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وُترك ليعاين ف�صاداً وهدراً يف داخله، مما جعله ُعر�صة لوزير 

عمل حاول اعدامه، مب�رضوع ال�رضبة القا�صية، وما زالت هذه 

اأفق. الفقراء بال  املوؤ�ص�صة تعاين ويعاين معها 

نظام الف�صاد يف لبنان بات، النظام االمثل، بعد ان اأجرى دورته 

لدينا  الرئي�صية منها كان  والكيان  الدولة  الكاملة، يف مفا�صل 

اأمنية  حممية  اىل  حتوّلت  لبنان،  نفط  ُتعترب  ات�صاالت،  �رضكة 

ف للتن�ّصت والتج�ّص�ض واثارة  )ريفية(، يعيث فيها الف�صاد، وُتوَظّ

البالبل داخليًا واقليميًا، وال يجروؤ اأحد على حما�صبة اأحد!.

كان لدينا نظام م�رضيف مقبول، و�رضية م�رضفية مقبولة، وبات 

لدينا فو�صى مالية ق�صرية االمد، جتعل لبنان حمكوما ملزاجية 

وكاأن  منازع،  بال  لوحده  يحكم  وحلاكم  وم�صاحلهم،  املودعني 

البلد قد انعدمت فيه الرجال.

كما كان لدينا مطار دويًل معترب، وبات لدينا مزرعة تتحكم بها 

عقلية الرجل الواحد، االآمر الناهي، والذي يخاطب النا�ض ح�صب 

مذاهبهم، والوظيفة بالن�صبة له فر�صة ال تعّو�ض.

عالمة  القريب،  قبل  البعيد  لها  ي�صهد  عامة،  مرافق  لدينا  كان 

ازدهار موعود يف املنطقة، وحاليا لدينا خرب بالية تتقا�صمها 

العقليات املافياوية املطمئنة اإىل م�صتقبلها، الأن الكل من را�ض 

من   .. الكثري  لدينا  كان  النت�ض.   �رضيك يف  القاعدة  اإىل  الهرم 

مب�صتقبل  للبنانيني،  اأماًل  متّثل  توا�صعها،  على  دولة  مقومات 

وم�صتقبلهم،  ودمهم  من حلمهم  دوالر،  مليار   70 كلفتهم  واعد، 

وبات لدينا مزرعة ف�صاد ومف�صدين، تنه�ض كل مفا�صلها، ومل يعد 

وبتنا  وعاموديا،  افقيًا  امتّد  بل  امل�صوؤولني،  على  الف�صاد حكراً 

املوؤ�ص�صات  لي�ض  ال�صالح  اأخرى،  دوالر  مليار   70 اىل  نحتاج 

نعي�ض  وبتنا  القاعدة،  اىل  الدولة  راأ�ض  من  النا�ض  بل  فح�صب، 

ال�صنيورة  فوؤاد  فيهم  لي�ض  دولة،  لرجاالت  فقط  كذبة...نحتاج 

وال  ريفي  واأ�رضف  بوجي  و�صهيل  احل�صن  وريا  حرب  وبطر�ض 

نعرف  ال   UNDPلل توظيفات  وال  واأمثالهم،  وحمكوم  حاكم 

اأبعادها، لنعيد دورة احلياة الطبيعية اىل لبنان، بعد ان اكتملت 

دورة الف�صاد موؤخرا، وتنذر باالنهيار االجتماعي واملعي�صي.

فهل ُت�صكل حكومة بهذه املوا�صفات؟.

يف  االخرية  احلادثة  االمنية،بعد  قواه  اىل  وو�صل  والفرعية، 

مبنى االت�صاالت، حيث اعتقد اللبنانيون يوما ، اأن هذه القوى 

هي املالذ االخري لهم، يلجاأون اليه عندما تتقَطع بهم ال�صبل.

