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العدد اخلام�س واخلم�صون�صدى النقابات

العنوان الأوحد الذي كر�صته احلكومات ال�صابقة، وتنتهجه احلكومة احلالية، كموروث مقّد�ش، ل حياد عنه، هو اأن ل مكان ول احرتام 

ول دور لل�صعب بكامل �رضائحه الجتماعية والوظيفية والنقابية والأهلية، وهذا يعني حكمًا، اأن ل قيمة تذكر ملطالبه احلياتية 

والجتماعية واملعي�صية،  يف قامو�ش احلكومات.

والعجيب اأن هذا ال�صعب ل يح�رض يف العقل احلكومي، اإل يف حمطات حمددة وثابتة، التحري�ش املذهبي، كما جرى يف عهدي فوؤاد 

ال�صنيورة و�صعد احلريري، ومو�صم النتخابات على اأنواعها، يف كل العهود.

نتفّهم الظروف والتطورات العاملية والإقليمية التي ولدت فيها احلكومة، ونتفهم اأنها ل ت�صتطيع تلبية كافة احتياجات اللبنانيني، 

ولكن هذا ل يعني، اأنها ل ت�صتطيع معاجلة بع�ش املطالب ال�رضورية وال�صاغطة على ال�رضائح العمالية، كرفع احلد الأدنى لالأجر 

مع معاجلة القدرة ال�رضائية لالأجور، وتثبيت �صعر �صفيحة املحروقات لي�صتفيد منها جميع اللبنانيني، وتفعيل النقل امل�صرتك، 

وو�صع حد جدّي جل�صع وطمع التجار واملحتكرين ال�صائبني يف طول البالد وعر�صها.

هل حتتاج مثل هذه املطالب املحقة وال�رضورية واحل�صا�صة، والتي ت�صغط بق�صوة على العمال واملوظفني وال�رضائح الجتماعية 

الفقرية كل يوم، اإىل اجتماعات ومقررات وجلان.. اأم اأن مثل هذه املطالب، هي جمرد حجج واهية ي�صتغلها ال�صعب الفقري بوجه 

احلكومة، كما ُت�صعرنا احلكومة باأدائها ومتابعاتها ال�صتل�صائية وال�صتخفافية.

وهذا ما يدفعنا دومًا اإىل ال�صعور باأن احلكومة مل تقم بعد  وزنًا ل�صعبها، خ�صو�صًا اأنها مل تبادر ملناق�صة جدية ولو ملرة واحدة، 

للواقع املعي�صي ال�صاغط، ومل ي�صدر عنها اأنها بادرت ب�صدق وب�صفافية، اإىل اإعالن حالة طوارÇ حكومية اجتماعية اقت�صادية، 

ملعاجلة الأزمة املعي�صية امل�صتفحلة ، وترتك للمافيات والع�صابات على اأنواعها، اأن تقرّر اإدارة الواقع القت�صادي والجتماعي 

واملعي�صي ح�صب اأهوائها املتوح�صة.

وامللفت اأن رئي�ش احلكومة، قد التقى الحتاد العمايل العام، ووعد خرياً، وهذا قبل خم�صة اأ�صهر، ، ومن ثم عاد والتقاهم هذا ال�صهر،  

وا�صتمع واهتم، وكانت النتيجة اأنه »دف�صهم« ب�صال�صته املعهودة اإىل حني ت�صكيل جلنة املوؤ�رض، اأي �صهرين على اأقل تعديل، وهكذا.. 

من دون اأن ي�صدر منه ما يطمئن، ولن ي�صدر، وكاأنه مكتوب على عمال لبنان مر�ش ال�صتهتار احلكومي املزمن. وهذا ما فر�ش على 

الحتاد العمايل اأن يدعو اإىل الإ�رضاب العام لل�صغط على احلكومة لإقرار هذه املطالب الإن�صانية املحقة، لأن الواقع مل يعد يحتمل 

مداراة ونقا�صات ل طائل منها �صوى التمييع واملماطلة وهما �صمة مر�صية اأخرى تعاين منها احلكومات تاريخيًا.

حبذا لو اأن رئي�ش احلكومة، يتعامل مع فقراء لبنان، وهم الأغلبية، بهذه الهمة والدقة والتربير، الذي يتعامل به اأمام املجتمع 

ال�صعب  اأغلبية  اأن  العلم،  بالتزامات لبنان، مع  الوفاء  –الإ�رضائيلية، وتاأكيده على  الأمريكية  الغربي، يف ملف متويل املحكمة 

اللبناين، فوق ال�صتني باملائة، قد رف�صوا املحكمة و�صككوا بها وبخلفياتها، وهم يرف�صون بقوة، اأن تفر�ش عليهم ال�رضائب وت�رضق 

ّول به حمكمة خارجة عن اإرادتهم، فقط لإر�صاء الأمريكي والإ�رضائيلي والفرن�صي وغريهم من قوى ا�صتعمارية، مل يعد  nحقوقهم، لُتم

لديها ما تهدد به، والأزمات املالية والقت�صادية وال�صيا�صية تع�صف بها من كل جانب.

حبذا لو بادر رئي�ش احلكومة، بنف�ش الهمة والدقة والتربير، لي�رضح لل�صعب اللبناين، ملاذا تاأجل اإقرار م�رضوع الكهرباء يف جمل�ش 

الوزراء، وعلى ما اختلفوا ؟! اأو بادر بنف�ش الهمة، لي�رضح لل�صعب اللبناين، ملاذا ل ي�صتفيد من العرو�ش املقدمة من اإيران، وما 

املوانع ؟! وما الذي يعرقل تنفيذ خطة التنقيب عن النفط، وما هي العوائق املحلية واخلارجية ؟! وما هي املوانع والعوائق اجلبارة 

التي متنعه من حما�صبة والفا�صدين املف�صدين وجتار لقمة عي�ش الفقراء، وحمتكري الدواء ورغيف اخلبز والتعليم، ومعاجلة ملف 

املدر�صة الر�صمية وامل�صت�صفى احلكومي... ؟!

حبذا لو يبادر رئي�ش حكومة اإىل م�صادقة �صعبه، فينل ثقته وحمايته .

ك�ص�بق�ته� ك�نت  واإالّ  ا◊كومة  فلتoنجز 
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بتاريخ 3-8-2011 يف خطوة من �صاأنها اأن حُت�ّصن يف موؤ�رضات اإدارة املالية العاّمة، اأ�صدر رئي�ش احلكومة جنيب ميقاتي تعميمًا ، يتعلق باأ�صول قيد 

الهبات النقدية وُيفيد ب�رضورة التقّيد بالن�صو�ش القانونّية لدى التعاطي مع الهبات واإدراجها يف احل�صابات العاّمة، اأي اأن حُتت�صب يف جانب الإيرادات من 

املوازنة. فاملاّدة 52 من قانون املحا�صبة العمومّية تن�ّش على الآتي: »ُتقبل مبر�صوم الأموال التي يقدمها للدولة الأ�صخا�ش املعنويون واحلقيقيون وتقيد 

يف ق�صم الواردات من املوازنة. واإذا كانت لهذه الأموال وجهة اإنفاق معينة فتحت لها بالطريقة نف�صها اعتمادات بقيمتها يف ق�صم النفقات«.

بتاريخ 4-8-2011 �صدد رئي�ش الهيئات القت�صادية الوزير ال�صابق عدنان الق�ّصار على » اأهمية اإيجاد خمرج مالئم ملو�صوع ت�صحيح الأجور«، داعيا 

 ،zاحلكومة }التي رفعت �صعار كلنا للعمل اإ¤ ال�رشو´ يف تخفيف ال�ص¨وط الجتماعية امللقاة على كاهل املواطن، وامل�صاهمة يف –ريك عجلة القت�صاد

معتربا اأن »هذا ل ميكن اأن يتحقق اإل من خالل احلوار مع اأطراف النتاج كافة«، كا�صفا اأنه �صيجري »ات�صالت مكثفة، مع رئي�ش احلكومة والوزراء املعنيني 

والحتاد العمايل العام والفاعليات القت�صادية لتوفري اأر�صية مالئمة لإعادة فتح قنوات التوا�صل اجلدية بني هذه الأطراف ، مبا يف�صح يف املجال نحو 

اإيجاد احللول الناجعة التي ت�صاعد يف تثبيت دعائم ال�صتقرار الجتماعي وحت�صني القت�صاد. 

بتاريخ 7-8-2011 قال وزير القت�صاد والتجارة نقول نحا�ش:« نحن مهتمون بالإفادة من برامج منظمة التجارة العاملية ، لكن يجب اأن ندر�ش العوائق 

التي توؤKر علينا يف هذا املو�صو´، وN�صو�صًا يف ما يتعلق بجهوزية قطاعاتنا القت�صادية يف النخراط بهذ√ املنظومة التجارية، وبالتا› ل بد من –ديد 

فرتة زمنية لتمكني هذه القطاعات قبل بّت مو�صوع الن�صمام. 

بتاريخ 7-8-2011راأى وزير املال ال�صفدي » اأن املواطنني حمقون يف مطالبهم املعي�صية ولكن من واجب احلكومة اأن توازن بني احلاجات والمكانات.

بتاريخ 8-8-2011 قال رئي�ش الحتاد العمايل العام غ�صان غ�صن لـ« النهار« :«البرز يف يف حم�صلة املطالبة برفع الأجور هي التفاق مع رئي�ش 

احلكومة على تاأليف جلنة حوار بني اطراف النتاج )برئا�صة ميقاتي وت�صّم الحتاد والهيئات القت�صادية(، ويفرت�ش ان تعلن هذا ال�صبوع للبحث يف 

الأجور والغالء والتقدميات يف اطار نظرة �صاملة للو�صع املعي�صي. وناأمل خريا منها لت�صحيح اخللل القت�صادي، علما ان ا�صحاب العمل ل يبادرون بل 

ير�صخون اىل املرا�صيم التي ت�صدر للحد من دفع النا�ش اىل الفقر، ال اذا ارادت احلكومة هذه املرة اي�صا ال�صتقالة من وظيفتها الجتماعية واإفقار النا�ش« 

 Åبتاريخ 10-8-2011حذر املدير العام لوزارة العمل بالنابة عبد اهلل رزوق يف بيان بتاريخ 10-8-2011  املوؤ�ص�صات وال�رضكات من ال�رضف املفاج

للعاملني فيها، وجاء فيه: » داأبت بع�ش ال�رضكات واملوؤ�ص�صات العاملة على الرا�صي اللبنانية واخلا�صعة لقانون العمل على �رضف بع�ش العاملني 

لديها ب�صورة مفاجئة ودون اإنذار م�صبق، وحتى دون مربر اأو �صبب �رضعي لهذا ال�رضف، مما اأدى اىل ازدياد عدد العاطلني من العمل، وهذه اخلطوة بحد 

ذاتها خمالفة للقوانني والنظمة النافذة«.  وذكر املدير العام لوزارة العمل بالنابة »ال�رضكات واملوؤ�ص�صات بوجوب التقيد باأحكام املادة 50 من قانون 

العمل، ول �صيما تلك املتعلقة بالفقرة - واو - من هذه املادة جلهة الت�صاور مع وزارة العمل واإبالغها قبل �صهر من تنفيذ اي عملية انهاء لعقود العمل 

بهدف و�صع برنامج نهائي لذلك النهاء«..

بتاريخ 16-8-2011 اأعلن وزير املال حممد ال�صفدي خالل ا�صتقباله وفد نقابة ا�صحاب امل�صت�صفيات اخلا�صة برئا�صة �صليمان هارون، »اأن احلكومة 

تدر�ش حاليا �صبل تطوير التغطية الإ�صت�صفائية و�صول اإىل توفريها بطريقة �صاملة جلميع اللبنانيني«. واأكد اأن »وزارة املال م�صممة على ت�صديد الديون 

املتوجبة على الدولة جتاه املوؤ�ص�صات ومن بينها امل�صت�صفيات واأن برناجما تطبيقيا بداأ اعداده لهذه الغاية«.

بتاريخ 25-8-2011 اأعلن رئي�ش غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان حممد �صقري رف�صه املطلق لـ»زيادة الأجور«، م�صرياً اإىل اأن 

هذا املو�صوع هو انتحار اقت�صادي؛ لأن 90% من املوؤ�ص�صات اللبنانية �صتفل�ش اأو �صت�رضف املوظفني،

بدوره اأعلن رئي�ش جمعية جتار بريوت نقول �صما�ش املوافقة على ت�صحيح الأجور �صمن �صلة متكاملة بالتوازي مع حتقيق »عدالة اقت�صادية« ملوؤ�ص�صات 

القطاع اخلا�ش،

 §ÿG ≈∏Y ∂©eh ........  ∂ØjÉ°Th  ..... ∂©eÉ°S        
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الحتاد العمايل العام : 

ل للبدل املقطوع ورفع احلد الدنى يحرك �صلم الرتب والرواتب

 2011-8-25 بتاريخ  اجتماعها،  العام، يف  العمايل  لالحتاد  التنفيذي  املجل�ش  مكتب  هيئة  حددت 

املعي�صية  الو�صاع  اليه  اآلت  ما  للبحث يف  التنفيذي،  للمجل�ش  اجتماع  لعقد  اأيلول  من  ال�صاد�ش   ،

رئي�ش  مع  الحتاد  اأجراها  التي  اللقاءات  نتائج  �صوء  يف  الجور،  ت�صحيح  خ�صو�صا  والقت�صادية 

احلكومة جنيب ميقاتي، ومعظم الوزراء، طارحا اأمامهم الورقة املطلبية، ويف �صوء الوعود التي تلقاها 

من اجلميع باإعطاء الولوية والهتمام للو�صع املعي�صي وما يرتتب على العمال من اأعباء، جراء انخفا�ش القدرة ال�رضائية لالجر، 

وبالتايل عدم قدرة ال�صتمرار يف التعاي�ش مع الزمة.

اإل ان م�صادر نقابية اأبدت تخوفها من ذهاب الوعود الر�صمية اليجابية اأدراج الرياح، باعتبار ان من�صوب م�صتوى معاجلة الأزمة 

القت�صادية واملعي�صية، مل يرتفع اىل ما فوق ال�صفر، برغم الفرتة الزمنية، ولو الق�صرية التي مرت على تاأليف احلكومة. ويزداد 

تخوفها من اإطالة مدة النتظار، جراء املناكفات ال�صيا�صية، حول مو�صوع الكهرباء، وحتول احلكومة اىل حكومة ت�رضيف اأعمال، 

وبالتايل لن يعود يف يد احلكومة حيلة حيال الزمات القت�صادية واملعي�صية. 

البدل املقطوع ينعك�ش �صلبًا 

يف مقابل ذلك ترجمت هيئة مكتب املجل�ش التنفيذي انزعاجها، من عملية ال�صتهتار والهمال احلكومي للق�صايا العمالية امللحة، 

عرب حتديد املوعد يف 6 ايلول، للبحث يف �صبل التحرك لتحقيق املطالب ويف مقدمتها الت�صحيح الفوري لالجور، ويف هذا الطار 

قال رئي�ش الحتاد غ�صان غ�صن لـ»ال�صفري« ان املعدل الت�صخمي الذي فاق 120 يف املئة، ي�صتدعي ت�صحيح الجور بالن�صبة ذاتها، 

لن ما ن�صمعه حول البدل املقطوع بهذا القدر اأو ذاك ينعك�ش �صلبا على الجور، واذا كان هاج�ش البع�ش من الر�صميني يدور يف 

هذا الفلك، نقول ان الن�صبة التي نطالب بها مل تاأت اعتباطيًا بل هي نتيجة درا�صات حملية ودولية حول اأو�صاع ال�رض املعي�صية. 

ويف هذا ال�صياق يطرح غ�صن م�صاألة بدل النقل، والتعوي�صات العائلية واملنح املدر�صية، كعوامل لتحرير الجر من اأعبائها، ليقول 

اذا �صارت بالتوازي مع بدل مقطوع معقول، نناق�ش ذلك من منطلق م�صلحة العمال و�صمن �صلة اإجراءات �رضيعة، من قبل احلكومة، 

خ�صو�صا ما اتفقنا عليه مع الرئي�ش ميقاتي، والذي بات معروفا من اجلميع، ويتمثل يف ت�صكيل جلنة موؤ�رض الغالء واملجل�ش 

الوطني لال�صعار، ولن نقبل با�صتهتار احلكومة ومناكفاتها ال�صيا�صية. ويرف�ش غ�صن التهديدات من هنا وهناك وحجة ان الو�صاع 

القت�صادية ل حتتمل املبلغ املطروح من قبل الحتاد، ويقول ل اأحد يهدد النا�ش، ما ن�صمعه من بع�ش ا�صحاب العمل هو تهويل، 

وهم يعلمون اننا مع حتفيز القطاعات النتاجية، وان ما يقال حول م�صوؤولية الدولة ينح�رض بتحديد احلد الدنى لالجر فقط ل 

ي�صح تقنيا، فعند رفع احلد الدنى يتحرك �صلم الرتب والرواتب، لذلك نقول ان رف�ش اأ�صحاب العمل لي�ش يف موقعه التقني. 

