تبن�ها بالنظر اإىل اأنهم اأ�شبح�ا هم وعائالتهم م�شتقرين ومندجمني يف جمتمعات تلك البلدان بنجاح. وقد اعتربت 

احلك�مات االإ�رشائيلية اأن م�شت�يات املهاجرين اإىل اإ�رشائيل منخف�شة اأكرث من الالزم، بينما ن�شبة املهاجرين اإىل اخلارج اعلى 

مما ينبغي. ولدi اإ�رشائيل، بالإ�ضافة اإىل �ضيا�ضات ت�ضجع على الهجرة لال�ضتقرار الدائم، برامج وحمالت اإعالمية تروê بن�ضاط 

لع�دة االإ�رشائيليني الذين يعي�ش�ن يف اخلارج. وخل�شت الدرا�شة اإىل الق�ل اإّنه وبالرغم من هذه اجله�د فاإّنه من امل�شك�ك فيه 

بناء على االجتاهات يف املا�شي ويف ال�قت احلا�رش اأن تك�ن هذه احل�افز كافية لع�دة امللي�ن اإ�رشائيلي املفق�دين. ومل ت�ؤد 

الهجرة على نطاق وا�شع اإىل حاالت اختالل دمي�غرافية واجتماعية ـ اقت�شادية يف البالد وح�شب ولكنها متثل، وهذا ه� االأهم، 

حتديات �شيا�شية خطرية وتعر�ض للخطر الطابع اليه�دي لـ"اإ�رشائيل".

امل�شدر: م�قع ال�شحفي �شالح النعامي 

!™ª°ùj øe GòÑM
علنا ن�شيء ونعطي اإ�شارة وا�شحة يف بادىء االأمر ل�اقع حالm يعي�شه العامل اللبناين من معاناةm واأملm واإذالل بغية احل�ش�ل 

لهم  تك�ن  كي  امل�ش�ؤول�ن  بها  لي�شعر  تكن  هذه مل  واملعاناة  فاالأمل  �رشيفة...  نظيفًة  كرميًة  يريدها  التي  العي�ض  لقمة  على 

دلياًل حثيًا ووا�شحًا يتلم�ش�نه باإعطاء ال�قت الكايف والالزم لبحث و�شع العامل االإجتماعي واالإن�شاين وال�شحي وهنا ن�شاأل 

املعني�ن باالأمر. األي�ض من حق العامل ان يعطى الفر�شة باالأمل لالإعرتاف بحق�قه كم�اطنm �شالحm يف هذه البلد؟ األي�ض ه� 

الكبري  وال�ش�ؤال  واالإن�شانية؟...  والثقافية  واالإجتماعية  امل�شت�يات اخلدماتية  كافة  يق�م بخدمة م�اطنيه وجمتمعه على  من 

هنا يطرح نف�شه على م�شت�ى ال�طن اإذا ت�قف العامل عن العمل لي�مm واحد اأال تت�قف احلركة االإقت�شادية يف البلد.... وتتعطل 

م�شالح النا�ض واملجتمع اللبناين بكافة اأطيافه؟ فاإن كان التعطيل هذا يهم امل�ش�ؤولني والقيمني على قرار هذا البلد ويعنيهم 

ما نق�ل فيجب عليهم ان يع�ا م�ش�ؤولياتهم باإعطاء العامل �شاعة من ال�قت لدرا�شة حق�قه واإن�شافه... اآنذاك يعطى ال�طن االأمل 

باالإنعا�ض االإقت�شادي واالإجتماعي بت�فري ال�شالمة العامة للحد من م�شاكله واأزماته...

      اأمني �رش نقابة عمال وم�شتخدمي بلديات بعلبك الهرمل ال�شيد ح�شني عثمان "اأب� اأمين" 



العدد ال�صاد�س  و  اخلم�صون�صدى النقابات

تقرير اإقت�صادي يتنّباأ باحتمال اإنهياراإقت�صاد الإحتاد 

الأوروبي عام 2011

املتحدة  اململكة  يف  الرثوات  اإدارة  جمال  يف  م�ؤ�ش�شة  الأكرب  اقت�شادي  تقرير  ك�شف 

الربيطانية "باركليز ويلث" عن احتمال انهيار الإحتاد الأوروبي وارتفاع خماطر هبوط 

الدول  من  عدد  يف  ال�شيا�شات  وا�شعي  ت�جه  مع  بالتزامن  العاملي،  الطلب  يف  حاد 