لهذه  متمّيز،  ميل�صياوي  ا�صتعرا�ض  بعد  بهم،  تقّطعت  وقد 

للقوانني  فيه،  ُلب�ض  ال  وا�صح،  وانتهاك  الفرع،  اأو  ال�صعبة 

والع�صكرية. االمنية  وللمناقبيات 

اكتملت، ويف فرتة  قد  الف�صاد واملف�صدين،  وبذلك تكون دورة 

العامل، بحيث مل  اأي دولة من دول  زمنية، غري م�صبوقة، يف 

ليق�صي   ،1992 �صنة  منذ  عاما،   19 من  الكرث  لبنان  يحتج 

واالمنية  ال�صيا�صية  اختالفها،  على  الر�صمية  موؤ�ص�صاته  على 

القاعدة. الهرم اىل  راأ�ض  واالقت�صادية واالجتماعية..، من 

لبنان،  لدينا �رضكة كهرباء يف  الذكر فقط، كان  �صبيل  وعلى 

معقولة،  بتكلفة  وال�صيانة  التحديث  من  القليل  اىل  حتتاج 

كلفت  خربة  اىل  وال�صلطة،  ال�صيا�صة  مافيا  اأيدي  على  انتهت 

ال  قد  باأنها  ونهّدد  كهرباء،  وال  دوالر،  مليار   12 ال�صعب 

. ت�صتمر

كان لدينا �رضكة مياه، على فقرها ، كانت تروي ظماأ الفقراء 

ما  وهذا  تن�صب،  تكاد  امل�صوؤولني  جهود  بف�صل  وحاليًا   ،

به. املعنيون  يبلغنا 

كان لدينا �صبكة نقل و�صكة حديد، وكانت ال حتتاج اىل اكرث من 

حتديث وبناء بتكلفة تكاد ال ُتذكر، اأعدمها امل�صوؤولون يف و�صح 

الفقراء، وا�صتبدلت موؤخراً مب�رضوع  اً على  انتقاما وجترُبّ النهار، 

�صفيحة حمروقات  احل�صن)12.5(  لريا  اخللفيات  وخفي  م�صخ 

لل�صائقني، ور�صي بذلك بع�ض ممثلي احتادات النقل بال اإعمال 

فكر  وال روية.

ل�رضائح  رياديا  �صندا  ميّثل  قدوة،  اجتماعي  �صمان  لدينا  كان 

املزارعني  لي�صمل  ُيطَوّر  اأن  وبدل  الفقراء،  والعمال  املوظفني 

وغريهم من ال�رضائح االجتماعية، تاآمر عليها اكتواريو ال�صلطة 

الدويل  البنك  مع  وذووال�صالت  امل�صبوهة،  امل�رضوعات  ومافيا 

و�صندوق النقد..، و�صلبوا ر�صيده املايل وغيبوه يف غياباتهم، 
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العامة  اخلزينة  اأموال  لهدر  جديداً  مزرابًا  احل�صن  رّيا  املال  وزيرة  فتحت 

بعدما قرّرت منح 54500 لوحة عمومية 685000 �صفيحة بنزين �صهريًا 

ملدة 3 اأ�صهر قابلة للتجديد يف حال عدم انخفا�ض �صعر ال�صفيحة عن 25 

األف لرية، اأو اإذا مل تتاألف حكومة جديدة عند انتهاء فرتة االأ�صهر الثالثة، 

وبالتايل �صتدعم كل �صيارة عمومية اأو �صاحب �صاحنة مبا يوازي 450 األف 

لرية �صهريًا، اأي اأنها �صتدفع 16.3 مليون دوالر �صهريًا، فيما تبلغ قيمة الدعم 

االإجمالية لثالثة اأ�صهر 49 مليون دوالر، اأو 90 مليون دوالر على �صتة اأ�صهر!

يف جعبة وزارة ال�صناعة اللبنانية م�رضوع تعاون �صناعي 

مع �صوريا جلهة امكان تنفيذ م�رضوع اقامة منطقة �صناعية 

للت�صدير  منتجاتها  تخ�ص�ض  البلدين  بني  م�صرتكة  حدودية 

وت�صتخدم فيها العمالة اللبنانية وال�صورية ، وتطوير االقت�صاد 

اخلارجية. اال�صواق  يف  التناف�صية  القدرات  وزيادة  امل�صرتك 

للتنقيب  دوليًا  موؤمتراً  �صتنظم  انها  واملياه  الطاقة  وزارة  وزارة  اعلنت 

عن النفط بتاريخ 29 و30 حزيران و1 متوز2011، ت�صارك فيه كربيات 

العاملية.  ال�رضكات 

تطرق وزير النقل واال�صغال العامة غازي العري�صي اىل حقوق 

اأن  »خ�صو�صا  حلها،  و�رضورة  التعاونيات،  يف  امل�صاهمني 

اأ�صبحت يف مكان وحقوق  عددا من هوؤالء ماتوا والتعاونيات 

النا�ض يف مكان اآخر.

 دقت النقابات التجارية يف لبنان ناقو�ض اخلطر، حمذرة من ان تراجع حركة اال�صواق يف اال�صهر املا�صية وا�صتمرار الو�صع على ما 

هو عليه قد يوؤدي اىل تدهور و�صع القطاع التجاري اىل ما هو اأ�صواأ. 