مواقف هيئة املكتب 

عقدت هيئة املكتب اجتماعها واأ�صدرت بيانا، مما جاء فيه: »لقد اأمل اللبنانيون ل �صيما العمال وذوي الدخل املحدود مع قيام 

احلكومة اأن يجدوا انطالقًة حقيقية ملعاجلٍة جّدية و�رضيعة للم�صكالت القت�صادية والجتماعية واملعي�صية التي حتيط بحياتهم 

اليومية من كّل جانب، خ�صو�صًا يف ظّل الأجواء اليجابية التي رافقت لقاءات قيادة الحتاد مع رئي�ش احلكومة والوزراء. اإل اأّن 

اآمال وتطلعات اللبنانيني ل بل خمّيبًا لآمال املواطنني، خ�صو�صًا يف ما يتعلّق  اجتماع احلكومة الأخري مل يكن على م�صتوى 

بال�صوؤون احلياتية بدءاً من اأزمة الكهرباء و�صوًل اإىل حتقيق مطالب الحتاد العمايل العام ل �صيما ت�صحيح الأجور و�صبط فلتان 

الأ�صعار والعناية ب�صالمة الغذاء والتقدميات الجتماعية«. 
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واأ�صار البيان ا¤ }ا�صتحقاقاتm داهمة بدءاً من الأق�صاط املدر�صية ودNول التالمذة والطالب اإ¤ املدار�ص واجلامعات والتي باتت 

عبÄًا Kقياًل على كاهل الأهل ب�صبب الكلفة الباهظة لالأق�صاط ف�صاًل عن ارتفا´ كلفة التدفÄة وا�صتمرار ارتفا´ اأ�صعار املازوت والبنزين 

من دون �صقف مّما ينعك�ش �صلبًا على اأكالف النقل واأ�صعار ال�صلع واخلدمات«. واأكد ان مطلب ت�صحيح الأجور ل يزال »الأكرث اإحلاحًا 

ل�صداد هذه امل�صتحقات الباهظة بالإ�صافة اإىل فواتري الكهرباء وتراجع التقدميات الجتماعية، خ�صو�صًا الطبابة وال�صت�صفاء وبدل 

النقل واملنح التعليمية املدر�صية واجلامعية التي ت�صتوجب زيادة بدل النقل اليومي من 8.000 ل.ل. اإىل 16.000 ل.ل. وكذلك 

م�صاعفة منح التعليم من 500.000 ل.ل. اإىل مليون لرية لكّل تلميذ. 

ي�صاف اإىل هذا �صل�صلة عدم ال�رضوع اجلّدي ب�صيا�صٍة �رضيبيٍة عادلة واملبا�رضة بتنفيذ بنود البيان الوزاري الذي نالت احلكومة 

ثقة املجل�ش النيابي على اأ�صا�صه«.

البداية تاأليف اللجان 

وراأى الحتاد »اأّن البالد وغالبية اللبنانيني مل تعد تتحّمل اأي تاأجيل اأو ت�صويف يف معاجلة ق�صاياها املعي�صية واأّن البداية اجلّدية 

تكون يف الإ�رضاع بتاأليف اللجان التي اتفق عليها مع رئي�ش احلكومة وهي جلنة املوؤ�رض وجلنة الأ�صعار واللجنة القت�صادية 

الجتماعية برئا�صة رئي�ش احلكومة. كما اأّن العمال وذوي الدخل املحدود يطالبون بقرار فوري لت�صحيح الأجور، خ�صو�صًا اأّن جميع 

الدرا�صات توؤّكد اأّن املعّدل الرتاكمي للت�صخم فاق املئة والع�رضين باملئة واأّن احلد الأدنى لالأجور الكايف لتاأمني حياة حّد اأدنى 

من الكرامة يجب اأن يكون مليونا و250 األف لرية لبنانية وكذلك اتخاذ قرار مبنع زيادة الأق�صاط املدر�صية وو�صع �صقف ل�صفيحتي 

املازوت والبنزين بـ 20 األف للمازوت و25 األفا للبنزين«. ودعت هيئة املكتب املجل�ش التنفيذي لالحتاد العمايل العام »لعقد 

جل�صًة له قبل ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه 2011/9/6 عند ال�صاعة 10.30 يف مقر الحتاد لتخاذ القرارات الالزمة من اعت�صاٍم 

واإ�رضاب وتظاهرات وو�صع اجلدول الزمني لهذه التحركات

�–اaƒd� OاRh ≈∏Y : A�رI �’قتü°اO مر�قبة �’S°©ار ‘ T°¡ر 

Aتا°ûd� π°üah äام©ا÷�h ¢Sر�óŸ� ∫ƒخód O�ó©ت°S’�

 ا�صدر احتاد الوفاء لنقابات العمال وامل�صتخدمني يف لبنان بيانا مبنا�صبة حلول    �صهر رم�صان املبارك ، 

هناأ فيه اللبنانيني عامة وامل�صلمني خا�صة بقدوم هذا ال�صهر املبارك متمنيا ان ن�صتلهم املعاين الف�صيلة لهذا 

ال�صهر وال�صتفادة مما امر به اخلالق �صبحانه وتعاىل عباده ليعم اخلري وال�صالم على جميع خلقه ، ودعى 

الحتاد يف بيانه احلكومة اللبنانية ل�رضورة مراقبة ا�صعار مواد ال�صلة ال�صتهالكية ومعاقبة كل من ي�صتغل 

القت�صاد وكل  ، وطالب الحتاد يف بيانه وزارة  ال�صلع املذكورة  الطلب على  ال�صوق ويتذرع بزيادة  حرية 

الجهزة املعنية ب�رضورة مراقبة ال�صعار خ�صو�صا يف �صهر ال�صتعداد لدخول املدار�ش واجلامعات وف�صل ال�صتاء واملونة ال�صنوية 

داعيا اهلل �صبحانه وتعاىل ان يعيد هذا ال�صهر املبارك بالعزة والن�رض واخلري والربكة . 

 äÉeR’G á÷É©e áeƒµ◊G ≈∏Y:á«fÉæÑ∏dG ÜGõMCÓd á«dÉ qª©dG ÖJÉµŸG

ÚæWGƒŸG ≈∏Y §¨°†J »àdG
�صددت املكاتب العّمالية لالأحزاب اللبنانية على »اأهمية اأن تقدم احلكومة على ترجمة بيانها الوزاري عرب اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة 

مبعاجلة الأزمات التي ت�صغط على املواطنني، ل �صيما الكهرباء والغالء والأجور«. ونبهت »املكاتب« احلكومة، يف بيان اأ�صدرته يف ختام 

اجتماعها يف مقر املكتب العّمايل املركزي حلركة اأمل يف بريوت اأخريا، »اإىل احلذر من الوقوع يف �صيا�صة الرتدد والتباطوؤ يف حتقيق مطالب 

املواطنني، وذلك حر�صًا على جناحها يف توفري الأمن الجتماعي وتعزيز ال�صتقرار، قطعًا للطريق على امل�صطادين باملياه العكرة
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ت�صحيح االأجور  ال يحتمل الت�أجيل 

حترك االحت�د العم�يل الع�م حول مطلب ت�صحيح االأجور

على  ال�رضيبة  عبء  املواطن  ووقف حتميل   ، الأجور  ت�صحيح  اىل  والهادف   ، اآب  �صهر  يف  العام حتركه  العمايل  الحتاد  تابع 

املحروقات ، وو�صع �صقف ل�صفيحتي املازوت والبنزين بـ 20 األف للمازوت و25 األفا للبنزين ، ومطالب اأخرى اأكد وبوؤكد عليها يف 

جميع لقاءاته مع الوزراء وامل�صوؤولني ، مطالبًا احلكومة بتفعيل عملها وعدم التخلي عن م�صوؤولياتها الإجتماعية للمواطن للعي�ش 

بكرامة. واجتهت بو�صلة حتركه اىل طريق ال�رضاب والتظاهر ، فماذا يف تفا�صيل التحرك ؟ 

عند وزير اخلارجية عدنان من�صور 

واملغرتبني  اخلارجية  وزير   ، غ�صن  برئا�صة  العمايل  الحتاد  من  وفد  زار   2011-8-9 بتاريخ 

عدنان من�صور. وقال غ�صن بعد اللقاء: الزيارة تندرج يف اإطار اجلولة التي يقوم بها الحتاد حول 

الو�صع القت�صادي والجتماعي واملعي�صي ومعاجلته يف ظل حكومة يجب ان ينكب اهتمامها 

والنا�ش  �صائقة  يف  املعي�صي  الو�صع  اأن  خ�صو�صًا  النا�ش،  ق�صايا  معاجلة  على  كامال  اليوم 

على  الكلفة  هذه  وانعكا�ش  نقله  كلفة  يف  ا�صافيا  عبئا  املواطن  وحتميل  تعانيه،  ما  تعاين 

الرواتب والجور. لذا يبقى مطلب ت�صحيح الجور هو املطلب الكرث اإحلاحًا امام الوزراء لطرحه 

يف جمل�ش الوزراء ودعم موقف الحتاد العمايل املحق يف ت�صحيح الجور وزيادة التقدميات 

الجتماعية. وعندما اقرتحنا رفع احلّد الأدنى اإىل مليون ومئتني وخم�صني الف لرية عك�صنا واقع 

حاجة املواطن اللبناين لتاأمني اأب�صط حاجياته الأ�صا�صية. 

اأ�صاف: ل يبقى على احلكومة ان تنظر اىل المور من خالل حما�رض �صبط يبقى من حرّرت فيهم هذه املحا�رض جمهولني، يجب 

ان ُيعلن عّمن ُي�صبط مبخالفة متعلقة بالغذاء او املعايري او الوزان او بف�صاد املواد. كل هذه املوا�صيع تن�صب يف كيفية حتفيز 

القت�صاد اللبناين لي�صطلع بدور تناف�صي. وطرحنا مع الوزير من�صور ما بداأه الحتاد العمايل مع الحتاد الوروبي حول جملة من 

املجالت منها التحفيز القت�صادي يف القطاع الزراعي وال�صناعي، او على �صعيد التقدميات الجتماعية... هذه المور مطروحة يف 

جمل�ش الوزراء ومن خالل اللجنة التي يعمل رئي�ش جمل�ش الوزراء على اإطالقها. 

وعما اذا كان الحتاد �صيقرر العت�صام يف حال التاأخري يف تنفيذ املطالب، قال غ�صن: نحن نفعل ما نقول. قلنا �صابقًا ان ل فرتة 

�صماح لهذه احلكومة اذا مل تبداأ فوراً مبعاجلة هذه امل�صائل، لكن ما مل�صناه من خالل اجلل�صات التي تعقد يف جمل�ش الوزراء هو 

فعاليتها ومعاجلتها هذه الق�صايا، وهناك اللجنة التي دعا رئي�ش احلكومة اىل ت�صكيلها وهي مدخل ملعاجلة هذه الق�صايا. ويف 

�صوء عمل هذه اللجنة �صيقرر الحتاد العمايل حترّكه، وفقًا لنتائج عملها.

اأ�صاف: يبقى مطلبنا يف مو�صوع البنزين وقف حتميل املواطن عبء ال�رضيبة ل �صيما �رضيبة املحروقات التي هي مزدوجة اي 

ال�رضيبة على القيمة امل�صافة و�رضيبة ر�صم ال�صتهالك الداخلي والتي تتعّدى اليوم 9 اآلف لرية. اإ�صافة اإىل و�صع �صقف لأ�صعار 

املحروقات، واحلل املرحلي هو البقاء على �صعر 25000 لرية على البنزين ريثما ي�صبح هناك نقل 

م�صرتك. على احلكومة ان تتدخل قبل ان ي�صل �صعر �صفيحة البنزين اىل 40 الفًا. 

وطالب غ�صن وزير الطاقة جربان با�صيل بـ»الإيفاء بوعده بعدم توقيع اي ارتفاع يف �صعر البنزين«، 

وقال:يف ظل حكومة فعلية، يجب ان يتم التفاق بني وزيري الطاقة واملال على اإلغاء ال�رضيبة على 

البنزين 
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وعند وزير ال�صغال العامة والنقل غازي العري�صي 

والنقل  العامة  الأ�صغال  اي�صًا وزير  العام  العمايل  الإحتاد  التقى وفد  وبتاريخ 2011-8-9 

غازي العري�صي. و�صدد غ�صن بعد اللقاء على زيادة احلد الأدنى لالأجور، م�صرياً اىل ان املرء 

التخلي عن  بتفعيل عملها وعدم  الفقر، مطالبًا احلكومة  املزيد من  يتحمل  ان  ي�صتطيع  ل 

م�صوؤولياتها الإجتماعية للمواطن للعي�ش بكرامة.

بتاريخ 10-8-2011 اأعلن رئي�ش الحتاد العمايل العام غ�صان غ�صن يف اإفطار اأقامه الحتاد 

اأن مطلب ت�صحيح الأجور  ل يحتمل التاأجيل، وهو يف راأ�ش اأولويات مطالب الحتاد ب�صبب 

تاآكل الأجور الناجم عن الت�صخم الذي و�صل اإىل %120 . 

جمل�صه  لهيئة  اجتماع  اثر  اأ�صدره  بيان  يف  العام  العمايل  الحتاد  25-8-2011راأى  يف 

معاجلة  يف  ت�صويف  اأو  تاأجيل  اأي  تتحّمل  تعد  مل  اللبنانيني  وغالبية  البالد  »اأّن  التنفيذي 

ق�صاياها املعي�صية واأّن البداية اجلّدية تكون يف الإ�رضاع بتاأليف اللجان التي اتفق عليها مع 

برئا�صة  الجتماعية  القت�صادية  واللجنة  الأ�صعار  وجلنة  املوؤ�رض  وهي جلنة  احلكومة  رئي�ش 

اأّن العمال وذوي الدخل املحدود يطالبون بقرار فوري لت�صحيح الأجور،  رئي�ش احلكومة. كما 

خ�صو�صًا اأّن جميع الدرا�صات توؤّكد اأّن املعّدل الرتاكمي للت�صخم فاق املئة والع�رضين باملئة واأّن 

احلد الأدنى لالأجور الكايف لتاأمني حياة حّد اأدنى من الكرامة يجب اأن يكون مليونا و250 األف 

لرية لبنانية وكذلك اتخاذ قرار مبنع زيادة الأق�صاط املدر�صية وو�صع �صقف ل�صفيحتي املازوت 

والبنزين بـ 20 األف للمازوت و25 األفا للبنزين«. 

ودعت هيئة املكتب املجل�ش التنفيذي لالحتاد العمايل العام »لعقد جل�صًة له قبل ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه 2011/9/6 عند 

ال�صاعة 10.30 يف مقر الحتاد لتخاذ القرارات الالزمة من اعت�صاٍم واإ�رضاب وتظاهرات وو�صع اجلدول الزمني لهذه التحركات . 

فهل تقفل اأبواب احلوار ، وتذهب املطالب العمالية اىل ال�صارع ، يف ظل حكومة من �صلب بيانها الوزاري عودة الدولة اىل  دورها 

يف  الرعاية الجتماعية ل�صعبها ؟ 

احتاد النقابات العاملي 

والعامل  ال�صالمية  المة  من  نتقدم  العاملي  النقابات  احتاد  واع�صاء  التنفيذية  المانة  وباإ�صم  �صخ�صيا  باإ�صمي 

العربي باأحر التهاين والتربيكات مبنا�صبة حلول عيد الفطر ال�صعيد اعاده اهلل عليكم بال�صحة والعافية متمنني ان 

يكون العيد القادم عيد الفرحة بالن�رض وقد حتققت احالمكم واحالم ال�صعب الفل�صطيني باحلرية وان نحتفل جميعا 

يف القد�ش عا�صمة الدولة  الفل�صطينية .

  كل عام وانتم بخري 

 معا �صوية نحو احلرية 

  المني العام 

جورج  مافريكو�ش
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يف حفل اإفط�ر االحت�د ومب�ص�ركة ف�علي�ت نق�بية وعم�لية· بت�ريخ 2011-8-10

غ�صن:اأملجل�س التنفيذي لالحت�د �صينظر يف م�صتوى جدية تع�طي امل�صوؤولني مع مط�لبه

حكومة كلن� للوطن كلن� للعمل اأم�م حتدي تطبيق هذا ال�صع�ر

اأقام الحتاد العمايل العام يف لبنان حفل افطاره ال�صنوي بح�صور روؤ�صاء املكاتب 

العمالية لالحزاب والقوى الوطنية والحتادات النقابية والعمالية يف مطعم الدار 

امل�صوؤولني  اأن »جميع  اأكد فيها:  األقى خالله رئي�ش الحتاد غ�صان غ�صن كلمة، 

الذين التقيناهم بدءاً من رئي�ش اجلمهورية ورئي�ش احلكومة وجميع الوزراء كانوا 

متفهمني لتلك التوجهات واملطالب التي جرى النقا�ش يف م�صمونها ويف اآليات 

جلان  ت�صكيل  عن  اعلن  احلكومة  رئي�ش  ان  خ�صو�صا  تنفيذها،  اجل  من  العمل 

من اأجل حوار جدي، ويف مقّدمها جلنة برئا�صته ت�صم الوزراء املعنيني والحتاد 

العمايل العام والهيئات القت�صادية املعنية لبحث واقرار ما يجب اقراره بال�رضعة 

الالزمة، ف�صاًل عن دعوة جلنة موؤ�رض الجور والغالء واملجل�ش الوطني لال�صعار 

لتقدمي القرتاحات«.

اأ�صاف: »اكدنا منذ اليوم الول لت�صكيل احلكومة ان ل فرتة �صماح ملقاربة هذه الق�صايا من قبل احلكومة، وهذا المر مل 

يكن مطروحا من قبيل الحراج او افتعال امل�صكالت، بل ل�صبب ان تلك املطالب و�صبل معاجلتها مطروحة ومعروفة منذ 

زمن طويل، وامل�صوؤولون على دراية باأدق تفا�صيلها وان حكومة »كلنا للوطن كلنا للعمل« امام حتدي هذا ال�صعار وتطبيق 

م�صامينه«.