اأن امل�شارف  اإىل ت�شديد ال�شيا�شات املالية بدرجة كبرية ال تخدم م�شاحلهم، م��شحًا 

املركزية قد ا�شتنفدت بالفعل معظم الذخرية التي متلكها· 

االقت�شاد  ي�اجه  الذي  االأبرز  التحدي  اأن  التقرير عن  ديك�ض، يف  مايكل  >باركليز ويلث<  لدى  االقت�شاديني  اأف�شح كبري  وقد 

العاملي يتمثل يف عدم رغبة امل�شتهلك االأمريكي يف االإنفاق، فيما يقف الدخل الفعلي املتاح لالأ�رش االأمريكية عند م�شت�يات 

تقل ب�شكل وا�شح عن م�شت�ياتها الطبيعية يف هذه املرحلة من الدورة االقت�شادية، م�شيفا اأن الت�قعات تدع� اإىل القلق، حيث 

قد ي�ؤدي الت�جه اإىل تباط�ؤ عملية تعايف االقت�شاد اأو ت�قفها متامًا عام 2011· 

ولفت التقرير اإىل اأن الق�شية الثانية تتمثل فيما اإذا كان االحتاد النقدي االأوروبي �شينج� من اآثار االأزمة االقت�شادية وي�شتمر اأم 

ال، م�شتطرداً اأن اأ�شعار �رشف العملة الثابتة جتعل من ال�شعب على الدول حتقيق مكا�شب يف جمال التناف�شية، كما اأن اإجراءات 

التق�شف املايل ال�شارمة لن ت�شاعد بال�رشورة اإذا كانت �شت�ؤدي اإىل مزيد من االنخفا�ض يف معدل الناجت املحلي االإجمايل· 

واأبان التقرير اأنه من املحتمل اأن ي�شهد االحتاد النقدي االأوروبي تغرياً يف �ش�رته وتنظيمه رمبا ي�شل اإىل تنب�ؤ بانهيار ال�حدة 

ب�شكل كامل، حيث ي�شري مايكل ديك�ض اإىل اأن الي�نان لن تتمكن من خف�ض القيمة اإال يف حالة مغادرتها لالحتاد النقدي االأوروبي 

وت�شكيل عملة دراخمة جديدة، اإذ اإن ال�رشكات الي�نانية لن ت�شهد اأي حت�شن وا�شح يف جمال 

التناف�شية عقب تبنيها لربنامج التعديل امل�شرتك بني االحتاد االأوروبي و�شندوق النقد الدويل· 

ووفقا للتقرير، فاإن ال�رشكات الي�نانية قد ت�شهد تراجعا، فيما جتد نف�شها يف م�اجهة اأعباء 

امل�شتقبل يحمل ما ه�  اأن  لت�ش�يق منتجاتها، م�شيفا  اأ�شعف  واأ�ش�اقا حملية  اأكرب  �رشيبية 

اأ�ش�اأ، حيث ارتاأى وا�شع� ال�شيا�شات يف اأملانيا ت�رشيع خططهم الرامية لل�شيطرة على عجز 

امليزانية االأملانية، حيث اإن لهذا القرار اأثرا يف رفع م�شت�ى ت�قعات االأداء للحك�مات االأخرى 

�شمن منطقة الي�رو، وه� ال�شبب الذي تراه "باركليز ويلث" يف خف�ض ت�قعات النم� ملنطقة 

الي�رو خالل عام 2011 اإىل واحد يف املائة فقط، بينما لفت التقرير اإىل م�شكلة الت�شخم يف 

لقي�د  �شتخ�شع  اإمكانياتها  تف�ق  النم� مبعدالت  على  املنطقة  قدرة  اأن  ي��شح  حيث  اآ�شيا، 

تفر�شها خماوف الت�شخم· 

وبح�شب االأ�ش�اأ وفقا لتقرير "باركليز ويلث" ، فاإن الت�شخم يف ال�شني قد يك�ن ح�شا�شا جدا للتغريات يف فج�ة االإنتاج، مبينا 

اأنه عندما تكون هذه التغريات اإيجابية، كما هو احلال الآن، فاإن معدلت الت�ضخم ترتفع عادة عدة نقاط مئوية، مما يربر فر�ض 