يكرر وزير النقل واال�صغال العامة غازي العري�صي اأنه  : يف العام 2004 اتخذ قرار بتخ�صي�ض مبلغ 50 مليار لرية لبنانية ل�رضاء 250 حافلة 

لتفعيل م�صلحة النقل امل�صرتك، لكنهم رف�صوا تنفيذ القرار يف ذلك الوقت. كان املبلع 50 مليار لرية. وميزانية م�صلحة النقل 22 مليار لرية، 

ومنذ العام 2004 اىل 2011 مرت 7 �صنوات، ومت دفع 84 مليار لرية وم�صلحة النقل امل�صرتك ال تعمل، ا�صافة اىل التعوي�صات العائلية وال�صمان 

االجتماعي، و�صن�صل اىل 100 مليار اي �صعف املبلغ الذي �صدر ل�رضاء احلافالت، هدر املبلغ. ولو ا�صرتينا احلافالت يف حينه لكنا عاجلنا ق�صما 

كبريا من امل�صكلة على م�صتوى ارتفاع ا�صعار املحروقات. 

بداأت اخلطوات التنفيذية االأوىل الإطالق »م�رضوع الليطاين واإمناء اجلنوب على املن�صوب 800 م«، بعدما طال احلديث عنه بعد �صدور قرر 

جمل�ض الوزراء الذي يعود تاريخه اإىل 1973/8/29. ويغطي امل�رضوع يف مرحلته االأوىل التي تبداأ منت�صف حزيران املقبل، 522 هكتاراً، 

وي�صتفيد منه 1259 مزارعًا. 

ال�صادرة عن  االإح�صاءات  ، ت�صري  الطلب  النوع من  ال�صغرية تباطوؤاً كبرياً رغم دعم م�رضف لبنان لتمويل هذا  ال�صقق  الطلب على  ي�صهد 

اإىل تباطوؤ يف الن�صاط العقاري يف لبنان، منذ مطلع ال�صنة اجلارية، ففي الواقع، تراجع عدد عمليات انتقال  مديرية ال�صوؤون العقارية، 

امللكية العقارية بن�صبة 21.3% يف االأ�صهر االأربعة االأوىل من 2011، مقارنة مع املحقق يف الفرتة نف�صها من 2010 .

وال�صعيفة  واملغ�صو�صة  املزورة  االدوية  ا�صكال  �صتى  ومترح  ت�رضح  �صوقه  الن يف  للبنان  مباركته  �صكرية  ا�صماعيل  ال�صابق  النائب  جدد 

الفاعلية والتي تفتك ب�صحة النا�ض. وقال ان الفاتورة الدوائية التي الم�صت املليار دوالر اكرث من ن�صفها ثمن ادوية ال حاجة للبنان بها 

على االطالق يدفعها اللبنانيون من جيوبهم، كما بارك �صكرية للبنان وق�صائه الذي مل يبت مبلف دوائي واحد منذ العام 1998 حتى اليوم 

 .

اإح�صاءات التجارة اخلارجية ل�صنة 2010 اأظهرت اأن قيمة ا�صترياد ب�صائع من اأمريكا اإىل لبنان و�صلت اإىل مليار وت�صعمئة مليون دوالر، 

بينما �صّدر لبنان ما يقارب 60 مليون دوالر من اإنتاجه اإىل اأمريكا.



5 اخلم�صون�صدى النقابات الـــثاين  اأيار  2011م - جمادي الثاين 1432هـالعدد 

بتاريخ 4-5-2011 قال االمني العام لالحتاد العمايل العام �صعد الدين حميدي �صقر يف بيان له  اأنه : مع ا�صتمرار تعرث ت�صكيل احلكومة 

اجلديدة رغم م�صي اكرث من ثالثة ا�صهر على التكليف، ت�صتمر البالد يف الغرق باالزمات املالية واالقت�صادية واالجتماعية وتتفاقم هذه االزمات 

مع كل يوم جديد من دون ان يظهر اأي افق جدي للخروج من هذا النفق املظلم. ا�صاف: انطالقا من ذلك، ومن اجل البحث يف و�صع حد لهذا 

التدهور املريع، وكذلك من امل�صوؤوليات التي تتحملها االطراف املعنية مبا�رضة بق�صايا النا�ض والوطن، نقرتح الدعوة اىل لقاء عاجل ملمثلي 

وذلك يف  العام  العمايل  االحتاد  اىل  باال�صافة  املدين،  املجتمع  وهيئات  ومالية  وجتارية  وزراعية  �صناعية  من  االقت�صادية  القطاعات  كل 

مقر املجل�ض االقت�صادي واالجتماعي للتباحث باملو�صوع واخلروج مبوقف موحد وطرح الو�صائل العملية لتنفيذ املقرتحات املتفق عليها . 