وتابع: »�صوف تنتهي جولتنا على امل�صوؤولني قبيل عيد الفطر ال�صعيد، وبعد انتهاء �صهر ال�صوم فاإن املجل�ش التنفيذي 

�صيكون امامه النظر يف م�صتوى جدية احلكومة يف التعامل مع هذه املطالب، وامامه يف �صوء ما تقدم، اتخاذ القرارات 

املنا�صبة يف �صاأنها، واذ كنا ناأمل ان تكون الآفاق ايجابية لعمالنا وجمتمعنا وبلدنا فاإننا �صنكون على اأهّبة ال�صتعداد كما 

كنا دائما ل�صتخدام كل حقنا الدميوقراطي ال�صلمي من اجل الن�صال لنيل حقوقنا مبختلف ال�صاليب النقابية العمالية«.
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�أخبار نقابية متفرقة

م�ضتخدمو الليطاين يت�ضامنون مع عمال كهرباء لبنان

بتاريخ 9-8-2011 اأبدى املجل�ش التنفيذي لنقابة م�صتخدمي امل�صلحة الوطنية لنهر الليطاين وعمالها يف بيان »تفهمه القلق 

ال�صائد بني العاملني يف موؤ�ص�صة كهرباء لبنان من جراء م�صاريع الت�رضكة اجلارية، واخلوف من تف�صخ جمموع الراتب املتدين 

وتاآكله يف ظل ظروف اقت�صادية �صعبة، مبا ي�صكل خطرا على امل�صري ودافعا ملطلب تعديل �صل�صلة الرواتب«. وتوقف العمال عن 

العمل �صاعتني، ت�صامنا مع ا�رضاب نقابة كهرباء لبنان.

مياومو موؤ�ض�ضة كهرباء لبنان ينعون العامل دند�ش دند�ش

بتاريخ 9-8-2011  اأ�صدرت جلنة العمال املياومني يف موؤ�ص�صة كهرباء لبنان بيانا نعت فيه العامل املياوم دند�ش ناظم دند�ش 

الذي ق�صى الثنني املا�صي حمرتقا على عمود كهرباء يف منطقة عني املري�صة بينما كان يوؤدي واجبه املهني، لين�صم بذلك اىل 

قافلة �صهداء العمال املياومني. و�صاألت املعنيني وامل�صوؤولني يف موؤ�ص�صة كهرباء لبنان وخارجها عن واجباتهم جتاه هذا العامل 

من ناحية موجب الوقاية وال�صالمة وجتاه اأ�رضة هذا العامل، وعلى من تقع امل�صوؤولية الأخالقية والقانونية.

التغطية ال�ضحية ال�ضاملة من االرباح العقارية

اعترب م�صت�صار وزير العمل الدكتور نبيل اخلطيب اأنه »باإمكاننا متويل م�رضوع التغطية ال�صحية ال�صاملة للبنانيني » من خالل 

ال�رضائب املبا�رضة عن الأرباح العقارية« ، كالم اخلطيب جاء يف لقاء نظمته نقابة اأطباء الأ�صنان يف ال�صاحية اجلنوبية ملدينة 

بريوت بتاريخ 24-8-2011 ، ولفت اخلطيب اإىل الرتفاع اجلنوين الذي ت�صهده اأ�صعار العقارات والذي مُيكن ا�صتغالله يف تاأمني 

ال�صت�صفاء جلميع اللبنانّيني . 

�ضالح:تعليق اال�ضراب واعطاء مهلة للحكومة لدرا�ضة بقية املطالب

بتاريخ 10-8-2011 اعلن رئي�ش نقابة عمال موؤ�ص�صة كهرباء لبنان وم�صتخدميها  �رضبل �صالح بعد اجتماعه مع رئي�ش احلكومة 

اإ�صتمهال لدر�ش  اإ�رضاب النقابة فورا وهناك فرتة  جنيب ميقاتي ووزير الطاقة واملياه جربان با�صيل يف فردان، انه »مت تعليق 

امللفني املطروحني على  مقام  جمل�ش الوزراء، ووعدنا بالإيجابية واإن�صاءاهلل نعد عمالنا بعيدية«..واو�صح �صالح انه »بالن�صبة 

لبقية املطالب مت البحث مع ميقاتي يف املو�صوع وطلب اإ�صتمهال بع�ش الوقت لدرا�صتها وان �صاء اهلل حتل، ونتوجه بال�صكر اي�صا 

من وزير الطاقة الذي �رضح بطريقة م�صهبة احلقوق واملطالب.نحن اخذنا كالما من الرئي�ش ميقاتي بدر�ش املطالب العمالية وما 

يعانيه عمال كهرباء لبنان هذه املطالب يف ا�رضع وقت«.وتوجه �صالح »بال�صكر مليقاتي من خالل الجتماع الذي عقد اليوم يف 

ح�صور با�صيل وقد مت البحث يف املطالب واحلقوق العمالية، كما توجه بال�صكر ملجل�ش الوزراء جمتمعا لزيادته املنح الدرا�صية 

لعمال وم�صتخدمي كهرباء لبنان، واىل با�صيل الذي هو يف الأ�صا�ش عراب هذا املو�صوع«.

جباة االكراء يف البقاع يريدون االفادة من اخلدمات ال�ضحية والتعوي�ضات العائلية

بتاريخ 16-8-2011 نّفذ عمال التعهد وجباة الكراء يف موؤ�ص�صة كهرباء لبنان يف رياق وبعلبك وراأ�ش بعلبك، اإ�رضابا مفتوحًا 

احتجاجًا على عدم ت�صوية اأو�صاعهم اأ�صوة بباقي عمال املوؤ�ص�صة، فتوقفوا عن العمل للمطالبة بالفادة من اخلدمات ال�صحية 

املتعهد  بني  العمدة  على  حقوقنا  فيها  تو�صع  قرابني  اإىل  حتّولنا  »لكوننا  املتدنية،  رواتبهم  وزيادة  العائلية،  والتعوي�صات 

واملوؤ�ص�صة من دون الفادة من اأي خدمات« 

جباة االكراء يف اجلنوب يطالبون بان�ضافهم ا�ضوة بعمال وم�ضتخدمي املوؤ�ض�ضة

يقول بيان �صادر عن العمال . بتاريخ 16-8-2011 نفذ جباة الإكراء وعمال املتعهد يف موؤ�ص�صة 

كهرباء لبنان اجلنوبي ا�رضابا عاما ، توقفوا خالله عن حت�صيل وجباية فواتري الكهرباء، احتجاجا 

على عدم ت�صوية او�صاعهم، وطالبوا باإن�صافهم ا�صوة بعمال وم�صتخدمي املوؤ�ص�صة. واعت�صم العمال 

ال�صحية  املوؤ�ص�صة يف �صيدا، معلنني مطالبهم ل�صيما »�صمولهم باخلدمات  امل�رضبون عند مدخل 

والتعوي�صات العائلية، ورفع رواتبهم املتدنية. 



1432هـالعدد اخلام�س واخلم�صون�صدى النقابات10 رم�صان   - 2011م  اآب 

غ�ضن:�ضرورة ت�ضحيح االأجور وو�ضع �ضقف ال�ضعار املحروقات

بتاريخ 10-8-2011اأكد رئي�ش الحتاد العمايل العام غ�صان غ�صن خالل حفل افطار املجل�ش 

التاآكل الناجم عن الت�صخم الذي و�صل اىل  اأهمية ت�صحيح الأجور »ب�صبب  التنفيذي لالحتاد، 

120%، وو�صع �صقف ل�صعار املحروقات مبا ل يتجاوز  25 األف لرية ل�صفيحة البنزين و20 الفًا 

للمازوت، ريثما يبداأ تنفيذ خطة نقل وطنية �صاملة«.

احتاد نقابات عمال البناء واالأخ�ضاب:�ضمول عمال قطاعي البناء واالخ�ضاب بتقدميات ال�ضمان

بتاريخ 18-8-2011وجه احتاد نقابات عمال البناء والأخ�صاب يف لبنان مذكرة اإىل وزير العمل �رضبل نحا�ش عر�ش فيها مطالب 

عمال القطاع اإ�صافة اإىل املطالب العامة التي تهم الطبقة العاملة و�صائر الفئات ال�صعبية. ولفت اإىل اأن »املطالب اخلا�صة بعمال 

قطاعي البناء والأخ�صاب تتلخ�ش بـ: �صمول عمال ور�ش البناء من تقدميات ال�صندوق الوطني لل�صمان الجتماعي، املناف�صة غري 

امل�رضوعة من العمال غري اللبنانيني ل �صيما اتفاقية العمل امل�رضية، املناف�صة غري امل�رضوعة ملواد البناء واملفرو�صات لالنتاج 

البناء  نقابات عمال  واحتاد  �صنوات طويلة  الوطني«.واأ�صاف: »منذ  والقت�صاد  للبنانيني  العمل  فر�ش  ذلك على  وتاأثري  الوطني 

والأخ�صاب يف لبنان يطالب ب�صمول عمال ور�ش البناء يف تقدميات ال�صندوق الوطني لل�صمان الجتماعي، مما �صمح ملجل�ش اإدارة 

ال�صندوق الوطني لل�صمان الجتماعي باأن تنهي مبر�صوم حتديد تاريخ البدء بتنفيذ تطبيق فروع ال�صمان الجتماعي على الأجراء 

املوقتني واملو�صميني للعاملني يف القطاعات غري الزراعية.

االحتاد الوطني:يح�ضر للقاء نقابي �ضعبي ويطالب باقرار ال�ضلم املتحرك للأجور

له  اجنماع  يف  وامل�صتخدمني  العمال  لنقابات  الوطني  لالحتاد  التنفيذي  املكتب  19-8-2011ناق�ش  بتاريخ 

الو�صع العمايل و»ما تتعر�ش له الطبقة العاملة من �صيا�صات الإفقار وبخا�صة غالء املعي�صة والفلتان يف اأ�صعار 

ال�صلع الأ�صا�صية واملحروقات. ودان »ا�صتمرار التعاطي من قبل احلكومة بهذه ال�صيا�صات التي كانت �صابقا مع 

حقوق النا�ش«، مطالبا ب»اإقرار ال�صلم املتحرك لالجور ورفع احلد الدنى اىل مبلغ 1،200،000 ل ل ، على ان 

يتم ف�صل زيادات اليجارات لل�صكن عن زيادة الجور ورفع بدل النقل واملنح املدر�صية والتعوي�صات العائلية بن�صبة 75 % من احلد 

الدنى لالجور واعادة الدفع املبا�رض من ال�صمان للم�صمونني مبا�رضة واعادة ت�صيري النقل امل�صرتك وت�صغيله وتطويره وتعزيزه 

المالك  على  ال�رضائب  وو�صع  امل�صايف  وت�صغيل  املحروقات  قطاع  الدولة  وطالب ب»ا�صتعادة  اخلا�صة.  ال�رضكات  من  وحمايته 

العمالية و�رضائح  النقابات  البنزين، كما دعا »املت�رضرين وبخا�صة  العجز يف اخلزينة بدل من �رضيبة  ل�صد  والنهرية  البحرية 

املجتمع وال�صباب واجلمعيات الهلية للتحرك فورا وامل�صاركة يف اللقاء النقابي ال�صعبي الذي �صيعقد قريبا. كذلك طالب ب»خف�ش 

التحكمية  العمل  الجتماعي وبت�صكيل جمال�ش  القت�صادي  ت�صكيل املجل�ش  وال�رضاع يف  ال�صطور  الدخل وتو�صيع  ال�رضيبة على 

وغريها من الهيئات الثالثية التمثيل. كما قرر امل�صاركة يف حملة امل�صاعدات لغاثة اطفال ال�ضومال

بتاريخ 24-8-2011 دعا ممثلو »عّمال املتعهد غب الطلب« يف دوائر كهرباء لبنان يف جبل لبنان اجلنوبي، »كل عّمال املتعهد 

يف جميع الدوائر واملراكز اإىل توحيد املوقف، وتنظيم التحرك، وذلك بت�صكيل جلنة عّمالية واحدة موحدة ومركزية، متثل اجلميع، 

متجاوزة ال�صطفافات ال�صيا�صية والطائفية، رافعني �صعارا واحدا: اإدخال اجلميع اإىل مالك املوؤ�ص�صة . واأعلن ممثلو العّمال يف ختام 

اجتماع عر�صوا فيه »الأو�صاع املزرية التي يعي�صونها والظلم الالحق بهم«، عن »مت�صكهم مبطلب ملء ال�صواغر يف كهرباء لبنان 

من عّمال املتعهد غب الطلب، باعتماد حل وحيد هو اإجراء مباراة حم�صورة بهم، ي�صتثنى فيها �رشط ال�صن.

وي�ضتغرب التعدي على حقوق العمال والفقراء

بتاريخ 24-8-2011 ا�صتغرب الحتاد الوطني لنقابات العمال وامل�صتخدمني يف لبنان »ا�صتمرار بع�ش الوزراء يف احلكومة بتنفيذ 

�صيا�صات احلكومة ال�صابقة يف التعدي على حقوق العمال والفقراء«. ورف�ش الحتاد ما ورد يف ت�رضيح لوزير القت�صاد والتجارة 

نقول نحا�ش بخـــ�صو�ش عــدم القدرة على زيادة الأجور واحلد الأدنى. وقال الحتاد اإنه »متم�صك باإقرار ال�صلم املتحرك لالجور 

وزيادة احلد الدنى اىل مبلغ 1.200.000 لرية لبنانية، وزيادة ن�صبة التعوي�ش العائلية اىل 75 يف املئة من احلد الدنى لالجور، 

وزيادة بدل النقل اليومي ومنح التعليم«. كما رف�ش �صيا�صة »ربط زيادة الجور بزيادة بدل ايجار ال�صكن«. واأعلن الحتاد ت�صامنه 

مع موظفي م�صت�صفى زحلة احلكومي وطالب باإن�صافهم ودفع رواتبهم. وطالب احلكومة باإيالء القطاع ال�صحي املزيد من الهتمام 

ح�صاب  علـى  اخلا�صة  امل�صتـ�صفيات  دعم  �صيا�صة  من  بدًل  وذلك  بواجباتها،  تقوم  لكى  احلكومية،  امل�صت�صفيات  دور  تعزيز  عرب 

امل�صت�صــفيات احلكومية
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Úميƒª©d� ÚقFا°ùd� ºYO Ò°üمh ار°ùم

 Üت¡رJ مةƒµ◊�h  ºYód� ق†°ية π◊ Ü�ƒæd� ¢ù∏› ‘ ¿ƒقان »Yhر°ûم ó¡°ûj ÜB�

 ∫ƒ∏j15�أ ¢ùيªÿ� Ωƒj »ª∏°ùd� رgت¶اd�h Ωا©d� Ü�ر°VE’� òفيæJ ¤E� âYO πقæd� ä�Oا–�

بتاريخ 5-8-2011تقدم النائب نواف املو�صوي باقرتاح قانون معجل مكرر اىل رئا�صة جمل�ش النواب 

لعطاء ال�صائقني العموميني بدل �صفائح وقود يف اإطار الدعم امل�صتهدف. 

وجاء يف اقرتاح القانون الآتي: »يجاز للحكومة �رضف اثنتي ع�رضة �صفيحة ون�صف ال�صفيحة )20 

ليرتا لل�صفيحة( من الوقود �صهريا وملدة 3 ل�صهر لكل �صائق من ال�صائقني العموميني وفق تدابري 

واجراءات تقر مبر�صوم من جمل�ش الوزراء بناء على اقرتاح وزراء: املالية، ال�صغال العامة والنقل، 

الطاقة واملياه والداخلية والبلديات.

بتاريخ 9-8-2011 دعا النقابي مارون اخلويل يف بيان اأ�صدره ، النواب اإىل عدم الت�صويت على اقرتاح قانون »املو�صوي« لأنه 

»اأتى بال�صيغة القدمية مل�رضوع الدعم الذي اأُ�صقط، وهو يعّد تكراراً ملخالفة الد�صتور الذي كرّ�ش امل�صاواة بني املواطنني كافة. فقد 

ن�صت املادة 7 من الد�صتور على اأن جميع املواطنني �صوا�صية ويدفعون ال�رضائب بجميع فئاتهم ول يجوز ا�صتثناء اأحد من دفع 

ال�رضيبة«.

واأ�صار اإىل اأن عدد الذين ي�صتحقون هذا الدعم ل يتجاوز نحو 10 اآلف �صائق عمومي من اأ�صل 33 األف 

لوحة عمومية، اأما الباقون فهم �رضكات وموؤ�ص�صات »ل يجوز دعمها على ح�صاب املكلف اللبناين«. 

فما يحتاج اإليه ال�صائقون براأي اخلويل، هو قانون نقل عام حديث، وتنظيم جّدي مينع ال�صتخدام غري 

ال�رضعي للوحات، ودعم لتجديد اأ�صطول ال�صيارات القدمية.

وذّكر اخلويل النواب واحلكومة احلالية ب�رضورة تنفيذ القانون الرقم 27 الذي اأقرّ يف 19 اآب 2004 

للدعم،  املر�صود  املبلغ  ربع  بقيمة ل تتجاوز  با�صًا  امل�صرتك و�رضاء 250  النقل  بتفعيل  والقا�صي 

»وعلى امل�صوؤولني عدم اخللط بني قطاعي النقل اخلا�ش والعام«، داعيًا النواب اإىل »عدم الت�صويت 

على قانون دعم النقل اخلا�ش الذي �صتدر�صه الهيئة العامة ملجل�ش النواب« مف�صاًل ا�صتبدال الدعم 

بتخ�صي�ص املبال≠ املقرتحة ل�رشاء با�صات للنقل العام وت�صيري Nطوط يف املناطق كافة. و�صّدد على اأن اأي دعم يجب اأن يذهب 

اإىل القطاع العام اأوًل ومنه لكل النا�ش.