اإجراءات ت�شديد وا�شحة· 

وقال التقرير اإن ال�شني وبع�ض االأنظمة االقت�شادية الكربى يف املنطقة ال تظهر اأي ن�ايا يف تهدئة النم� والت��شع حتى االآن، اإذ 

اإن ا�شتمرار هذه احلالة يف االأ�ش�اق قد ي�ا�شل قلقها ح�ل النم� ال�رشيع ب�شكل غري م�شتدام· 

ولفت التقرير اإىل اأن امل�شتثمرين ي�شاوون بني احتمالية تعايف االقت�شاد العاملي قريبا من جهة، و�شيناري� تده�ر االأو�شاع من 

�شيئ اإىل اأ�ش�اأ من جهة اأخرى، مبينا اأن ت��شيات اال�شتثمار احلالية ت�شري اإىل ت�شكيل حمفظة ا�شتثمارات وفق ا�شرتاتيجية "مركز 

الثقل" ، التي ت�شم مك�نات معينة حتقق اأداء جيدا يف الظروف اجليدة وال�شيئة على ال�ش�اء

 عن جريدة الل�اء العدد13288 تاريخ 30 اأيل�ل 2011 
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 د. حيدر ر�شي

يعترب تعزيز قدرات النقابات العمالية والعمال من اأجل م�اجهة التحديات الذاتية وامل��ش�عية املذك�رة مهمة �شاقة ولي�شت �شهلة ومن 

اأجل ال��ش�ل اإىل حتقيق هذه املهمة فاإن النقابات العمالية يجب اأن ت�شعى اإىل حتقيق جملة من املتطلبات واالأهداف العديدة وميكن على 

�شبيل املثال ال احل�رش االإ�شارة اإىل عدد من هذه االأهداف وهي:

:á«HÉ≤ædG IóMƒdG ≥«≤– `1

وهذا املتطلب يعترب من اأهم املتطلبات التي تعطي للحركة النقابية العمالية القدرة على الت�شدي لتنفيذ املهمات املطل�بة منها وجتاوز 

التحديات التي ت�اجهها وال�حدة النقابية اأ�شا�ض يف منع اجلهات االأخرى التي حتاول اإعاقة اإجنازات النقابات ومن املعل�م اأن العديد من 

االأطراف حتاول �رشب النقابات العمالية من خالل اإثارة اخلالفات يف داخلها ودفعها لالنق�شام، على اأنه البد من االإ�شارة اإىل اأن معايري 

العمل الدولية وهي االتفاقات ال�شادرة عن منظمة العمل الدولية ت�ؤيد التعددية النقابية من منطلق حرية العمال بت�شكيل نقاباتهم اخلا�شة 

ولكن هذا التاأييد يجب اأن ال يك�ن مربراً لتعدد النقابات وانق�شامها علمًا باأن االجتاه العاملي ي�شري االآن نح� ت�حيد االحتادات العمالية 

العاملية واالإقليمية واملحلية.

:»HÉ≤ædG ÆôØàdG `2

يرتبط التفرÆ النقابي بجانبني هامني اأولهما الت�رشيع الذي ميكن اأن يت�شمن حق النقابات واالحتادات العمالية بتفريغ اأع�شائها وقياداتها 

للعمل النقابي حتى ت�شتطيع اإجناز املهمات املطل�بة وثانيها ق�ة النقابات الذاتية التي ت�شتطيع معها اأن تفر�ض على �شاحب العمل اأو 

اأجل التمكن من تنفيذ املهمات النقابية املطل�بة  اإدارات امل�ؤ�ش�شات التي متثل النقابة العاملني فيها تفريغ القيادات النقابية من  على 

وتعترب �ش�ريا من اأبرز االأمثلة على الدول التي يتمتع بها العمال والنقابي�ن والنقابات العمالية بحق التفرÆ النقابي من خالل الت�رشيع، 

اأما حق التفرÆ النقابي من خالل ق�ة النقابات العمالية فيعترب االأردن مثااًل على ذلك حيث تتمتع عدة نقابات عمالية بهذا احلق من خالل 

ق�تها اخلا�شة علمًا باأن التفرÆ النقابي من اأهم متطلبات جناح النقابات العمالية.