بتاريخ 8-5-2011 وّجه »جتمع الهيئات املمثلة لقطاع الزيتون يف لبنان« اإخبارا اإىل النيابة العامة اال�صتئنافية، ي�صري فيه اإىل »اأن ع�رضات 

التّجار يكتبون على عبوات الزيت امل�صتورد والزيت املخلوط، اأنه من زيت الكورة، كما ي�صتعملون ا�صم الكورة على زيوت اأجنبية«، الفتا اإىل اأنه 

" �صيزود النيابة العامة اال�صتئنافية بالئحة باأ�صماء هوؤالء التّجار وال�رضكات "، واأعلن التجمع يف بيان، »اأن القوانني التي ت�رضع تزوير الزيت 
يجب اأن تتغري، واأن اجلهات املخت�صة يجب اأن تتحمل م�صوؤولياتها جتاه تهديد �صحة ال�صعب اللبناين و�رضقة اأمواله واغتيال اإنتاجه الوطني

بتاريخ 9-5-2011  ا�صتقبل وزير الطاقة جربان با�صيل  رئي�ض نقابة م�صفاة الزهراين كمال حنينة واأع�صاء املجل�ض التنفيذي 

وتفعيل  املن�صاآت  و�صوؤون  العمالية  الق�صايا  النفط �رضكي�ض حلي�ض، يف  العام ملن�صاآت  املدير  للنقابة، وبحث معهم بح�صور 

امل�صفاة وامل�صب والعمل على اأ�صا�ض التخزين . 

العامة  االأ�صغال  جلنة  وامل�صتخدمني،  العّمال  لنقابات  الوطني  لالحتاد  التنفيذي  املكتب  دعا   2011-5-10 بتاريخ 

حل«،  اأي  اإىل  تو�صل  ال  التي  اجلزئية  احللول  »ولي�ض  والنفط،  املحروقات  اأزمة  مو�صوع  حل  على  للعمل  املعنيني،  والوزراء  النيابية، 

"باقرار   2011-5-24 بتاريخ  بيان  يف  التنفيذي  املكتب  وطالب  امل�صايف.   وت�صغيل  املحروقات  قطاع  ا�صتعادة  �رضورة  على  م�صددا 

واعادة  العائلية،  والتعوي�صات  املدر�صية  واملنح  النقل  بدل  ورفع  لرية،   1،200.000 مبلغ  اىل  االدنى  احلد  ورفع  لالجور،  املتحرك  ال�صلم 

الطرق". قطع  وبلطجية  اخلا�صة  ال�رضكات  من  وحمايته  امل�صرتك  النقل  وتعميم  وتعزيز  مبا�رضة،  للم�صمونني  ال�صمان  من  املبا�رض  الدفع 

بتاريخ 15-5-2011 بحث ال�صائقون العموميون يف ال�صمال يف لقاء مو�صع عقد يف مقر احتاد نقابات العّمال وامل�صتخدمني 

يف طرابل�ض، اال�صتعدادات للم�صاركة يف االإ�رضاب العام يوم اخلمي�ض 19 اأيار 2011  يف املناطق اللبنانية كافة، وذلك احتجاجا 

ومنع  اخل�صو�صية،  ال�صيارات  عمل  بوقف  ال�صيد  �صادي  ال�صمال  يف  ال�صّواقني  نقيب  وطالب  املحروقات.  اأ�صعار  ارتفاع  على 

احلا�صلني على اإجازة �صوق خ�صو�صية من العمل، وخف�ض اأ�صعار املحروقات، واإلغاء املواقف غري ال�رضعية، ووقف اخلوات من 

بع�ض اأ�صحاب املواقف العمومية، واإ�صدار مر�صوم االعفاء اجلمركي. من جهته، اأ�صار ب رئي�ض احتاد نقابات العمال وامل�صتخدمني يف ال�صمال 

�صعبان بدرة اإىل اأن "امل�صكلة قد تتعدى ارتفاع اأ�صعار املحروقات، وتتعلق بالواقع االجتماعي واالقت�صادي، يف بلد تتخبط فيه الطبقة العاملة 

وكل النقابيني من ال�صائقة املعي�صية"، م�صددا على �رضورة توقف التدهور االقت�صادي عرب �صيا�صة مالية �صحيحة ت�صمن حياة كرمية للمواطنني. 