النواب �صيقر اقرتاح قانون يجيز للحكومة �رضف �صلفة  اأن جمل�ش  الأخبار حتقيقا قالت فيه يبدو  بتاريخ 12-8-2011ن�رضت 

خزينة لتمويل دعم قطاع النقل اخلا�ش لثالثة اأ�صهر مقبلة، اإذ اإن القرتاح الذي تقدم به النائب نواف املو�صوي طرح بالتوافق 

مع كل من رئي�ش جمل�ش النواب نبيه بري ووزير املال حممد ال�صفدي، فيما اأكد نواب كتلة تيار امل�صتقبل لـ»الأخبار« اأنهم لن 

يعرت�صوا على هذا القرتاح . 

بتاريخ 15-8-2011 ن�رضت » الأخبار » حتت عنوان : 100 مليار لرية يدفعها اللبنانيون �صنويًا ملالكي اللوحات العمومية ما 

يلي :  و�صعت اإدارة ر�صمية تقديراً اأّوليًا للكلفة املرتّتبة على اللبنانيني �صنويًا بعد اإقرار الدعم املايل ملالكي اللوحات العمومية 

و�رضكات النقل اخلا�ش ومكاتب التاك�صي واأ�صحاب البا�صات وال�صائقني العموميني، اإذ اإن هذا الدعم �صيبلغ نحو 45 مليار لرية يف 

الأ�صهر الثالثة املقبلة، وهذه الكلفة �صُت�صاف اىل م�صاهمة الدولة ال�صنوية عن مالكي ال�صيارات العمومية و�صائقيها يف ال�صندوق 

الوطني لل�صمان الجتماعي )فرع املر�ش والأمومة وفرع التعوي�صات العائلية( واملقّدرة بنحو 50 مليار لرية، ف�صاًل عن اأكالف 

اأخرى غري حمت�صبة اأو غري منظورة، ما يعني اأن مالكي اللوحات العمومية يحظون بامتياز دون غريهم من الفئات املهنية، تقّدر 

كلفته بنحو 3 ماليني و400 األف لرية �صنويًا لكل واحد منهم، متّول من ال�رضائب التي ي�صددها جميع املقيمني!
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بتاريخ 23-8-2011  قررت احتادات ونقابات قطاع النقل الربي، يف اجتماع عقدته ، دعوة العاملني يف قطاع النقل، على جميع 

الأرا�صي اللبنانية، اإىل تنفيذ الإ�رضاب العام والتظاهر والتجمع يوم اخلمي�ش 15 اأيلول، »وهذه هي اخلطوة الأوىل من خطة التحرك 

الت�صعيدية«.واعتربت احتادات ونقابات قطاع النقل الربي اأن احلكومة »مل تقدم على اأي خطوة تنفيذاً للتزاماتها مع احتادات 

قطاع النقل الربي ونقاباته، فيما نّفذت هذه الحتادات والنقابات ما التزمت به«، وبالتايل فاإنها »تنتظر التنفيذ منذ 1 حزيران 

»ول جميب، بل �صيا�صة الهروب اإىل الأمام هي ال�صائدة«.

�صائقي  لنقابات  اللبناين  الحتاد  رئي�ش  اأبدى   2011-8-24 بتاريخ 

ال�صيارات العمومية وم�صالح النقل ب�صام طلي�ش، جلريدة ال�صفري تفهمه 

»ملاذا »طّن�صت« حكومة ال�صنيورة، ومن ثم حكومة احلريري، على خطة 

النقل، وملاذا مل تو�صع على جدول العمال«، وت�صاءل: ملاذا مل ت�صعها 

احلكومة احلالية؟ ملاذا مل جتر مالحقة ال�صيارات اخل�صو�صية، والتعديات 

على ال�صائقني؟ كما يوؤكد ان ال�صائقني اأجنزوا ملفاتهم املطلوبة منهم، فهل 

بات علينا ان نرك�ش وراء امل�صوؤولني لينفذوا القانون؟ التزمنا بالتفاق 

مع احلكومة، لكنها هي مل تلتزم، لذلك اذا مل تدفع التعوي�صات، وتو�صع 

خطة النقل على جدول اعمال جمل�ش الوزراء لتنظيم القطاع، فلن نرتك ال�صائقني، 

لذلك اقرتح يوم 15 ايلول موعدا لال�رضاب.اأما رئي�ش احتاد الولء لنقابات النقل 

التفاق مع  الرغم من حتفظنا على  الوعود على  عبد اهلل حمادة، فلم ير �صوى 

وحدة  على  وحفاظا  البنزين،  �صفيحة  �صعر  تثبيت  نتمنى  كنا  لأننا  احلكومة، 

القطاع، قبلنا بالتفاق. وانتهى اىل التهديد برفع تعرفة النقل. هذا يف حني اعترب 

رئي�ش نقابة ا�صحاب ال�صهاريج ابراهيم �رضعيني »ان معار�صة بع�ش النواب حلق 

نقابات النقل امل�رضوع، �صكل ظلما كبريا«، و�صدد على �رضورة »التحرك بجميع 

الطاقة  ال�صلمية والدميوقراطية لإحقاق جميع املطالب«. وذكر »وزير  الو�صائل 

بتعديل اجور النقل التي باتت قيمتها ل تكفي اجور ال�صائقني ور�صوم امليكانيك 

الـ30  مبلغ  البنزين  �صفيحة  بعدما جتاوزت  املحروقات  وا�صتهالك  والتاأمينات 

الف لرية، كما ذكرت اي�صا ان اي رديات اذا اأعطيت ل تلغي حق املطالبة بتعديل 

اجور النقل«. واأكد رئي�ش احتاد نقابات �صائقي ومالكي ال�صيارات العمومية للنقل الربي عبد المري جنده ان القطاع بحل من التفاق 

مع احلكومة اذا مل يقر جمل�ش النواب اليوم الطار القانوين، علما ان النائبني نواف املو�صوي وغازي يو�صف قدم كل منهما م�رضوع 

قانون ملناق�صته واإقراره يف اجلل�صة، مل يعد لدى ال�صائقني �صيء يخ�رضونه. 

بتاريخ 25-8-2011 اعتربت جريدة النهار  يف ختام حتقيق لها ان الدارة املالية والتخطيط ال�صليم تفرت�ش و�صع خطة للنقل 

امل�صرتك تغطي كافة الرا�صي اللبنانية ما يخفف من عبء النقل على ذوي الدخل املحدود، ولي�ش دعم ال�صائقني العموميني الذي 

ي�صكل هدراً ونزفًا للمال العام. خا�صة وان الكثري من ا�صحاب اللوحات العمومية �صوف ي�صتفيد من هذا الدعم من دون ان يعمل يف 

نقل الركاب. لكن ما يتحكم بت�صيري امور الدولة هو الرجتال وت�صيري المور على املدى الق�صري ولي�ش على املدى البعيد. ما يوؤدي 

اىل تراكم امل�صاكل والزمات التي ت�صبح ع�صية على احلل ويهدر املال العام ويتنامى الدين اىل ارقام خيالية ،
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وتتجاهلون   , �ضوريا  على  ال�ض¨وط  نرف�س   : لبنان   ‘ الزراعية  للهيئات  الوطني  اللقاء 

االUضÓحات ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية 
�ضيا�ضة جمل�س االأمÃ øكيالني Nدمة مل�ضالí ا�ضراFيل 

جتمعا  دم�صق  ال�صورية  العا�صمة  �صهدت   2011-8-11 بتاريخ 

العام  الحتاد  مقر  لبنان يف  الزراعية يف  الهيئات  عن  ملمثلني 

ال�صوؤون  يف  اخلارجي  بالتدخل  تنديدا   ، �صوريا  يف  للفالحني 

 ، ، حكومة و�صعبا  الت�صامن مع �صوريا  ، وتاأكيدا على  ال�صورية 

وتاأييدا للربامج ال�صالحية ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعي 

التي تقوم بها بها القيادة ال�صورية برئا�صة الرئي�ش ب�صار ال�صد ، 

وبعد لقاء خطابي حا�صد يف مقر احتاد الفالحني يف �صوريا ، قام 

اللبنانية بت�صليم كل من �صفري  الزراعية والنقابية  الهيئات  وفد 

الأ· املتحدة يف دم�صق ، و�صفري الحتاد الوروبي مذكرات با�صم 

الهيئات الزوراعية اللبنانية ، نددت بالتخل اخلارجي بال�صوؤون 

ال�صورية الداخلية وب�صايات الكيل مبكيالني . 

مcòرة لÓ· املتحدة : 

وجاء يف املذكرة املرفوعة اىل الأ· املتحدة اأننا " وبدافع الوفاء 

والدفاع عن احلقيقة نرف�ش ازدواجية املعايري التي تعتمدها الأ· 

املتحدة حيث التغا�صي واإغما�ش العني عن اجلرائم التي ترتكبها 

ا�رضائيل بحق ابناء �صعبنا ، بل وتقدمي امل�صاعدة لدولة العدوان 

 ، الفل�صطيني  ل�صعبنا  وح�صارها  بعدوانها  للقيام  ابيب  تل  يف 

كما هو الأمر يف غزة من خالل ا�صتخد\ام حق الفيتو من قب للوليات املتحدة المريكية حماية ل�رضائيل واغما�ش 

العني عن عدم تنفيذ ا�رضائيل لع�رضات القرارات ال�صادرة عن ال· املتحدة " . واأكدت املذكرة " اأن جمل�ش جمل�ش الأمن 

يتجاهل وجود امل�صلحني املدفوعني على ال�صاحة ال�صورية وقيامهم بالقتل والتخريب " و" اأن بع�ش اع�صاء جمل�ش الأمن 

يتجهلون جملة ال�صالحات ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية التي تقوم بها �صوريا بقيادة الرئي�ش ب�صار ال�صد " و 

" اأن �صيا�صة جمل�ش الأمن القائمة على الكيل مبكيالني وحماولة فر�ش لهيمنة خدم مل�صالح ا�رضائيل لن تثنني �صوريا 
عنم مواقفهال الوطنية والقومية ، لن �صوريا قوية ب�صعبها ووحدتها وقوية بالتفاف كل اأبنا ال�صعب العربي حولها .."  . 

مcòرة لÓحتاد االأوروبي :

اما املذكرة التي رفعتها الهيئات الزراعية اللبنانية اىل اىل الحتاد الوروبي فقد تقدت " با�صد الحتجاج على ال�صيا�صة 

التي تنتهجها دول الحتاد الوروبي �صد �صوريا والتي تعترب تدخال �صافرا يف �صوؤونها الداخلية ، والذي مت حتت �صعار 

النتداب ونقل احل�صارة اىل دولنا ، ويتم اليوم حتت �صعار ت�صدير احلرية والدميقراطية وحقوق الن�صان كمربرات للتدخل 

الأوروبية حيث التغا�صي  ال�صيا�صة  ازدواجية املعايري التي تعتمدها  . ورف�صت املذكرة "  يف �صوؤون �صوريا وغريها ؟ 

واغما�ش العني عن اجلرائم التي ترتكبها ا�رضائيل بحق �صعبنا " وا�صارات اىل " اأن بع�ش الدول الوروبية ذهبت اىل "حد 

اهدار حقوق مواطنيها على يد العدوان ال�رضائيلي كما حدث مع العديد من الن�صطاء الوروبيني امل�صاركني يف اأ�صطول 

نطالب  التي منثلها  والحتادات  والهيئات  النقابات  ومن خالل  لبنان  اأننا يف   " اىل  املذكرة  وخل�صت  الثاين"  احلرية 

حكومات الحتا الأوروبي بالتوقف عن التدخل يف ال�صاأن ال�صوري الداخلي ، كما نطالبها بالغاء العقوبات املتخذة بحقها 

لكونها عقوبات ظاملة وتتنافى مع القوانني الدولية ، ونطالب ادانة    عمليات القتل والتخريب التي تقوم بها الع�صابات 

امل�صلحة ، وتقدمي امل�صاعدة على احالتها اىل العدالة ولي�ش الدفاع عنها ؟ . 
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اإ�ضراب عمال الكهرباء املفتوح مربوط بـ3 مطالب

زيادة الرواتب بعد زيادة عدد �ضاعات العمل وبدل تعرفة للموظفني اجلدد

اإ�رضابًا مفتوحًا �صباح  بداأ عمال وم�صتخدمو كهرباء لبنان 

الثالثاء 9-8-2011 ، لل�صغط على جمل�ش الوزراء يف اجتاه 

تنفيذ مطالبهم واإقرار م�صاريع مرا�صيم لتعديل �صل�صلة الرتب 

والرواتب وحتديد عدد �صاعات العمل، كانت قد وّقعتها وزيرة 

الأعمال، من  ال�صابقة ريا احل�صن خالل فرتة ت�رضيف  املال 

دون توفري اعتمادات لها.

واأق�صام  ودوائر  مديريات  عمال  كل  الإ�رضاب  يف  �صارك 

موؤ�ص�صة كهرباء لبنان، با�صتثناء وحدات ال�صتثمار العاملة 

رئي�ش  وبح�صب  الطاقة.  تن�صيق  ومركز  التحويل  وحمطات 

نقابة م�صتخدمي وعمال موؤ�ص�صة الكهرباء �رضبل �صالح، فاإن 

اإطار احلفاظ على حقوق امل�صتخدمني والعمال يف  اأقرّت يف  اأمر حتمي حتى حتقيق املطالب الثالثة التي  ا�صتمرار الإ�رضاب هو 

موؤ�ص�صة كهرباء لبنان، يف ظل ورقة �صيا�صة قطاع الكهرباء، واأّولها تعديل �صل�صلة الرتب والرواتب، وثانيها عدد �صاعات العمل يف 

املوؤ�ص�صة، وثالثها اإعطاء العمال اجلدد بدل تعرفة بقيمة 125 األف لرية �صهريًا.

ويوؤكد �صالح اأن هذه املطالب باتت بيد جمل�ش الوزراء ومل ُيك�صف عن م�صريها بعد، »فلم نبلغ اأي �صيء عنها بعد، وما اإذا نوق�صت 

اأو رف�صت اأو اأُقرّت، وبالتايل ما نريده اليوم هو اأن نعلم م�صريها ر�صميًا، لنحّدد كيف �صنتعاطى مع امللف«.

ل �صّك يف اأن مطالب العمال وحقوقهم املكت�صبة اأمر ل ميكن جتاوزه، اإل اأن ما جرى فعليًا هو اأن وزيرة املال ال�صابقة وّقعت ع�رضات 

وتكبيلها  اجلديدة  احلكومة  اإغراق  بق�صد  اللريات،  مليارات  مئات  الدولة  على  ترّتب  والتي  الأعمال،  ت�رضيف  فرتة  القرارات خالل 

مبجموعة من امللفات العائدة لأ�صحاب حقوق مل ينالوا حقوقهم طيلة العقود املا�صية، اأي طيلة الفرتة التي كان فريق احل�صن هو 

احلاكم يف وزارة املال، لكن احل�صن قررت منح اأ�صحاب احلقوق »متفجرات« خالل فرتة ت�رضيف الأعمال، ودفعة واحدة.

تندرج مطالب عمال الكهرباء يف هذا الإطار. فمن اأبرز املالحظات التي و�صعتها وزارة املال على م�رضوع مر�صوم تعديل �صل�صلة 

الرواتب مل�صتخدمي موؤ�ص�صة كهرباء لبنان لقاء تفرّغهم مل�صلحة املوؤ�ص�صة، األ تتجاوز الزيادة على الرواتب التي �صيح�صلون عليها 

ما ن�صبته 70%. وقد مّثل اإقرارها بهذه الطريقة اأزمة بني امل�صتخدمني والعمال اأ�صحاب احلقوق، ووزارة املال، على خلفية كيفية 

توفري هذه املبالغ وغريها من خزينة الدولة مرّة واحدة.

هذه احلقوق كانت قد اأُقرّت يف جمل�ش اإدارة كهرباء لبنان على اعتبار اأن ورقة �صيا�صة قطاع الكهرباء رّكزت على �رضورة اإعطاء 

امل�صتخدمني والعمال كل احلوافز والتطمينات ملواكبة عملية النتقال والتطوير، ف�صاًل عن اأن مالك املوؤ�ص�صة مل يعد يتنا�صب مع 

ازدياد حجم امل�صرتكني، فيما يتناق�ش عدد امل�صتخدمني يف املوؤ�ص�صة اإىل ثلث ما هو حمدد يف املالك.ففي الواقع احلايل ملوؤ�ص�صة 

كهرباء لبنان، بلغ عدد ال�صواغر يف املوؤ�ص�صة 3168 مركزاً من اأ�صل 5036 مركزاً، علمًا باأن عدد امل�صرتكني كان 650 األفًا يف عام 

1983 وارتفع اليوم اإىل نحو 1.5 مليون م�صرتك. اأما ا�صتعانة املوؤ�ص�صة باأيد عاملة عرب عقود غّب الطلب فال ي�صاعد على �صّد النق�ش 

احلا�صل يف اجلهاز الب�رضي للموؤ�ص�صة، »لكون معظم هذه الأيدي العاملة غري متخ�ص�صة وغري كفوءة، ما ميّثل عائقًا اأمام النهو�ش 

باملوؤ�ص�صة نتيجة ازدياد حوادث العمل وامل�صاكل الفنية«.وبالتايل، فاإن اأي نهو�ش باملوؤ�ص�صة يجب اأن يبداأ بتنظيم اجلهاز الب�رضي 

اأن دوام العمل املطّبق حاليًا غري عادل جلهة متايز دوام عمل الفنيني )42 �صاعة( والإداريني )32  للموؤ�ص�صة وتطويره، ول �صيما 

�صاعة(، ودوام عمل الفئات، فيما يجب اأن يكون دوام العمل 48 �صاعة اأ�صبوعيًا مع مراعاة زيادة يف الرواتب.