:á«dÉŸG äÉfÉµeE’Gh ∫Ó≤à°S’G `3

ال ت�شتطيع النقابات العمالية واحتاداتها يف ال�اقع العملي ممار�شة العمل النقابي وحتقيق االإجنازات واملهمات املطل�بة بدون اأن متتلك 

القدرة املالية على ذلك وتاأتي هذه القدرة اأو يجب اأن تاأتي من ا�شرتاكات االأع�شاء ال�شهرية يف نقاباتهم ولكن هذه اال�شرتاكات ال تكفي يف 

العديد من احلاالت مل�اجهة هذه االلتزامات وذلك فاإن احلركة النقابية يجب ان تنا�شل الإلزام االأطراف االأخرى بتم�يل الن�شاطات النقابية 

كجزء من امل�ش�ؤولية االجتماعية جتاه العمال واملجتمع، وذلك ب�شكل م�ثق من خالل تعديل الت�رشيع اأو من خالل االتفاقيات اجلماعية بني 

النقابات واأ�شحاب العمل حتى ت�شتطيع هذه النقابات املحافظة على ا�شتقاللها املايل بعيداً عن هيمنة اأي طرف اآخر حفاظًا يف النهاية 

على ا�شتقاللية قرارها النقابي.

:áeÉ©dG IÉ«◊G ‘ äÉHÉ≤ædG QhO õjõ©J `4

النقابات العمالية هي املنظمات التي متثل القاعدة االأكرث ات�شاعًا بني امل�اطنني وهي بالتنظيم ت�شتطيع اأن جتعل هذا التمثيل اإيجابيًا 

وبقرارات  وال�شيا�شية  االقت�شادية  باالأو�شاع  وتاأثراً  تاأثرياً  االأكرث  الذين متثلهم هي  والعمال  النقابية  واملنظمات  ق�ي  تاأثري  وذا  ومنتجًا 

احلك�مات و�شيا�شاتها وبنتائج اأعمالها وبذلك يجب اأن يك�ن لهذه النقابات دور وا�شح وبارز يف احلياة ال�شيا�شية واحلياة العامة واحلياة 

الربملانية، كما اأن النقابات العمالية يجب اأن حتاول ال��ش�ل اإىل ال�شلطتني التنفيذية والت�رشيعية من خالل برامج وا�شحة تعك�ض م�شالح 

منت�شبيها ومتطلباتهم.عمليًا فاإن هذا اجلانب يبدو متحققًا يف الدول املتقدمة وال�شناعية، فالنقابات ت�شتطيع التاأثري يف احلياة ال�شيا�شية 

ويف االنتخابات العامة واالحتادات النقابية يف بع�ض هذه الدول ذات عالقة وثيقة باحلكم من خالل عالقاتها باالأحزاب الكبرية، ولكن هذا 

املتطلب يبدو هدفًا للنقابات يف الدول النامية التي يجب اأن ت�شعى ليك�ن لها دور يف احلياة العامة وال�شيا�شية ب�شكل عام واأن يك�ن لها 

متثيل وح�ش�ر يف كافة امل�ؤ�ش�شات واللجان ذات ال�شلة والعالقة بحياة العمال وم�شاحلهم باحلياة العامة اأي�شًا.

:»LQÉÿGh »∏NGódG OGóàe’G `5

العاملية وم�شاحلها  العاملة  الطبقة  القرن احلايل على وحدة  وبدايات  املا�شي  القرن  نهايات  التي ح�شلت يف  الدولية  التط�رات  اأثرت 

امل�شرتكة وقد �شاعد على ذلك وعززه النظام العاملي اجلديد الذي اأفرز متطلبًا عامليًا واحداً بات يتحكم االآن بالقرارات ال�شيا�شية واالقت�شادية 

العاملية، كما �شاعد على ذلك اأي�شًا �شيا�شات ال�شندوق والبنك الدوليني والع�ملة االقت�شادية ونتائج اخل�شخ�شة يف كافة اأنحاء العامل 

وبالتا› انت�ضار وتو�ضع ن�ضاط ال�رشكات املتعددة اجلن�ضية.

اإن وحدة الطبقة العاملة العاملية ووحدة م�شاحلها الطبقية باالإ�شافة ل�حدة منظماتها يعترب متطلبًا هامًا من اأجل تعزيز قدرات النقابات 

على م�اجهة التحديات املختلفة ولذلك فاإن النقابات القطرية يجب اأن ت�شعى لتعزيز ارتباطها باملنظمات النقابية اخلارجية �ش�اء كانت 

هذه املنظمات اإقليمية اأم عاملية اأم منظمات مهنية، فاالمتداد اخلارجي اأف�شل و�شيلة لت�حيد اجله�د وامل�اقف يف وجه عدو واحد له ح�ش�ر 

ون�ضاط على كافة امل�ضتويات املحلية والعاملية.          