لذلك طالبت النقابة بتعديل �صل�صلة الرتب والرواتب وفقًا لزيادة دوام العمل، لفتة اإىل اأن كلفة الأجور يف املوؤ�ص�صة، بح�صب م�رضوع 

موازنة 2010، كانت 40.42 مليار لرية، لكن ي�صاف اإليها تعوي�صات عن اأعمال اإ�صافية بقيمة 19.5 مليار لرية.
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�ضمول عمال البلديات واحتاداتها بال�ضمان 

بعهدة جمل�س النواب
البلديات  عمال  �صمول  قانون  م�رضوع  على  املالحظات  من  جمموعة  الجتماعي  لل�صمان  الوطني  ال�صندوق  اإدارة  جمل�ش  اأقرّ 

بال�صمان الجتماعي، ثم اأعاده اإىل جمل�ش الوزراء للموافقة عليه واإر�صاله اإىل جمل�ش النواب لإقراره. 

عقد جمل�ش الإدارة جل�صة ا�صتثنائية خ�ص�صها ملناق�صة عدد من املوا�صيع كان اأبرزها م�رضوع القانون املر�صل من جمل�ش الوزراء 

والرامي اإىل حتديد بدء مفعول خ�صوع الأ�صخا�ش العاملني حل�صاب البلديات واحتادات البلديات اإىل احكام ال�صمان الجتماعي. 

فاملجل�ش كان قد اأقرّ امل�رضوع منذ عام 2001، لكنه نام يف اأدراج جمل�ش الوزراء، اإىل اأن اأعيد اإحياوؤه جمدداً بعد مطالبات عديدة 

من عمال البلديات وروؤ�صاء بلديات، فاأعادت الأمانة العامة ملجل�ش الوزراء اإر�صال م�رضوع القانون اإىل �صندوق ال�صمان من اأجل 

اإبداء مالحظاته واإعادته اإليه.

اأن يت�صمن  اإدارة ال�صمان لت�صع جمموعة من املالحظات على امل�رضوع، فتم التفاق على �رضورة  هكذا انطلقت جل�صة جمل�ش 

امل�رضوع اإخ�صاع عمال وموظفي احتادات البلديات اأي�صًا بالإ�صافة اإىل عمال وموظفي البلديات، اإذ اإن امل�رضوع ال�صابق يف عام 

2001 مل يكن مو�صوعًا لي�صمل هذه الفئة، فيما ل ميكن بالتايل جتاهل وجودهم.

واتفق جمل�ش الإدارة على اأن يطّبق قانون ال�صمان على كل العمال واملوظفني يف البلديات واحتاداتها �صواء كانوا لبنانيني اأو 

اأجانب. وبالتايل يجب اأن ت�رضّح املوؤ�ص�صات البلدية املعنية عن هوؤلء فُتدفع عنهم ال�صرتاكات وي�صتفيدون من تقدميات ال�صمان 

اإذا كان هناك اتفاق بني دولة التبعية ولبنان للمعاملة باملثل.

وتطرق النقا�ش اإىل عدد العاملني يف البلديات، فاتفق على اأّل يدخل ال�صندوق يف التفا�صيل لأن الهدف النهائي له هو �صمول كل 

اللبنانيني، وبالتايل فاإن تعّذر �صمول كل اللبنانيني يف هذه املرحلة فيما هناك فر�صة لإدخال �رضيحة معينة، يجب على ال�صندوق 

�صملهم بتقدمياته واإخ�صاعهم لال�صرتاكات ب�رضف النظر عن حجمهم وعددهم، ل �صيما اأن هذه الفئة بالذات، اأي عمال وموظفي 

البلديات واحتاداتها هي على عاتق جهة ر�صمية، ما ي�صّهل الت�رضيح عنهم وت�صاوؤل فر�صة تهرّب هذه الإدارات من ال�صرتاكات 

امل�صتحقة عنهم. كذلك مت ت�صمني امل�رضوع فقرة جديدة اأنه يف حال متّنع اأو تعّذر اي بلدية عن �صداد ال�صرتاكات امل�صتحقة عن 

اأجرائها، حت�صم امل�صتحقات مبا�رضة من ح�ّصة البلدية اأو احتاد البلديات املعني يف ال�صندوق البلدي امل�صتقّل.

)الأخبار(

التعجيل مطلوب

اإقرار قانون »�صمول عمال البلديات  الأول يف جمل�ش ال�صمان غ�صان غ�صن، على جمل�ش النواب التعجيل يف  اأمني ال�رضّ  متنى 

واحتاداتها يف ال�صمان الجتماعي«، واأ�صدر بيانًا يوؤكد اأن امل�رضوع يوّفر مظلة ال�صمان ال�صحي والعائلي وتعوي�ش نهاية اخلدمة 

لآلف العمال اللبنانيني

اللجنة الوزارية توافق على تقرير تنمية ال�ضادرات الزراعية: 

50 مليار لرية �ضنوياً لـ»اإيدال« و�ضلم متحرك للحوافز املالية
عدنان حمدان -ال�صفري-

وافقت اللجنة الوزارية املكلفة در�ش تنمية ال�صادرات الزراعية »اك�صبورت بال�ش« برئا�صة نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء املهند�ش 

�صمري مقبل على ال�صيغة النهائية لتقرير تنمية ال�صادرات الزراعية. وت�صّم اللجنة اىل مقبل وزيري الزراعة الدكتور ح�صني احلاج 

ح�صن، والقت�صاد والتجارة نقول نحا�ش، ووزيرالدولة مروان خري الدين، مدير عام موؤ�ص�صة ت�صجيع ال�صتثمار )ايدال( نبيل عيتاين 

ورافاييل دبانه ممثال غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان. 
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اأجل تنمية ال�صادرات  اأنه مت التفاق على املقرتحات التي ت�صمنها التقرير الذي مت و�صعه بال�صيغة النهائية من  واأو�صح مقبل 

الزراعية واإفادة القطاع الزراعي ب�صكل عام، فيما اكد احلاج ح�صن على اجناز التقرير والورقة النهائية التي تاأتي بالفائدة الفعلية 

على الزراعة يف لبنان ب�صكل عام، وتوؤدي اىل تنمية ال�صادرات الزراعية وتطوير القطاع الزراعي عموما ما ينعك�ش ايجابا على �صغار 

وكبار املزارعني على ال�صواء. 

ماذا ت�صمن التقرير؟

ت�صمن التقرير عناوين ا�صا�صية، تتناول ا�صرتاتيجية العمل لتنمية ال�صادرات، 

برنامج تنمية ال�صادرات واأهدافه والأ�ص�ش التي يقوم عليها. كما عدد احلوافز، 

ال�صوق  لحتياجات  يخ�صع  متحرك  �صلم  املالية  للحوافز  يكون  ان  مقرتحًا 

واملتغريات التي تطراأ عليه. 

يحدد التقرير قيمة م�صاهمة القطاع الزراعي يف حجم الناجت املحلي بـ 4،89 

املتوفرة  العمل  فر�ش  عدا  ا�رضة،  الف   200 حلواىل  دخال  ويوفر  املئة،  يف 

يف القطاعات املرتبطة به، مثل النقل، �صناعة الكرتون والبال�صتيك. ويعترب 

وعلى  الغذائية،  ال�صناعات  لقطاع  الولية  للمواد  ال�صا�صي  امل�صدر  القطاع 

الرغم من حتقيقه منوا بلغ 10،2 يف املئة كمعدل و�صطي خالل ال�صنوات اخلم�ش الخرية، ال انه مل ي�صتطع ان يواكب ن�صبة النمو 

املرتفعة يف القطاعات الخرى والتي �صاهمت يف النمواملرتفع املحقق يف القت�صاد الوطني. 

ن�صبة منو  زيادة  الع�رض، يف  ال�صنوات  اللبنانية »اك�صبورت بال�ش« خالل  الزراعية  ال�صادرات  لدعم  الوطني  الربنامج  �صاهم  وقد 

ال�صادرات 4 يف املئة يف ال�صنوات الع�رض الخرية، من هنا كان ل بد من تطوير الربنامج، بهدف النتقال من �صيا�صة امل�صاندة والدعم 

اىل �صيا�صة تنمية وتطوير القطاع الزراعي وحت�صني انتاجيته ونوعيته. 

يف اطار ا�صرتاتيجية العمل لتتنمية ال�صادرات يقرتح التقريرالعمل على زيادة القدرة التناف�صية للمنتوجات الزراعية اللبنانية يف 

ال�صواق العاملية، عرب حت�صني النتاج والتو�صيب والرتويج والت�صويق، ويرى ان الظروف احلالية ت�صمح بذلك، ال انها ل ت�صمح 

بتخفي�ش كلفة النتاج، ب�صبب العديد من العوامل، منها عدم تنفيذ م�صاريع ل�صتثمار املياه وا�صتغاللها يف الري، او يف انتاج الطاقة. 

وحتقيقا لالهداف املن�صودة فاإن م�صاندة هذا القطاع يجب ان تكون اولوية نظراً لأهميته على امل�صتويني القت�صادي والجتماعي، عرب 

اتخاذ خطوات عدة �صمنها و�صع برنامج متكامل لتنمية ال�صادرات الزراعية مرتافقا مع خطوات ا�صا�صية للنهو�ش بالقطاع الزراعي.

حتديد الهداف 

كما يحدد التقرير يف اطار برنامج تنمية ال�صادرات الهداف التي تتلخ�ش بزيادة حجمها وامل�صاهمة يف ت�صدير فائ�ش النتاج، 

احلفاظ على ال�صواق التقليدية وفتح ا�صواق جديدة وزيادة ثقة امل�صتهلك وتطوير القدرات املعرفية والتقنية للمنتجني وامل�صدرين. 

ويقوم الربنامج على منح حوافز مالية هادفة للمزارعني وامل�صدرين والتعاونيات الزراعية والتجار امل�صدرين، على ان حتدد قيمة 

املطلوبة يف  املوا�صفات  التو�صيب،  نوعية  النقل،  و�صيلة  امل�صتورد،  البلد  امل�صدر،  اللبناين  الزراعي  املنتج  ل�صنف  وفقا  احلوافز 

املنتج وال�صتعانة مبكاتب ذات خربة ملراقبة اجلودة وعمليات التو�صيب. على ان يكون لهذه احلوافز املالية �صلم متحرك يخ�صع 

لحتياجات ال�صوق واملتغريات التي تطراأ عليه. وهذا ال�صلم يو�صع بناء على �صيا�صة تو�صع من قبل جمل�ش ادارة املوؤ�ص�صة، بناء على 

اقرتاحات اللجنة الوزارية املكلفة مبواكبة عمل الربنامج، على ان جتتمع اللجنة مع رئي�ش املوؤ�ص�صة العامة لت�صجيع ال�صتثمارات 

التحفيز املتحرك �صنويا وفق احتياجات ال�صواق اخلارجية  يف لبنان ب�صكل ف�صلي لو�صع القرتاحات املتعلقة بتحديد �صيا�صة 

وحجم النتاج الداخلي. 

يف نهاية التقرير اقرتاح باإن�صاء »برنامج لتنمية ال�صادرات الزراعية بكلفة �صنوية ق�صوى قدرها خم�صون مليار لرية تر�صد يف 

موازنة املوؤ�ص�صة العامة لت�صجيع ال�صتثمارات يف لبنان »ايدال« على ان تقوم املوؤ�ص�صة باإعداد اآلية عمل الربنامج ورفعها اىل 

�صلطة الو�صاية املتمثلة برئا�صة جمل�ش الوزراء من اجل امل�صادقة عليها  
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هيئة مكتب جمل�س ادارة ال�ضندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي:قانون حرب 

واجل�ضر ا�ضتباحة الأموال ال�ضمان 
القانون  اقرتاح  الجتماعي،  لل�صمان  الوطني  ال�صندوق  ادارة  جمل�ش  مكتب  هيئة  رف�صت 

التاأخري  غرامات  من  بالإعفاء  والقا�صي  اجل�رض،  و�صمري  حرب  بطر�ش  النائبني  من  املقدم 

املتوجبة على ال�صرتاكات غري املدفوعة حتى تاريخ 2010/12/31 ، معتربة اياه ا�صتباحة 

لأموال ال�صمان. 

عقدت هيئة املكتب جل�صًة يف املركز الرئي�صي لل�صمان برئا�صة رئي�ش الحتاد العمايل العام، 

اأمني ال�رض الأول يف جمل�ش الإدارة غ�صان غ�صن. وناق�صت خاللها جدول الأعمال وتقرّر ما 

يلي: 

1 ـ املوافقة على اقرتاح الإدارة وراأي اللجنة الفنية حول متديد مهلة دفع فروقات الدرجة 

ال�صتثنائية عن العام 2009 لأفراد الهيئة التعليمية يف املدار�ش اخلا�صة وحتديد متوّجب 

زيادات التاأخري اعتباراً من 2011/4/1. 

2 ـ قرّرت هيئة املكتب اعتبار مّدة عالج امل�صمون املري�ش مفتوحة وغري حمّددة باأجل طاملا اأّن 

امل�صمون ل يزال يف العمل. 

القانون  اقرتاح  من  العام  العمايل  الحتاد  موقف  اجلل�صة  اأثناء  غ�صن  عر�ش  اأخرى  جهٍة  من 

املتوجبة  التاأخري  غرامات  من  الإعفاء  بهدف  اجل�رض  و�صمري  حرب  بطر�ش  النائبني  من  املقّدم 

اأّن هذا القرتاح ي�صاوي بني  على ال�صرتاكات غري املدفوعة حتى تاريخ 2010/12/31 معترباً 

يعطي  اإنه  بل  ل  امللتزمني،  وغري  املتلكئني  وبني  القانونية  بواجباته  امللتزم  العمل  �صاحب 

املذكور  القانون  اقرتاح  اأّن  كما  املتوجبة عليهم  ال�صرتاكات  ت�صديد  للم�صتنكفني عن  الأف�صلية 

يتيح املناف�صة غري امل�رضوعة بني من �صبق و�صّدد متوجباته املالية وبني من مل ي�صّددها. يف 

جميع الأحوال، فاإّن اقرتاح القانون هذا ل يعدو اإًل ا�صتباحًة لأموال ال�صمان يف حني يعاين ال�صندوق عجزاً ماليًا وبنيويًا ي�صتنزف 

القانونية لأهداف  القاعدة  النائبني حرب واجل�رض ياأتي بعقلية تكري�ش ال�صتثناء بدل  اأّن اقرتاح  تعوي�صات نهاية اخلدمة، كما 

�صيا�صية ت�صطنع احللول لبع�ش اأ�صحاب العمل التي عجز اأ�صحاب القرتاح من متريرها اإّبان وجودهم يف ال�صلطة

غندور: م�ضروع قانون ال�ضري هدفه الق�ضاء على مكاتب ال�ضوق 
ال�صري  قانون  م�رضوع  متابعة  عن   2011-8-13 بتاريخ  بيان  يف  غندور  توفيق  ح�صني  ال�صوق  مكاتب  نقابة  رئي�ش  لفت 

التي  اخلطرة  الثغر  رغم  القانون،  م�رضوع  �صوغ  “تدر�ش  النيابية  “اللجان  ان  اىل  اجلديد، 

وال�صائقني  النواب  و�صع  بغية  عليها  ال�صوء  ت�صليط  ال�رضورة  من  راأينا  لذا  فيه  وجدناها 

الر�صوم  دفع  اأهمها  تداعيات  من  يرافقه  وما  امل�رضوع،  لهذا  احلقيقية  ال�صورة  يف  واملواطنني 

املركبات  ت�صجيل  يف  �صيئة  خدمة  من  يقابله  وما  العامل  يف  الأعلى  تعترب  التي  وال�رضائب 

ال�صوق«. رخ�صة  ونيل  القيادة  اإمتحانات  اإجراء  و�صبل  ال�صوق  رخ�ش  ر�صوم  ويف   وال�صيارات، 

وقال غندور اأن اللجنة التي اأعدت امل�رضوع “مل تعط العناية الكافية ملخالفات ال�صري يف تفعيل 

النقاط واإقرتان عملية  اإعتماد نظام  اأجل  واإن�صاء �صجل مروري لكل �صائق من  ال�صري  دور حماكم 

التي  للخطورة  تبعًا  املخالفات  هذه  ترتيب  واإعادة  املخالفات  مع  طرديًا  الآلية  املركبة  تاأمني 

متثلها اإ�صافًة اىل اإهمال �صالمة الطرق وجعلها �صائبة وعدم التطرق اىل مراحل احل�صول على رخ�ش ال�صوق و�صبل اإجراء اإمتحانات 

اإلغاء �رضكات املعاينة وعدم تلزميها م�رضوع املعاينة امليكانيكية، “لأنها ف�صلت يف احلد من حوادث ال�صري  القيادة و�رضورة 

واملرور ومل ت�صع هذه الأموال يف تاأهيل الطرق و تركيب الإ�صارات املطلوبة«
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انتخ�ب�ت نق�بية
بعلبك  بلدي�ت  وم�صتخدمي  عم�ل  لنق�بة  التكميلية  النتخابات  جرت 

الهرمل وجاءت النتائج على ال�صكل التايل برير عثمان رئي�صًا،اأ�صامة ا�صكندر 

�صندوق،اأحمد  اأمني  ال�صاتر  عبد  ال�رض،علي  اأمانة  عثمان  ح�صني  للرئي�ش  نائبًا 

الفيرتوين،م�صهور  امل�صمار،بالل  عقيقي،ح�صن  ال�صاحلي،جورج  الطفيلي،ح�صني 

الطفيلي،في�صل املو�صوي،ح�صام معاوية اأع�صاء م�صت�صارون. 

جرت النتخابات التكميلية لنق�بة �ص�ئقي �صي�رات نقل الطالب يف اجلنوب 

وجاءت النتائج على ال�صكل التايل: الرئي�ش حممد اأمني �صمحات ،اأحمد عبد النبي 

عوا�صة نائب الرئي�ش، رائف حممود ب�صما اأمني ال�رض، حممد عبا�ش مرعي اأمني ال�صندوق، ر�صوان كامل جفال �صوؤون اعالمية، نا�رض 

ح�صن بزون، جعفر علي م�صلب، ابراهيم ف�صل اهلل �صلهوب، ح�صني علي بلوط، اأحمد ح�صني كردي، حممد مالك عبد اهلل، فوؤاد كامل 

عبا�ش اأع�صاء م�صت�صارون.

جرت النتخابات التكميلية لنق�بة جت�ر اأجهزة املعلوم�تية وجاءت النتائج على ال�صكل التايل:

فاروق اأمهز رئي�صًا،معن خليل اأمانة ال�رض،فوؤاد �صهاب نائب اأول للرئي�ش،علي �رضي  نائب ثان للرئي�ش،ربيع بعلبكي اأمني ال�صندوق،هاين 

حيدورة م�صوؤوًل اإعالميًا ، ح�صان حمود،ح�صني عوا�صة،قا�صم غدار،ربيع طويل،ح�صني �صبيتي،جميل ن�صار اأع�صاء م�صت�صارون. 

جرت النتخابات العامة لنق�بة عم�ل املط�بع يف اجلنوب وجاءت النتائج على ال�صكل التايل: عماد عبد الأعلى ق�صري رئي�صًا،حممد 

منر خازم نائبًا للرئي�ش،اأحمد ثابت �صوفان اأمينًا لل�رض،�صادي جميل مدين اأمني ال�صندوق،يو�صف �صعيد �صكيكي مفو�ش النقابة لدى 

وزارة العمل،رامح حممد الفاعور م�صوؤول ال�صوؤون العالمية،�صالح غ�صبون،و�صام �صوفان،حممد ق�صري،علي الزين،ندمي ح�صون،عبد 

النا�رض خ�رضا اأع�صاء م�صت�صارون.

التغطية ال�صحية ال�ص�ملة »اأم املع�رك«

ال�صلف ال�صهرية للم�صت�صفي�ت حّل موقت لتوفري اخلدم�ت ال�صحية
حممد وهبة - الأخبار -

»يجب ار�صاء التغطية الأ�صا�صية ال�صحية ال�صاملة للبنانيني ويكون متويلها الأ�صا�صي من املال العام، ما يعفي املواطن من اللجوء 

اإىل هنا وهناك ومن دون زيادة الكلفة على العمل«. هكذا اأنهى وزير العمل �رضبل نحا�ش، املوؤمتر ال�صحايف الذي عقده اأم�ش لإعالن 

التعديالت التي طراأت على النظام املايل لل�صندوق الوطني لل�صمان الجتماعي مبا يتيح له اإعطاء امل�صت�صفيات �صلفة �صهرية على 

فواتريها امل�صتحقة واملرتاكمة. ثمة رابط اأ�صا�صي بني الأمرين؛ فالتغطية ال�صحية ال�صاملة املمولة من اخلزينة العامة، هي حّل 

جذري واأ�صا�صي لختاللت نظام ال�صمان ال�صحي يف لبنان، فيما ال�صلفات ال�صهرية للم�صت�صفيات هي حّل موقت ملعاجلة العوار�ش 

التي يعاين منها النظام.

حّل موقت

على اأي حال، فاإن نحا�ش يوؤكد اأن »تراكم ال�صغور يف ال�صندوق اأدى تباعًا اإىل تراكم فواتري امل�صت�صفيات امل�صتحقة على ال�صمان 

عن امل�صمونني، اإىل اأكرث من �صنة ون�صف ال�صنة«. وقد رّتب هذا الأمر على امل�صت�صفيات اأعباء اإ�صافية »ودفع بهم اإىل اأزمة مالية 

�صديدة« يقول نحا�ش. يف هذا الإطار، اتفق ال�صندوق وامل�صت�صفيات على �صيغة موؤقتة مبنية على معدل فواتري امل�صت�صفيات يف عام 

2010، فيدفع لكل م�صت�صفى �صلفة �صهرية على ح�صاب قيمة هذه الفواتري، وي�صاف اإليها ما ن�صبته 20% من قيمتها من اأجل ا�صتيعاب 

ما تراكم. الو�صعية اجلديدة، بح�صب نحا�ش، تعطي امل�صت�صفيات �صورة وا�صحة عن عائداتها املالية وتعّو�ش لها الديون املرتاكمة 

على ال�صمان. وت�صري التعديالت على النظام املايل لل�صندوق، اإىل اأن قيمة ال�صلفة يجب اأن توّزع بني امل�صت�صفى والأطباء بن�صبة ح�ّصة لكل 

منهما من جمموع املعامالت املدفوعة خالل ال�صنة املا�صية. كذلك يعاد النظر يف قيمة ال�صلفة املحددة لكل م�صت�صفى بعد نهاية كل �صنة، 

فيما ت�صرتط التعديالت اأّل يكون امل�صت�صفى مدينًا لل�صندوق با�صرتاكات تزيد على فرتة 3 اأ�صهر. اأي�صًا، تذكر التعديالت التي طاولت البند 

الثالث من التنظيم احل�صابي لل�صندوق واملادة 174، اأنه يجب اإيداع مديرية �صمان املر�ش والأمومة تقريراً �صهريًا يت�صمن
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عدد حالت الدخول اإىل كل م�صت�صفى يكون اأ�صا�صًا لدرا�صة تطور حركة الدخول وانعكا�ش ذلك على مقدار 

قيمة ال�صلفة. واعطي املدير العام لل�صندوق �صالحيات تتيح له اتخاذ اأي تدبري اإداري اأو قانوين يوؤمن 

ا�صرتداد اأو تعديل قيمة ال�صلفة، وله اأن ميّدد مهلة ت�صديد ال�صلفة يف احلالت والظروف ال�صتثنائية التي 

يعود له تقديرها، وميكنه اأي�صًا، يف حال امتناع اأي م�صت�صفى عن قبول اأي مري�ش م�صمون، اأو يف حال 

خمالفته الأنظمة املرعية التطبيق، اأن يتخذ اأي تدبري يوؤمن م�صلحة ال�صندوق ووقف اإعطاء ال�صلفة �صمنًا.

مع�جلة جذرية

رغم اأن هذا احلّل جاء بعد اأزمة طويلة بني امل�صت�صفيات وال�صندوق كان �صببها الرئي�صي عدم اإقرار 

اأ�صحاب امل�صت�صفيات اخلا�صة، فهو  التي يطالب بها  ال�صت�صفائية  التعرفات  ال�صمان زيادة  جمل�ش 

لي�ش �صوى »حّل منطقي يعالج العوار�ش ولي�ش ال�صبب« يقول نحا�ش. ولكنه حّل يوؤمن معاجلة ملجموعة من امل�صاكل التي عانى 

اأن  املعروف  بينهم.  الختياريني  �صيما  ل  امل�صمونني،  كل  ا�صتقبال  امل�صت�صفيات  على  يفر�ش  فهو  طويلة،  لفرتة  امل�صمونون  منها 

امل�صت�صفيات توقفت منذ فرتة طويلة عن ا�صتقبال مر�صى ال�صمان الختياري لأن هذا الفرع كان عاجزاً بنيويًا ومل يكن باإمكانه �صداد 

امل�صتحقات املتاأخرة عليه للم�صت�صفيات حتى اأقرت احلكومة تخ�صي�ش الفرع مببلغ 100 مليار لرية. وتاأتي هذه املعاجلة لت�صاف 

اإىل ال�صيغة التي يعمل عليها حاليًا لإجناز ت�صوية للم�صاكل املرتاكمة يف فرع ال�صمان الختياري، فهناك عدد كبري من الذين انت�صبوا 

ثم توقفوا عن �صداد ال�صرتاكات، وبع�صهم تراكمت عليه الغرامات، واآخرون مل يتبلغوا ت�صجيلهم يف ال�صندوق لكن تراكمت عليهم 

اأن يكون لدينا �صمان  اأن ال�صمان الختياري يعاين اختالًل لكونه يتناق�ش مع نف�صه. فال ميكن  الغرامات... »هذا الو�صع ناجت من 

اجتماعي لكن اختياري« بح�صب نحا�ش. فال�صمان، اأي �صمان اجتماعي، »يجب اأن يكون قائمًا على طابع ال�صمولية«، وبالتايل فاإن 

القول باأن ال�صمان الختياري هو خا�رض »اأ�صبح حت�صيل حا�صل«. لكن النتيجة على امل�صمونني كانت خمتلفة، فهم باتوا يلجاأون 

اليوم اإىل وزارة ال�صحة من اأجل احل�صول على ال�صت�صفاء. لذلك يرى نحا�ش اأن »امل�صاألة ال�صا�صية للتخل�ش من هذه امل�صاكل هي 

و�صع اآلية وا�صحة لتاأمني تغطية �صحية �صاملة«.هذه التغطية ال�صاملة هي مطلب لكل فئات اللبنانيني ولكل ال�رضائح العمرية ولكل 

امل�صمونني وان�صبائهم... وميّثل املال العام اأحد م�صادر التغطية الرئي�صية، على ما يقول نحا�ش. الو�صع احلايل للتغطية ال�صحية يف 

لبنان، هو عبارة عن �صيغ م�صتتة وحالت بال عالج وم�صاكل متكررة ومتجددة. غري اأن الو�صع املاأمول التو�صل اإليه بح�صب نحا�ش، 

»هو اإر�صاء التغطية ال�صاملة التي متّثل م�صلحة عامة وتعفي املواطن من اللجوء اإىل هذه الو�صيلة اأو تلك، ف�صاًل عن اأن هذه ال�صيغة 

توؤمن عدم زيادة كلفة العمل يف لبنان املوؤّلفة من كلفة ا�صرتاكات ال�صمان على العمال واأ�صحاب العمل«.غري اأن هذا التوّجه امامه حتٍدّ 

كبري؛ ففي عام 2008 اأقرت كل الأطراف ال�صيا�صية اللبنانية يف ور�صة عمل اأقيمت بدعوة من الحتاد الأوروبي، باأن التغطية ال�صحية 

ال�صاملة املمولة من اخلزينة هي احلّل للنظام ال�صحي يف لبنان، لكنها عادت وتراجعت عن قرارها بعد فرتة غري طويلة. فهل هناك 

اإمكانية لإقرارها جمدداً؟ يجيب نحا�ش انطالقًا من البيان الوزاري الذي تطرق اإىل »�صعي احلكومة للتغطية ال�صاملة. وبالتايل هي 

م�صوؤولية ملقاة على عاتق احلكومة وعلى ال�صمان ووزارة العمل«  .                                                         

اأحداث لندن
كتبت يوم 9-8-2011 : »رمبا قد يكون العامل مل يعرف الأ�صواأ بعد ، فالأزمة املالية ل�صنة 2008 تتحول ب�صكل ظاهر اإىل اأزمة اقت�صادية 

واأزمة ثقة يف الأ�صواق العاملية ، وقد تكون مقدمة لهز كل اأ�ص�ش القت�صاد العاملي...ما يجري يف الواجهة املالية يف العامل له تبعات 

�صيا�صية ل تقل خطورة عن نتائجه ومظاهره القت�صادية ، ولعل اأخطر هذه التبعات هي تراجع القيم الدميقراطية والإميان مبوؤ�ص�صات 

الدولة احلديثة التي ن�صاأة يف ظل نظام ال�صوق ، وميكن اعتبار ف�صل نظام ال�صوق القت�صادي وفق بنيته الراأ�صمالية املتوح�صة وامل�صاربة ، 

مقدمة لف�صل البنيات الدولتية التي قامت على الليربالية ال�صيا�صية والقت�صادية...« مل يكد حرب هذه الفقرات يجف حتى ا�صتعلت اأحداث دامية 

ليلة اأول اأم�ش يف مناطق توتنهام وهرنغي و وود غرين يف �صمال العا�صمة الربيطانية لندن،حي اأحرقت املحالت التجارية وعدد من املباين 

ال�صكنية وعدد كبري من ال�صيارات اخلا�صة و�صيارات ال�رضطة... ا�صتعلت الأحداث على خلفية مقتل �صاب من امللونني على يد ال�رضطة ح�صب 

رواية ال�صكان ، وح�صب رواية ال�رضطة فاإن رجال الأمن كانوا يف حالة دفاع م�رضوع عن النف�ش بعد اأن بادرهم ال�صحية بهجوم ب�صالح ناري ، 

جلنة حتقيق م�صتقلة مل توؤكد رواية ال�رضطة لكنها مل تقدم نتائج نهائية ..الأحداث بداأت مبظاهرة تطورت لرفع مطالب اجتماعية واقت�صادية 

تتمحور اأ�صا�صا حول العدالة...هذه الأحداث مل تعرفها لندن منذ 1985 وهو ما اإ�صتدعا عودة عاجلة لرئي�ش الوزراء ديفيد كامرون اإىل بريطانيا 

وقط اإجازته ال�صيفية ، بل تراأ�ش مبا�رضة بعد و�صوله اجتماعا اأمنيا كبريا خا�صة بعد اأن اإمتدت الأحداث اإىل مدن بريطانية اأخرى. 
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اأحداث لندن تاأتي على خلفية انتقادات كبرية توجه حلكومة كامرون الئتالفية من خالل �صيا�صتها الجتماعية والقت�صادية والتي م�صت الطبقات 

الإجتماعية الفقرية واملتو�صطة ، يف مقابل اإ�صتمرار نف�ش المتيازات ال�رضيبية بالن�صبة لالأغنياء ، حيث اأ�صبحت التدابري التق�صفية ل تعني �صوى 

مزيدا من �صحق الطبقات الجتماعية الأكرثه�صا�صة...الأحداث تعترب موؤ�رضا خطريا ملا حذرنا منه يوم اأم�ش ، حول عدم قدرة الدول التعاطي مع 

موجات الغ�صب ال�صعبي ، فعندما ت�صتعل الأحداث بهذه ال�صورة يف بريطانيا اأعرق الدميقراطيات يف العامل ، وعندما ل ت�صتطيع موؤ�ص�صاتها 

املنتخبة اإنتخابا دميقراطيا ل ميكن الت�صكيك فيه، تفادي التعبري عن املطالب يف ال�صارع وعرب موجات من العنف ، فاإنه يحق لنا اأن نت�صاءم 

بخ�صو�ش امل�صتقبل ، وميكن القول اأن نتائج تراجع الت�صنيف الئتماين للوليات املتحدة وما �صيتبعه من م�صاكل مالية واقت�صادية ، لن تتاأخر 

طويال ويبدوا اأنها كذلك يف اليابان حيث تراجع موؤ�رش بور�صة طوكيو بناق�ص اأربعة نقاط...

من املالحظات التي ميكن اأن نبديها عن التدابري التي تقوم بها عدد من حكومات العامل للحد من تبعات الأزمة القت�صادية واملالية العاملية ، 

هو كونها جميعا ترى اأن جناعتها ل ميكن اأن تتم �صوى عرب جيوب الفقراء والطبقة الو�صطى ، والواقع اأن مثل هذه التدابري ل ت�صاهم �صوى يف 

تعميق الأزمة القت�صادية ، فهي من جهة ت�صعف ال�صتهالك العاملي وبطبيعة احلال الطلب الداخلي ، ومن جهة اأخرى تدفع بجموع من املاليني 

اإىل ال�صوارع و�رضب موؤ�ص�صات الدولة وتعميق التكلفة القت�صادية لالأمن وبالنتيجة تراجع مناخ ال�صتثمار ، نظرا لرتفاع املخاطر ال�صيا�صية 

والأمنية ، وهو ما يعمق من جديد الأزمة القائمة ، يف مقابل ذلك تعمل العديد من احلكومات على جتنب امل�ش باأرباح الأغنياء وال�رضكات 

العمالقة ، والتي ميكن للرفع من �رضائبها ب�صفة موؤقتة اأن تكون له نتائج اإيجابية على القت�صاد ككل وت�صاهم يف ا�صتقرار الو�صع ال�صيا�صي 

والأمني....مثل هذه الكائنات ل تعي�ش ما تعي�صه الطبقات ال�صعبية ، ول ت�صتطيع اأن جتتهد خارج ن�صو�ش اإقت�صادية بالية اأثبتت ف�صلها على 

امل�صتوى العاملي ، فكل منوذج تنموي ل ي�صع الإن�صان على راأ�ش اأولوياته ، فهو منوذج فا�صل تاريخيا... 

عادل بن حمزة

2011/8/10

م�صرية ح��صدة نظمه� االإحت�د الع�م التون�صي لل�صغل وف�ء الأرواح ال�صهداء 

وحتقيق� الأهداف الثورة
�صارك الآلف من العمال والنقابيني يف امل�صرية التي نظمها الإحتاد العام التون�صي لل�صغل يوم الإثنني 15اآب 2011 حتت �صعار " وفاء لأرواح 

ال�صهداء وحتقيقا لأهداف الثورة".

امل�صرية قادها الأمني العام ال�صيد عبد ال�صالم جراد منذ انطالقها من اأمام بور�صة ال�صغل اإىل نهايتها ب�صارع حممد اخلام�ش مرفوقا باأع�صاء 

املكتب التنفيذي الوطني وقد انطلقت امل�صرية يف حدود منت�صف النهار و�صارك فيها الآلف من العمال والنقابيني وح�رضها اأي�صا العديد من 

ن�صطاء املجتمع املدين والأحزاب ال�صيا�صية ورفعت �صعارات نادت بالإحتاد منظمة وطنية حرة ومنا�صلة اإىل جانب �صعارات تعلقت مبحا�صبة 

رموز الف�صاد وت�رضيع حماكمات عائلة املخلوع واأقاربه وت�رضيع وترية التنمية يف املناطق الداخلية املحرومة بالإ�صافة اإىل �رضورة ا�صتقالل 

الق�صاء حتى يقوم باأداء وظيفته ور�صالته النبيلة طبقا للقوانني التي تعيد احلق لأ�صحابه اإىل جانب غالء الأ�صعار.