Üô©dG ∫Éª©dG äÉHÉ≤æd ‹hódG OÉ–Ód …OÉ°üàb’G QÉ°ûà°ùŸG*

                                                 
äÉ``HÉ`≤ædG AÉ````j ∞```dG

اإن وحدة الطبقة العاملة العاملية ووحدة م�شاحلها الطبقية باالإ�شافة ل�حدة منظماتها يعترب متطلبًا هامًا من اأجل تعزيز قدرات النقابات 

على م�اجهة التحديات املختلفة ولذلك فاإن النقابات القطرية يجب اأن ت�شعى لتعزيز ارتباطها باملنظمات النقابية اخلارجية �ش�اء كانت 

هذه املنظمات اإقليمية اأم عاملية اأم منظمات مهنية، فاالمتداد اخلارجي اأف�شل و�شيلة لت�حيد اجله�د وامل�اقف يف وجه عدو واحد له ح�ش�ر 
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ت�شحيح االأج�ر جمدداً. ال �شك يف اأنه مطلب حمق، بل هناك ما ي�شبه االإجماع على اأن فات�رة الت�شخم �شّددها االأجراء من ق�ت ي�مهم، واأن 

نظامنا ال�رشيبي يعمل بطريقة معك��شة: ينقل الرثوة ممن ال ميلك�ن اإىل من ميلك�ن، ويحّ�ل املداخيل من املنتجني اإىل غري املنتجني. لكن 

ال�شحيح اأي�شًا ه� اأن ما خ�رشه االأجراء يف ال�شن�ات املا�شية مل يك�شبه اأرباب العمل بقدر ما ا�شتح�ذ عليه املعتا�ش�ن على الريع واملتك�ّشب�ن 

من غري جهد، وعلى ه�ؤالء يجب اأن يقع عبء الت�شحيح. قد ال يك�ن �شهاًل تتّبع هذا امل�شار بدقة، فاالأرقام غري وا�شحة، واآخر تقدير حل�شة 

االأج�ر من الدخل كان عام 1997، وحّدد حينها بـ35%. حجبت التقديرات بعد ذلك، اإال اأن الدالئل ت�شري اإىل انكما�ض مّطرد يف االأج�ر وفقدانها 

نقاطًا مئ�ية اإ�شافية.

 تفرت�ض اجلهات الدولية اأن امل�شكلة لي�شت يف ح�شة االأج�ر من جمم�ع املداخيل، وال يف تديّن م�شت�يات االأجر، بل هي يف �شعف مرونة �ش�ق 

العمل. وال ترتك هذه اجلهات فر�شة اإال تذّكر فيها ال�شلطات اللبنانية ب�رشورة اإقرار �شلة اإجراءات وت�رشيعات تعالج هذا ال�شعف، مثل ت�شهيل 

عمليات الت�ظيف وتب�شيط اإجراءات ال�رشف من اخلدمة. من اخلطاأ الق�ل اإن هناك قي�داً مفرطة على �ش�ق العمل يف لبنان، بل تدخالت الدولة 

فيها تقل عن املطل�ب. فت�شحيح االأج�ر يح�شل يف فرتات متباعدة جداً، والعالوة التي منحت عام 2008 مثاًل رمّمت ما ال يزيد على 20% من 

التاآكل املرتاكم لقيمة االأجر، قبل اأن يق�شمها الت�شخم الحقًا اأو رمبا م�شبقًا. وب��شع اأرباب العمل اأي�شا هيكلة م�ؤ�ش�شاتهم بتكاليف معق�لة 

اأما احلد االأدنى لالأج�ر فمجرد تدبري ح�شابي ال قيمة فعلية له، الأنه يقّل عن احلد االأدنى  وبالطريقة التي يرونها منا�شبة ومتى ي�شاوؤون، 

االقت�شادي املحدد وفق ع�امل العر�ض والطلب، وي�شاوي ن�شف دخل خط الفقر لعائلة مت��شطة احلجم. ويف ال�شن�ات املا�شية، ظهر اأن منحنى 

‰� االإنتاجية كان على ت�ا�شعه اأعلى من منحنى ‰� االأجر النقدي، ما يدل على اأن الت�رشيعات والع�امل املقللة من مرونة �ش�ق العمل، يف 

حال وج�دها، ت�ؤثر على العمال اأكرث من غريهم.