امل�صرية جرت يف كنف الن�صباط ومل ت�صبها اأي �صائبة وانتهت كذلك يف كنف الهدوء. وقد األقى الأمني العام يف نهاية امل�صرية كلمة توجه فيها 

بال�صكر اإىل كل النقابيني والعمال واإىل كل من �صارك فيها على م�صاهمتهم الفعالة يف اإجناحها بروح من امل�صوؤولية العالية وفاء لأرواح �صهداء 

ثورتنا املباركة وحتقيقا لأهدافها النبيلة.

عيون على العدو

قرائه�  مع  لتت�بع  العدو«  على  »عيون  �صفحة  تخ�صي�س  العدد 55  من  اعتب�را  تبداأ  النق�ب�ت  �صدى 

الواقع االقت�ص�دي واالجتم�عي للعدو اال�صرائيلي عرب ن�صو�س من �صح�فة العدو تن�صره� ال�صح�فة 

العربية وغريه� اأوعرب معطي�ت وحتليالت اأخرى حت�صل عليه� �صدى النق�ب�ت
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ن�صو�س من �صح�فة العدو 

االأزمة االقت�ص�دية الع�ملية تزيد قلق اإ�صرائيل من العواقب ال�صي��صية االإقليمية والدولية عليه�

حلمي مو�صى    

خالفًا ملرات �صابقة مل متر الأزمة القت�صادية العاملية عمومًا والأمريكية خ�صو�صًا على اإ�رضائيل هذه املرة مرور الكرام. فلم يكن بالو�صع 

النحناء ب�صمت اأمام العا�صفة اأو حتى التظاهر مبحدودية اأثرها وقرب النتهاء من الأزمة. فقد تركت اآثاراً وا�صحة لي�ش فقط على الطبقة 

الو�صطى واإمنا اأي�صًا على اجلي�ش الذي �صار عليه اأن يتكّيف مع الواقع اجلديد املتمثل بتغيري �صلم الأولويات القومية. ويف نظر اجلميع فاإن 

هذا يعني اأمراً واحداً: اأخذ �صيء من ميزانية الدفاع املبا�رضة اأو غري املبا�رضة واإعادة توزيعها على اخلدمات الجتماعية حلل جزء من امل�صاكل.

والواقع اأن خطورة الأزمة يف اإ�رضائيل ل تتمثل فقط يف جانبها القت�صادي - الجتماعي البحت واإمنا اأي�صًا يف انعكا�صاتها ال�صيا�صية. فهذه 

هي املرة الأوىل التي ل ميكن و�صف الحتجاجات بالقطاعية وح�رضها يف ال�رضائح الدنيا من ال�رضقيني اأو احلريدمي اأو العرب بل ظهر للعيان 

اأنها مت�ّش العمود الفقري للمجتمع الإ�رضائيلي باأ�رضه. كما اأنها املرة الأوىل التي ي�صعب فيها اتهام املحتجني بالي�صارية وبالتايل ال�صتناد 

اإىل التقاطب ال�صيا�صي يف وقوف جزء من املجتمع �صد الآخر. فقد ظهر للجميع اأن املتاأثرين بالو�صع هم �رضائح املجتمع الإ�رضائيلي باأ�رضه 

عدا تلك التي تنال اأف�صليات ويف مقدمتها امل�صتوطنون يف ال�صفة الغربية والقد�ش. ول ريب يف اأن هذا ما دفع قادة امل�صتوطنني اإىل حماولة 

الرتباط ولو ب�صكل م�صطنع مع احلركة الحتجاجية من اأجل الإيحاء باأنهم جزء ل يتجزاأ من اجلهة املت�رشرة واأنهم اأي�صًا لي�صوا �صببًا يف 

هذا ال�رضر.ل بد هنا اأوًل وقبل كل �صيء من الإ�صارة اإىل حقيقة وا�صحة وهي اأن اجلي�ش الإ�رضائيلي اأول املتاأثرين بالزمات القت�صادية - 

الجتماعية. ولأن اجلي�ش هو »بوتقة الن�صهار« فاإن كل عوامل التقاطب احلاد يف املجتمع جتد تعبرياتها فيه �صواء اأكانت �صيا�صية اأم دينية 

اأم اجتماعية. ولإ�رضائيل من هذه امل�صاكل يف هذا الوقت بالذات الكثري حيث تتعاظم اخلالفات حول العالقة بني الدين والدولة وحول تقا�صم 

الكعكة القت�صادية وحول م�صتقبل ال�صلم واحلرب بل وحول التعاطي مع الأ�رضة الدولية. ومن املهم هنا مالحظة ما كتبه املعلق الع�صكري 

ل�صحيفة »يديعوت اأحرنوت« األيك�ش في�صمان حول اأثر الحتجاجات املرتبطة اأ�صاًل بالأزمة العاملية. اإذ اأ�صار اإىل اأنه »اإذا قادت هذه العا�صفة 

اإىل تغيريات جوهرية يف نظرية الأمن، يف بنية القوة الع�صكرية ويف هيكلية ميزانية الأمن، فاإن ذلك �صي�صكل �صابقة تاريخية مدوية. وحتى الآن 

مرت املوؤ�ص�صة الأمنية بتغيريات تنظيمية وميزانية دراماتيكية فقط يف حالتني: بعد �صدمة احلرب، كما يف حربي يوم الغفران ولبنان الثانية، 

اأو بعد اأزمة اقت�صادية �صديدة كما يف العام 2002 حينما مت تقلي�ش ميزانية الأمن بـ 15 يف املئة. فعاًل مثل الأوكورديون: الأزمات الأمنية تو�ّصع 

ميزانية الدفاع والأزمات القت�صادية تقلّ�صها. ولكن مل ي�صبق لإ�رضائيل اأن عا�صت اأزمة اجتماعية داخلية توؤثر على بنيان قوتها الع�صكرية«.

غري اأن اآثار الأزمة القت�صادية العاملية ل تتوقف يف اإ�رضائيل عند هذه املظاهر بل تتعداها اإىل ما هو اأكرب من ذلك بكثري. فهناك نقا�ش حول 

عواقب هذه الأزمة على مكانة اأمريكا يف احللبة الدولية وهل ذلك �صيعيد تنظيم العامل على اأ�ص�ش جديدة تربز فيه اأقطاب متعددة ومن هي هذه 

الأقطاب؟ وهل هذه العملية �صتجري يف املدى املنظور اأم اأنها حتتاج اإىل �صريورات تاريخية مديدة تتطلب عقوداً من الزمن؟ والأهم ما هي الآثار 

املبا�رضة لذلك على اإ�رضائيل من الناحيتني ال�صيا�صية والقت�صادية؟وما يهّم اإ�رضائيل يف هذا املجال اأمران: اأمريكا وو�صعها الداخلي. ويبدو هذه 

الأيام اأن عوامل القلق ال�صائدة يف اأمريكا من امل�صتقبل تلقي بظالل كثيفة على اإ�رضائيل. ول يقل�ش من ذلك زيارة رئي�ش اأركان اجلي�ش ال�صيني 

لإ�رضائيل لأول مرة يف التاريخ. فاأمريكا ول اأحد �صواها ل يزال ال�صامن الأقوى لأمن اإ�رضائيل وغطر�صتها يف املنطقة. واأمريكا تعاين على �صعد 

خمتلفة: اقت�صاديًا وع�صكريًا وائتمانيًا واجتماعيًا ومعنويًا. وجاء مقتل 38 جنديًا اأمريكيًا يف مروحية يف اأفغان�صتان ليزيد الطني بلة وليظهر 

اأن اأموال دافع ال�رضيبة الأمريكي تبذر يف حروب ل طائل وراءها فيما اأن العامل الب�صيط ل يكاد يجد لنف�صه فر�صة عمل. ومن املوؤكد اأن الأزمة 

القت�صادية الأمريكية تعيد طرح الأ�صئلة الكبرية هناك لي�ش فقط يف ما يتعلق بنفقات احلروب واإمنا كذلك يف ما يعرف بامل�صاعدات اخلارجية. 

ومعروف اأن اإ�رضائيل امل�صتفيد الأكرب من امل�صاعدات اخلارجية الأمريكية. وحينما تتقل�ش موارد الدولة العظمى يبداأ امليل لتقلي�ش النفقات. 

ورغم اأن هذه امل�صاعدات ل متثل �صيئًا مقارنة بالديون الأمريكية فاإن الأ�صوات ترتفع هناك مطالبة بوقف هذه امل�صاعدات حتى لإ�رضائيل. وكان 

كالم ال�صيناتور اجلمهوري املحافظ، راند بول وا�صحًا لكنه ال�صنونوة الأوىل التي �صوف يلحق بها اآخرون.ول ميكن تقدير املوقف بدقة من دون 

معرفة اأن اإ�رضائيل، كما قال ع�صو الكني�صت الربوفي�صور اأفي�صاي برفرمان، »مبنية على ال�صمانات الأمريكية. وعندما ينخف�ش الت�صنيف 

الئتماين الأمريكي ف�صوف ن�صطر لدفع فوائد اأكرب على القرو�ش التي نح�صل عليها ب�صمانات اأمريكية. وعندما ي�صيع الركود يف العامل 

فاإن اإ�رضائيل املبنية على ال�صادرات �صوف تعي�ش ركوداً. اإننا نقطة �صغرية يف العامل لكن عندنا م�صاكل اإ�صافية كتمويل امل�صتوطنات 

واحلريدمي«.ول يقّل اأهمية عن ذلك اخل�صية من اأن الركود القت�صادي يف اأوروبا واأمريكا قد يعزز الفا�صية اجلديدة التي قد تقلب 

املعادلت يف الغرب. كما اأن اخل�صية من عامل الأقطاب املتعدد قد يقود اإىل نوع من الفو�صى قبل اأن ت�صتقر الأو�صاع.

                                                                                                                            ال�صفري 2011-8-17         
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ر�صا اأبو زكي  - جريدة الأخبار العدد 1496 اخلمي�ش 25 اآب 2011

مبداأ ت�صحيح الأجور قائم على نحو جّدي، والبحث الآن يطال اآلية الو�صول اىل اأرقام موحدة بني دفق الدرا�صات القائمة، و�صوًل اىل حتديد 

وا�صح حلجم الت�صخم، الذي على اأ�صا�صه �صتعلن جلنة املوؤ�رض اخلطوة الأوىل لتحقيق ت�صحيح الأجور. اإنها ب�صارة موؤكدة من وزير العمل �رضبل 

نحا�ش. الأخري �صدد يف حديث مع »الأخبار« على اأنه يعمل مبواظبة على جتميع الأرقام التي تطال الت�صخم و�صتتم مقارنة درا�صات �رضكات 

الأبحاث اخلا�صة واأرقام مديرية الإح�صاء املركزي، و�صوًل اىل قاعدة موحدة وموثوقة للمعلومات، لتعتمد كمرتكز اأ�صا�صي لتحديد ن�صبة غالء 

املعي�صة.والرقم املوحد والعلمي الذي �صتعلنه اللجنة �صينتقل اىل طاولة جمل�ش الوزراء، حيث �صيتم بحث حتديد الزيادة على احلد الأدنى 

لالأجور وت�صحيح الأجور يف جلنة م�صغرة. هذه اللجنة وافق رئي�ش جمل�ش الوزراء جنيب ميقاتي على ت�صكيلها، واأعلن ذلك اأمام وفد من 

الحتاد العمايل العام، بحيث �صتكون برئا�صته، بعدما اعترب اأن م�صتوى الأجور يف لبنان منخف�ش فعاًل، واأنه ل بد من بدء العمل على ت�صحيحه.

اأما الهيÄات القت�صادية، فانق�صمت بني: }نعمz و}كالz لت�صحيí الأجور; فجزء راأi اأن زيادة الأجور انتحار، وجزء اNBر ا�صرتط اأن تاأتي 

الزيادة يف �صلة متكاملة لزيادة القدرة ال�رضائية للمواطنني، مع زيادة القدرة الإنتاجية للموؤ�ص�صات و�رضكات القطاع اخلا�ش. فلنقراأ املواقف.

اأعطيت للقطاعني العام واخلا�ش يف عام 2008  اأي ت�صحيح لالأجور، با�صتثناء الزيادة املقطوعة التي  منذ عام 1996، مل ي�صهد لبنان 

بواقع 200 األف لرية على الرواتب والأجور، ورفع احلد الأدنى من 300 األف لرية اإىل 500 األف لرية. وبالتايل فاإن معدلت الت�صخم ترتاكم 

منذ 15 عامًا من دون معاجلة تاأثرياتها على انخفا�ش القدرة ال�رضائية للمواطنني. وقد �صهدت اأروقة جمل�ش الوزراء ومكاتب وزارة العمل 

حماولت عديدة لت�صحيح الأجور، وغالبًا ما كانت جته�ش، وغالبًا كذلك ما يكون �صبب موت هذا امل�رضوع نذر قطعته احلكومات اللبنانية 

بعدم اإغ�صاب اأ�صحاب العمل. الآن ماذا؟ بالطبع مل تتغري تركيبة املجتمع اللبناين. ل يزال اأ�صحاب العمل هم الأقوى. اإل اأن انخفا�ش القدرة 

القت�صادية للبدء  الهيئات  اإجراء ت�صحيح لالأجور خلق دينامية لدى  واإ�رضار نحا�ش على  اأ�صبحت ف�صيحة فعلية،  ال�رضائية للمواطنني 

باإعالن املوافقة على الت�صحيح مع بحث خليارات تعوي�صهم. خيارات يجدها البع�ش يف �صري نحا�ش بتمويل م�رضوع ال�صمان ال�صامل من 

اإنفاقهم على ا�صرتاكات ال�صمان، يف مقابل املوافقة على ت�صحيح الأجور. اأ�صحاب العمل  ال�رضيبة على الربح العقاري، ما يخفف على 

وي�صري رئي�ش الحتاد العمايل العام، غ�صان غ�صن، اىل اأن ميقاتي اأكد خالل لقائه مع الحتاد على اأهمية انطالق عمل جلنة املوؤ�رض. ولفت 

ميقاتي اىل اأنه �صيعمل على ت�صكيل جلنة وزارية برئا�صته، اإ�صافة اىل در�ش زيادة بدل النقل »وكان مطلبنا م�صاعفته من 8 اآلف اىل 16 

األف لرية«، وزيادة منح التعليم املدر�صية واجلامعية.وي�رضح غ�صن اأن هذا الجتماع ح�صل منذ اأ�صبوعني، وقد حلقه توا�صل مع نحا�ش 

ووزير القت�صاد نقول نحا�ش لتثبيت قرار الت�صحيح. اأما احلد الأدنى لالأجور املطروح من قبل الحتاد فهو مليون و250 األف لرية، وذلك 

وفق ن�صبة ت�صخم تراكمية منذ عام 1996 و�صلت اىل ما بني 110 و120 يف املئة. اأما الت�صحيح على الأجور، فهو وفق اقرتاح الحتاد 

�صيتاألف من زيادة ن�صبتها 60 يف املئة على ال�صطر الأول، و30 يف املئة على ال�صطر الثاين، واأقل من 20 يف املئة على ال�صطر الثالث.

اإل اأن هذه الأرقام حمط تباين واختالف مع الهيئات القت�صادية، وتلفت م�صادر مطلعة اىل اأن اخلالف ما بني العمال واأ�صحاب العمل �صين�صحب 

على اجتماعات جلنة املوؤ�رض، واأن طرح رقم مليون و250 األف لرية للحد الأدنى لالأجور مع الت�صحيحات املرافقة لن ينال موافقة اأ�صحاب 

ق على بحثه يراوح بني 800 و900 األف لرية. ومن جهة اأخرى ت�صري  nالعمل.وتلفت امل�صادر اىل اأن الرقم التقريبي للحد الأدنى لالأجور الذي �صيواف

م�صادر بحثية اىل اأن ن�صبة الت�صخم منذ عام 1996 حتى اليوم )و�صمنها الزيادة املقطوعة ورفع احلد الأدنى يف عام 2008( و�صلت اىل 100 يف 

املئة، واأن هذه الن�صبة هي النطالقة العادلة للبحث يف قيمة ت�صحيح الأجور. على اأي حال، يعترب غ�صن اأن جمل�ش الوزراء �صيكون هو احلكم يف 

مو�صوع التباين بني العمال واأ�صحاب العمل، ومن هنا تاأتي اأهمية الإ�رضاع يف ت�صكيل اللجنة الوزارية، التي �صيكون من مهماتها التقريب يف 

وجهات النظر. ويلفت غ�صن اىل اأن الكهرباء والتعيينات الإدارية لي�صت اأكرث اأهمية من مو�صوع الأجور الذي �صينعك�ش كذلك على كل اللبنانيني 

و�صيحرك عجلة القت�صاد مع زيادة القدرة ال�رضائية للمواطنني.بالطبع، تختلف مقاربة هذا املو�صوع بني العمال واأ�صحاب العمل، فرئي�ش 

جمعية جتار بريوت نقول �صما�ش )وهو ع�صو يف الهيئات القت�صادية( ي�صري اىل اأن الهيئات متوافقة على فكرة زيادة القدرة ال�رضائية للمواطنني. 