اإذا مل تكن امل�شكلة يف �ش�ق العمل، فهل هي يف االأداء االقت�شادي الذي يعتمد على جذب االأم�ال من اخلارج للتع�ي�ض عن تده�ر االإنتاجية 

وتراجع االإنتاج؟ هذا اأقرب اإىل ال�ش�اب، لكن امل�شكلة على نح� اأدق هي يف النمط غري املت�ازن للنم�، الذي ال ي�شهم يف تنمية �ش�ق العمل، 

وي�ؤدي اإىل انتفاñ القطاع غري املنّظم، ويزيد من تبعية االقت�شاد لالأن�شطة املرتبطة باملزايا التناف�شية االأّولية واملادية )امل�قع، �شيق الرقعة 

اجلغرافية...( اأكرث من املزايا املعرفية واملبتكرة )االأيدي العاملة امل�ؤهلة..(. ولذلك يزداد االعتماد على عاملي االأر�ض والراأ�شمال النقدي اأكرث من 

االعتماد على العمالة.لÔاجع الطريقة التي ‰ا فيها االقت�شاد يف ال�شن�ات املا�شية. فما بني عامي 2003 و2009، بلغ مت��شط النم� اال�شمي 

واحلقيقي 10% و6% �شن�يًا على الت�ايل. يف املقابل، زاد اال�شتهالك ا�شميًا مبعدل 5^8% �شن�يًا، يف مقابل 14% لنم� تك�ين راأ�ض املال الثابت 

يف القطاعني العام واخلا�ض. وهذا م�ؤ�رش جيد انعك�ض اإيجابًا على ن�شبة اال�شتثمار للناجت التي ارتفعت من 2^19% اىل 3^34%. كما زاد االدخار 

من معدل �شالب -2% من الناجت املحلي القائم اإىل 6^6% تقريبًا.لكن مكا�شب النم� تفاوتت بني قطاع واآخر يف املدة نف�شها. وكان ن�شيب 

القطاعات التي ت�شغل اجلزء االأكرب من العمال اأقل من غريها. فالنم� احلقيقي للزراعة واخلدمات كان على الت�ايل 3% و5^4% �شن�يًا، اأي اأقل 

من مت��شط معدل النم� العام، و�شجلت ال�شناعة ‰�اً �شالبًا مقداره -3% �شن�يًا، فرتاجع ن�شيبها من الناجت اإىل 5^7% نزواًل من 7^11%، ومل 

ت�شجل االإدارة العامة كذلك اأّي ‰� حقيقي يذكر ط�ال املدة. املهم يف االأمر ه� اأن القطاعات االأربعة ت�شت�عب ثالثة اأرباع ق�ة العمل، وت�ؤمن 

طلبًا على عمالة متن�عة االخت�شا�ض والتاأهيل. ويف املقابل كان قطاع البناء االأوفر حظًا، اإذ حقق ‰�اً حقيقيًا بلغ ثالثة اأ�شعاف معدل النم� 

العام يف املدة نف�شها )19% �شن�يًا(، مع اأنه ي�شت�عب عمالة قليلة التنّ�ع تقل ن�شبتها عن ع�رش حجم اليد العاملة. مل تنخف�ض ح�شة االأجر 

نتيجة زيادة البطالة اأو بطء ‰� اليد العاملة، بل ب�شبب تاآكل القيمة احلقيقية ملت��شط االأج�ر، ول�شعف العالقة بني االإنتاجية والتح�شيل 

العلمي من ناحية وع�ائد العمل من ناحية اأخرى. بع�ض الدرا�شات القيا�شية اأظهرت ارتباطًا غري ق�ي بني م�شت�ى التح�شيل العلمي ومعدل 

االأجر، وتبنّي ا�شتطالعات اأجريت بني الطالب اجلامعيني عدم وج�د فارق ن�عي يف الت�قعات ب�شاأن اإمكانية الدخ�ل اإىل �ش�ق العمل بني طالب 

اجلامعات املختلفة. امل�شكلة هي اإذاً يف طبيعة النم� الذي ال يحّفز الطلب على العمالة امل�ؤهلة، وهذا ياأتي �شمن االآليات نف�شها املنحازة اإىل 

قطاعات وطبقات دون غريها. يف ال�شن�ات االأربع املا�شية مثاًل مل حترك احلك�مة �شاكنًا لنجدة امل�ؤ�ش�شات ال�شناعية ذات املدخالت الكثيفة من 

الطاقة، بعد ارتفاع اأ�شعار النفط، فانخف�شت القيمة امل�شافة للقطاع ككل. لنتذكر هنا اأن ال�شناعة ت�شت�عب مروحة متن�عة من 

ال�ظائف واأعداداً كبرية من العمال، وت�شاعد كذلك على ردم الفج�ة بني القطاعات واملناطق وتعزز الت�شابك يف ما بينها.املطالبة 

بزيادة ح�شة االأج�ر يف الناجت لي�شت �شاأنًا اجتماعيًا فقط بل حاجة اقت�شادية اأي�شًا. واحلل ه� اقت�شادي ومايل يف ال�قت نف�شه. 

هذا يدع� اىل ربط االأجر باالإنتاجية والت�شخم يف اآنm معًا، ولي�ض باأحدهما دون االآخر، واإىل اإعادة ت�زيع النم� بني القطاعات 

على نح� يتنا�شب مع هدف قيام اقت�شاد منتج ي�شت�عب الطاقات العاطلة. 

OÉ``°üàb’G AÉ````j ∞```dG
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(ÈÿG):  قال وزير العمل: زيادة احلدّ االأدنى لالج�ر لن تتّم 

بني ليلة و�شحاها 

 àdG©∏»≤: وهل ي�شت�جب ذلك عقدا من الزمن ونيف من ال�شنني 

، وزير العمل يعرف اأن االأج�ر مل ت�شحح منذ العام 1996 ، 

فاذا �شححت الي�م ولي�ض غدا ، تك�ن قد �شححت بعد ع�رش 

�شن�ات و�شنة ، ولي�ض بني ليلة و�شحاها ، اال اأن الليايل الثقال 

ال متر اال على الفقراء ، ومتر على م�شتغليهم وحارقي تعبهم 

قبل اأن يرتد اليهم طرفهم ، يا ليت ليلة الراف�شني لت�شحيح 

االأج�ر تبداأ لياأتي �شحاها واإن طال ، لكنك يا معايل ال�زير هالّ 

اخربتنا متى ي�شبح بامكانك الدع�ة الجتماع جلنة امل�ؤ�رش ، 

ومتى بامكانك رفع اقرتاحك للحك�مة بنتائج اعمالها ، ومتى 

تقر احلك�مة بتجربة اقرار خطة الكهربة خطة ت�شحيح االأج�ر 

، هل عند احلك�مة حقا النية بالع�دة  اىل الرعاية االجتماعية 

، واتخاذ القرارات التي تعيدها اىل خندق الفقراء ، ثم هل و�شل 

اليك نباأ زميلك الذي  يفكر مب�رشوع دعم االأ�رش الفقرية التي 

تعي�ض تخت خط الفقر، كبديل عن ت�شحيح االأج�ر ، وهل تعلم 

اأنه بذلك �شيع�د ال�شعب اللبناين اىل عهد » ورقة فقر احلال » 

ياتي بها من املختار ليح�شل على ما يرفعه اىل خط الفقر ؟!  

 äGó`æà°ùe ∞`Øîj »YÉªàL’G ¿Éª°†∏d »æWƒdG ¥hóæ°üd

 ø`jódGƒdG ø`Y á`eƒ`eC’Gh ¢Vô`ŸG

QƒLCÓd á«FGô°ûdG IQó≤dG ájƒ≤Jh , QƒLC’G í«ë°üJ ÚH

 ( ÈÿG):قال رئي�ض جمعية ال�شناعيني : »علينا تق�ية القدرة 

ال�رشائية بطريقة ما، ويف املقابل يجب اأن ناأخذ يف االعتبار ان 

اقت�شادنا ينزف والنم� يرتاجع، وخدمة الدين نح� 6 مليارات يف 

حني ان م�ازنتا ال تزيد عن 11 مليارا«.