وي�رضح اأن زيادة القدرة ال�رضائية تتم حتت �صعار حتقيق العدالة القت�صادية والجتماعية الذي اأتى على ذكره البيان الوزاري للحكومة. 

اإر�صاء بيئة موؤاتية للنمو القت�صادي.  اإعادة العافية القت�صادية ملوؤ�ص�صات القطاع اخلا�ش عرب  ويق�صد �صما�ش بـ»العدالة القت�صادية« 

ويعترب اأن العدالة القت�صادية هي مدخل اإلزامي للعدالة الجتماعية.اإل اأن �صما�ش يرى اأن الأرقام املطروحة من قبل العمال لي�صت منطقية، 

اأي النتقال باحلد الأدنى لالأجور من 500 األف لرية اىل مليون و250 األف لرية، مبا يعني زيادة 150 يف املئة على احلد الأدنى. ويلفت اىل 

اأن اأي زيادة غري مدرو�صة توؤدي اىل ت�صخم حتمي. وقال: »نعم مل�صاركة فرقاء الإنتاج يف جلنة املوؤ�رض اأو جلان اأخرى توجد لهذا الغر�ش، 

لكن علينا مقارعة احلجة العلمية بحجة علمية«. 

150 يف املئة على احلد الأدنى. ويلفت اىل 

äق`اب``اæd� Aا````j ∞```d�

 األف لرية، مبا يعني زيادة 

اأن اأي زيادة غري مدرو�صة توؤدي اىل ت�صخم حتمي. وقال: »نعم مل�صاركة فرقاء الإنتاج يف جلنة املوؤ�رض اأو جلان اأخرى توجد لهذا الغر�ش، 
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التطورات القت�صادية وال�صيا�صية التي ت�صهدها اأنحاء متفرقة من العامل تعيد اإىل الأذهان ما حدث قبل ثالثة اأعوام، لكن مع فارق اأ�صا�صي 

هو انتقال مركز الأزمة من اأ�صواق املال اإىل ميزانيات الدول وبدء تاأثر الأو�صاع ال�صيا�صية بها. ففي غ�صون �صهور قد ت�صطر اأوروبا اإىل توفري 

تريليوين يورو لإنقاذ �صتة بلدان فيها تعاين عجزاً مزدوجًا يف املوازنات العامة واحل�صابات اجلارية، وي�صهد بع�صها هجرة جماعية لروؤو�ش 

الأموال. ويتخبط اقت�صاد الوليات املتحدة الأمريكية بدوره يف فخ املديونية التي و�صلت اإىل 14.3 تريليون دولر متخطية اإجمايل الناجت 

الداخلي، باملقارنة مع ثالثة تريليونات فقط قبل عقد من الزمن. ويف املقلب الآخر من العامل تتفاعل الق�صايا الوطنية وال�صيا�صية والجتماعية 

يف الدول العربية مكونة موجة غري م�صبوقة من الثورات والحتجاجات وال�صطرابات.

تبدو هذه الأحداث م�صتقلة بع�صها عن بع�ش. فاأوروبا التي �صاهمت اأكرث مما تتحمله من وزر، يف معاجلة تداعيات اأزمة الرهون العقارية، تدفع 

اأي�صًا ثمن اندفاعها ال�رضيع يف طريق الوحدة النقدية، وهذا األقى على كاهل دولها الأكرث تقدمًا، م�صوؤولية م�صاعفة جتاه دول اأخرى ما زالت 

تعاين بع�ش عوار�ش التخلف. وُيلقى بالالئمة على العملة الأوروبية املوحدة يف ت�صجيع حكومات اليونان والربتغال واإ�صبانيا واإيطاليا على 

الإفراط يف ال�صتدانة، اذ ا�صتفادت من نظام الئتمان داNل منطقة اليورو، الذي مكنها من التعاي�ص مع عجز احل�صاب اجلاري، ومنحها Kلثي 

قرو�ش اإعادة التمويل رغم اأن جمموع نواجتها القومية تقل عن 20% من ناجت املنطقة. لكن اللتزام بالعملة املوحدة �صيمنع البلدان املاأزومة 

باملقابل من تعديل �صيا�صاتها النقدية على نحو يخف�ش تكاليف الإنتاج، ويعيدها اإىل حلبة املناف�صة الدولية.

يف الوليات املتحدة كان ت�صل�صل الوقائع وثيق ال�صلة بقرارات �صيا�صية الطابع. علينا اأن نتذكر اأن املوازنة الفدرالية حققت فوائ�ش �صنوية يف 

العامني الأخريين من ولية بيل كلينتون، مقابل دين حكومي مل يتجاوز حينها خم�ش الناجت. بيد اأن �صيا�صة احلرب التي انتهجها جورج بو�ش، 

و�رضاع احلزبني الدميوقراطي واجلمهوري على ك�صب الأ�صوات، اأ�صافا اإىل الدين الفدرايل �صبعة تريليونات دولر يف اقل من ثماين �صنوات من 

حكم هذا الأخري.ومل ت�صدق التوقعات الوردية ملكتب امليزانية يف الكونغر�ش عام 2000، باأن من املمكن التخل�ش من الدين يف غ�صون ع�رض 

�صنوات، بل اندفع ال�صيا�صيون نحو خف�ش ال�رضائب ب�صغط من اجلمهوريني، وزيادة النفقات بت�صجيع من الدميوقراطيني، فوافق الكونغر�ش حتى 

عام 2003 على اإعفاءات �رضيبية بلغت كلفتها 1،7 تريليون دولر �صنويًا، وبلغ جمموع الإنفاق املبا�رض وغري املبا�رض على حربي اأفغان�صتان 

والعراق �صعف هذا املبلغ على الأقل. النهاية الطبيعة لهذا امل�صار هو خف�ش الت�صنيف الئتماين للديون ال�صيادية الأمريكية )حتى لو كانت 

هناك دوافع �صيا�صية خفية وراء هذا اخلف�ش(، ورفع كلفة ال�صتدانة نحو 100 مليار دولر �صنويًا ح�صب ما هو متوقع، وهذا يعادل 40 % من 

قيمة العجز املخطط خف�صه يف غ�صون ع�رض �صنوات مبوجب اتفاق احلزبني. وبخالف ذلك، فاإن النتفا�صات العربية يف بع�ش وجوهها، هي 

.êارÿعلى ا ìف�ص الإنفاق وتقلي�ص العجز، ورف�ص التم�صك غري امل�رشوط مببداأ النفتاN على �صيا�صات ñاعرتا�ص �صار

بيد اأن هناك ما يربط بني الوقائع اأعاله، ويف �صدارة ذلك تقل�ش الفوارق الأيديولوجية بني الأحزاب والقوى املتناف�صة يف الدول الدميوقراطية، 

هذه الفوارق التي تت�صع حتت وطاأة ال�رضاع على ال�صلطة وترتاجع عمقًا واأهمية عند اجناز الت�صويات، ت�صع اأجزاًء ل ي�صتهان بها من اجلمهور 

خارج العملية ال�صيا�صية. اأما يف الدول غري الدميوقراطية، كتلك التي ت�صهد احتجاجات وحتركات، فقد جرى النتقال دفعة واحدة، من الهيمنة 

اNتالط   èنتائ من  وكان  املواطنني.  م�صبقة Œا√  واقت�صادية  اجتماعية  التزامات  اأي  عن  التام  �صبه  التخلي  اإ¤  لالأيديولوجيات  ال�صارمة 

الجتاهات ال�صيا�صية على نحو ملتب�ش ترهل هيكليات اتخاذ القرار، وتردد العوا�صم الكربى يف ح�صم خياراتها الأ�صا�صية، كما يف ق�صية رفع 

�صقف الدين الأمريكي مثاًل.لكن الأمور ل ت�صري على املنوال نف�صه. فالأولوية بالن�صبة اإىل القت�صادات الغربية الآن هي حفظ ال�صتقرار املايل 

والنقدي حتى لو اأ�رضّ ذلك مب�صالح غالبية معتّد بها من النا�ش، و يحدث العك�ش يف احلالة العربية، فهنا ي�صتخدم الإنفاق الجتماعي ـــــ مبا 

يف ذلك الإنفاق الع�صوائي والريعي الذي تقوم به دول اخلليج ـــــ لمت�صا�ش ال�صخط ال�صيا�صي، وتتخلى احلكومات تباعًا عن برامج النفتاح 

واخل�صخ�صة وتقلي�ش العجز حلماية الأنظمة و�صمان ا�صتمرارها اأطول وقت ممكن.ويف واقع احلال، متر الدولة احلديثة بلحظة انف�صال، اإذ تعمل 

يف نطاقني خمتلفني، نطاق البريوقراطية احلكومية من جهة، التي ما فتئت تكرر الو�صايا نف�صها دون تب�رض بالعواقب، ونطاق املجتمع من جهة 

ثانية الذي يطور اجتاهاته ومطالبه وروؤياته خارج امل�رضح ال�صيا�صي املاألوف. واإذا كان مفهومًا نزول حمتّجني اإىل �صوارع الدول ذات النظم 

ال�صلطوية، لالإعراب عن تطلعاتهم املكبوتة، فاإن الحتجاجات ال�صعبية املت�صاعدة يف دول جتيز التعبري عن الراأي وتنظم انتخابات »نزيهة« 

كل ب�صع �صنني، اأمر يدعو اإىل الت�صاوؤل.انه »العجز الدميوقراطي« النا�صÅ عن اإ�صباغ طابع �صمويل على نظام ال�صوق، العجز 

الذي يعني يف ما يعنيه ف�صل �صناديق القرتاع يف جت�صيد ق�صايا الإ�صالح والتقدم واإخفاقها يف ا�صتيعاب الأفكار اجلديدة. والبديل رمبا

 هو قيام دميوقراطية جدلية اقل خ�صوعًا للم�صالح املالية، ول تكتفي بالتداول الرتيب لل�صلطة، الذي ينم عن ا�صت�صالم

�j ∞```d````اA �’قتü°``اO ل هوادة فيه ملنهج ال�رضاع الدائم والعقيم.



1432هـالعدد اخلام�س واخلم�صون�صدى النقابات24 رم�صان   - 2011م  اآب 
24

زي�دة ن�صبة ال†صريبة على القيمة امل†ص�فة

القيمة  على  ال�رضيبة  ن�صبة  زيادة  م�رضوع  عاد  (اخلرب):  

امل�صافة اإىل الطاولة. وحجة وزارة املال التي اكت�صبتها من عهد 

احلكومة ال�صابقة هي: زيادة الإيرادات لتمويل الإنفاق ال�صايف. 

عام  موازنة  م�رضوع  م�صودة  تدرج يف  املال  وزارة  فها هي 

2012 زيادة ال�رضيبة على القيمة امل�صافة من 10 يف املئة 

اإىل 12 يف املئة، بح�صب ما ك�صفته م�صادر وزارية معار�صة 

لهذا الطرح، وذلك متهيداً لإعادة رفع ن�صبة ال�رضيبة يف ما بعد 

اإىل 15 يف املئة، وياأتي ذلك يف ظل حماولت لتقوي�ش فر�صة 

فر�ش �رضيبة على الأرباح العقارية؛ اإذ اإن املعلومات املتداولة 

تفيد باأن معدّلت هذه ال�رضيبة �صتكون هزيلة وغري فعالة.

 التعليق: اذا �صح اخلرب ، وهو على ذمة جريدة » الأخبار 

تفتحها  اآخر  لون  من  معركة  فاإن   . بتاريخ 2011-9-6   «

ارادة متجددة يف وزارة املال مع احلركة النقابية اللبنانية 

وكامل املجتمع اللبناين ، نحن نبحث عن تخفي�ش الر�صوم 

وال�رضائب على النا�ش للتمكن من ال�صتمرار بالعي�ش يف هذا 

الوطن املفتوح على كل التهديدات التي تطال حياة النا�ش 

، اذا جلاأت احلكومة امليقاتية اىل هذا اخليار فاإن  وعي�صهم 

ن�صبة اللبنانيني الذين يعي�صون حتت خط الفقر الأدنى )2.4 

اإذا ازدادت  دولر يف اليوم( �صرتتفع من 8% حاليًا اإىل %10 

ال�رضيبة اإىل 12%، و�صتبلغ ن�صبة الفقر املدقع 16% اإذا ازدادت 

ال�رضيبة 15%. اأما ن�صبة الذين يعي�صون حتت خط الفقر الأعلى 

)4 دولرات يف اليوم(، فمن املتوقع اأن ترتفع من 28% حاليًا 

اإىل 35% و50% اإذا ازدادت ال�رضيبة على القيمة امل�صافة اإىل 

12% و15% على التوايل، اذا كانت تفكر احلكومة امليقاتية 

ووزارة املال اليوم بهذا اخليارات ، وخيارها اأن ت�صع ال�صعب 

اللبناين بهذه امل�صتويات من الفقر ،  فعليها اأن تنتظر مقاومة 

�رش�صة ، ونن�صحها من الBن ال تتورط يف ذلك . 

�صرف العم�ل مق�بل زي�دة االأجور 

التجارة  رئي�ش  غرفة  قال  ( اخلرب):بتاريخ 2011-9-5 

وال�صناعة يف بريوت حممد �صقري بعد لقاء مع رئي�ش احلكومة 

» اأن الو�صـــع القت�صادي يف البلد اليوم ل يتحمل زيادة اأي 

اأجور، ول �صيما اأن البلد مــر خالل الأ�صهر الفائتة بو�صع 

�صعب، وكل املوؤ�رضات القت�صادية �صلبية ويا لال�صف. من هنا 

ل ن�صتطيع اأن نحمل اأي تاجر اأو �صناعي اأي عبء اإ�صايف، 

وعقدنا، قبل اجتماعنا مع الرئي�ش ميقاتي، اجتماعات مع 

كبار ال�صناعيني والتجار يف لبنان، واتفقنا على ان اي زيادة 

للحد الأدنى �صتوؤدي اىل البطالة، واملوؤ�ص�صات غري م�صتعدة 

لأي زيادة اليوم، واذا فر�صت هذه الزيادة فاإن املوؤ�ص�صة التي 

لديها مئة موظف �صت�صطر اىل �رضف 20 اىل 25 يف املئة 

منهم لأنها ل ت�صتطيع حتمل هذه الزيادة«.

التعليق:  اأجور العمال واملوظفني ل ت�صكل �صوى جزءا ب�صيطا 

من اأكالف ال�صناعة يف لبنان ، وتبعا لذلك فان اعباء زيادة 

الأجور �صتكون طفيفة على ال�صناعيني وا�صحاب العمل ولي�ش 

كما ي�صورها البع�ش منهم ، مطالبكم ايها ال�صناعيون لتخفيف 

العباء والكالف يف اأمكنة اأخرى ، وانتم تعرفونها جيدا ، فال 

توهموا النا�ش والقت�صاد بغري ذلك ، ونحن كعمال معكم يف 

ال�صناعة  وحماية  لبنان  النتاج يف  كلفة  لتخفي�ش  ال�صعي 

اللبنانية ، ولكن ل نقبل اأن يدفع العمال وحدهم ودائما ثمن 

الأيام ال�صعبة التي مير بها لبنان والقت�صاد املحلي والعاملي 

، تعالوا اىل كلمة �صدق وان�صاف بيننا ، والعمال لي�صوا مك�رض 

ع�صا لأحد لتهددوهم بال�رضف والرمي على الطرقات، العمال هم 

القدرة ال�صا�صية لنتاجكم ، وبامكانكم اأن ترموا القدرات الأخرى 

على الطرقات اذا �صئتم . اما التجار فلي�ش لهم اأن يتكلموا يف هذا 

امللف قبل اأن يلفظوا من ج�صمهم اجل�صع والحتكار والتالعب 

بال�صعار ومزوري الب�صائع ، اللتجار م�صوؤولون اىل درجة كبرية 

يف لبنان عن ارتفاع الأ�صعار ، جتار الكتب ، وجتار اخلبز، وجتار 

اخل�صار، وجتار الدوية ، وجتار ال�صياحة ، وجتار العقارات ، وجتار 

املال وامل�صاربات ، والهم من ذلك تكله التجار امل�صتغلون لليد 

العاملة الذين بخ�صون النا�ش جهدهم ويتاجرون بعرقهم وتعبهم 

، ول من ي�صاألهم عن ثرواتهم وك�صبهم الالم�رضوع وفح�صهم ، 

فليتقوا اهلل يف عباده ولي�صمتوا!

ا لتعليق:  لذلك نحن نطالب بوزارة قوى عاملة يف لبنان ، وزارة تهتم بخلق فر�ش العمل للبنانيني ، وزارة يهتم وزيرها يف احلكومة 

بخلق فر�ش العمل ، ومعاجلة البطالة ، وزارة عمال وفر�ش عمل ، ولي�ش وزارة عمل واعطاء اجازات عمل لالجانب ، ولالأ�صف لبع�ش 

املوؤ�ص�صات التابعة لوزارء اذا �صح اخلرب املتناقل ! هل تدرك وزارةالعمل حجم م�صوؤوليتها يف هذا امللف احليوي وال�صرتاتيجي للحياة 

القت�صادية والجتماعية يف لبنان .

مطلوب 19000فر�صة عمل جديدة �صنوي� يف لبن�ن

 ( اخلرب):تقول الدرا�صة التي اأجراها البنك الدويل ووزير العمل 

�رضبل نحا�ش يف اإطار برنامج »MILES«، اأن عدد فر�ش العمل 

املطلوب �صنويًا خالل ال�صنوات الع�رض املقبلة من اأجل ا�صتيعاب 

اأّن على  اأي  اإىل �صوق العمل هو19000 وظيفة،  الوافدين اجلدد 

القت�صاد خلق 5 اأ�صعاف ما يخلقه حاليًا من فر�ش عمل، البالغ 

3400 فر�صة جديدة .