 àdG©∏»≤:   م�شطلح تق�ية القدرة ال�رشائية لالأج�ر ، ا�شتخدمه 

اأ�شحاب العمل كثريا يف م�اجهة مطلب ت�شحيح االأج�ر ، كلمة 

حق يراد منها باطل ، تق�ية القدرة ال�رشائية لالأج�ر يعني اأمرين 

: اوال تخفيف االعباء عن االأج�ر بزيادة التقدميات االجتماعية يف 

ال�شكن وال�شحة والتعليم والنقل وغريها من احلاجات ال�رشورية 

وثانيا   ، القيامبها  العمل  وا�شحاب  احلك�مة  على  يجب  التي 

ك�رش االحتكار والغ�ض والتالعب باال�شعار يف اال�ش�اق وتخفي�ض 

على  يجب  ما  اأي�شا  وه�  اال�شتهالك   على  املبا�رشة  ال�رشائب 

ا�شحاب العمل واحلك�مة القيام به ، من دون هذين االأمرين ال تق�ية 

للقدرة ال�رشائية لالأج�ر احلالية ، فهل ا�شحاب العمل واحلك�مة 

على ا�شتعداد للقيام بذلك ، �شاحب الدخل املحدود و�شغار الك�شبة 

، اليطالب�ن بت�شحيح االأج�ر اال للت�شاوى ن�شب انفاقهم مع ن�شب 

مداخيلهم ، وهم حتما ال يرغب�ن باالكثار من ارقام االوراق املالية 

يف جي�بهم ، �شحح�ا االأج�ر ، اأو ق�وا القدرة ال�رشائية لها ، املهم 

اأن تفعل�ا �شيئا ، وال تبقى افعالكم اق�اال . وعليكم اأن تتذكرو اأن 

الدين العام مل يذهب جلي�ب الفقراء بل بات ارقاما يف حمافظ 

ار�شدتكم البنكية !! .

(ÈÿG):   بتاريخ 6-9-2011 اأ�شدر  املدير العام لل�شندوق ال�طني لل�شمان االجتماعي الدكت�ر حممد كركي، مذكرة اإعالمية 

حملت الرقم 444، تتعلق بتطبيق نظام التحقيق االجتماعي ال�شتفادة امل�شم�ن عن والديه اأو عن احدهما، والإفادة امل�شم�نة 

عن اأوالدها اأو زوجها من تقدميات �شمان املر�ض واالأم�مة يف �شيغـــته املعدلة، وذلك يف اإطار تب�شيط املعامالت واالإجراءات 

املتبعة يف ال�شندوق، وت�شهيال للم�شـــم�نني ) راجع التفا�شيل يف مكان اآخر من �شدى النقابات( .

 àdG©∏»≤: ال �شك انها خط�ة ا�شالحية متاأخرة اتت يف زمن ما ي�شمى الربيع العربي ، فهل �شيك�ن هناك خريف و�شتار وربيع 

و�شيف اداري وت�شحيحي يف ا�شندوق ال�طني لل�شمان االجتماعي ، لتجتمع الف�ش�ل ومدارات ال�شنة وال�شن�ات على حتقيق 

اال�شالحات الكثرية املطل�بة يف ال�شندوق ال�طني لل�شمان االجتماعي ، و�شمان حمايته من عبث العابثني ) مع االلتفات اأن 

عابثي الداخل اأكرث من عابثي اخلارج واأكرث خط�رة وقدرة على اال�شابة يف امل�اقع القاتلة ( ، ثم اذا كانت هذه اخلط�ة ا�شالحية 

و�رشورية فلماذا ا�شت�جبت كل هذا ال�قت من العمر احلديث لهذه امل�ؤ�ش�شة االجتماعية التي يقال اأنها حمل رعاية واهتمام و�شهر 

ي�مي من اأهلها ، واأن اول�يتهم يف �شهرهم هي م�شالح امل�شم�نني وراحتهم ، ماذا عن تعب املا�شي وحرمانه نتيجة التعقيدات 

التي جاءت الت�شهيالت لتزيلها   ، ال �شك اأن االدارةحتتاج اىل جدية و�شدقية  يف ال�شهر على م�شالح النا�ض وحق�قهم ، وجميل 

اأن تاأتي اخلدمة ال�شح يف الزمن ال�شح  ، ولي�ض بعد زمن من القهر واملعاناة .

≥«∏©J h ÈN    ≥«∏©J h ÈN   ≥«∏©J h ÈN    ≥«∏©J h ÈN