بتاريخ 15-5-2011 قطع موظفو امل�صارف يف ال�صمال �صارع امل�صارف يف طرابل�ض، رافعني الفتات تطالب امل�صوؤولني واأ�صحاب امل�صارف 

ال�صنوية  الزيادات  املوا�صالت،  واجلامعية،  املدر�صية  املنح  زيادة  ال�صيخوخة،  الطبابة،  التقاعدي،  املعا�ض  اأبرزها  املزمنة،  مطالبهم  بتلبية 

ábôØàe  á«HÉ≤f  QÉÑNG
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احتادالولء للنقل واملوا�سالت: لو�سع �سقف لأ�سعار املحروقات

اعلن احتاد الوالء لنقابات النقل واملوا�صالت يف لبنان، يف بيان �صدر بتاريخ 11-5-2011، اإن ما يتداول اليوم 

حول اإعطاء ال�صائقني خم�صة دوالرات اأو ما يعادله بنزينا اأو مازوت، اأو حتى بع�ض الطروحات االأخرى، ما هو اإال 

اإرادة عند من  الهاء لل�صائقني وك�صب للوقت وهدفه و�صع االحتادات وال�صائقني يف مواجهة مع بع�صهم، الأنه ال 

يطرح ذلك بتحمل امل�صوؤولية احلقيقية جتاه املواطنني عموما وال�صائقني خ�صو�صا، ولو كان لديهم حد اأدنى من 

امل�صوؤولية لذهبوا اإىل العمل اجلدي يف اإ�صرتاتيجية وطنية بعيدة املدى ملعاجلة ازمة قطاع املحروقات يف لبنان، 

وحّده خم�صة  والطماأنينة  اال�صتقرار  واملواطن  للوطن  يوؤمن  الذي  املحروقات  الأ�صعار  �صقف  و�صع  االآن  واملطلوب 

وع�رضون األف لرية للبنزين وثمانية ع�رض األف لرية للمازوت. واكد االحتاد م�صاركته يف ا�رضاب 19 ايار احلايل .

اعت�سام امام جمل�س النواب رف�سا مل�رشوع قانون ال�سري 

احتاد الولء لنقابات النقل واملوا�سالت :   مل يحل ح�سب 

الأ�سول اإىل جلنة الإدارة والعدل

ال�صري  قانون  رف�صا مل�رضوع  النواب،  اأمام جمل�ض  اعت�صاما  ال�صوق«  مكاتب  نفذت »نقابة  بتاريخ 2011-5-5 

الذي تبحثه اللجان النيابية. واألقى رئي�ض النقابة اأمني االأعالم يف احتاد الوالء لنقابات النقل واملوا�صالت ح�صني 

توفيق غندور كلمة �صاأل فيها: »ملاذا اأحيل م�رضوع در�ض قانون ال�صري اإىل جلنة االأ�صغال النيابية ومل يحل ح�صب 

االأ�صول اإىل جلنة االإدارة والعدل، هذا مع العلم اأنها اجلهة الوحيدة االأ�صا�صية التي تعدل وتدر�ض وتقر مواّد يف القانون، ومن امل�صوؤول عن هذه 

االإجراءات؟«. وطالب »باإعادة در�ض هذا امل�رضوع«. وللمفارقة، تزامن اعرتا�ض نقابة ال�صوق على قانون ال�صري اجلديد مع اإعالن االأمم املتحدة 

عن خطة عاملية مدتها ع�رض �صنوات تهدف اإىل احلد من حوادث ال�صري حول العامل، ي�صرتك فيها لبنان

... ويدعو  ملوؤمتر وطني عـن قـانـون ال�سيـر

جمموعة �سغرية تريد اأن مترر م�ساريع خا�سة

�صّدد اأمني االأعالم يف احتاد الوالء لنقابات النقل واملوا�صالت ، رئي�ض نقابة مكاتب ال�صوق ح�صني توفيق غندور على �رضورة »عقد موؤمتر 

وطني للنقل ولل�صري واملرور، ولقانون ال�صري اجلديد يف جمل�ض النواب، وبرعاية رئي�ض املجل�ض نبيه بري، بغية و�صع االأمور يف ن�صابها 

الوا�صح وال�صحيح«، الفتًا يف موؤمتر �صحايف عقده بتاريخ 20-5-2011  يف فندق بارك اأوتيل �صتورا يف زحلة، اإىل اأهمية ا�رضاك نقابات 

ال�صوق يف اإعداد م�صاريع القوانني املتعلقة بال�صري واملرور يف املجل�ض لتطوير القـــطاع، معـــربًا عن اأ�صفه ال�صتبعاد »النقـــابات املعنية 

عن هذه الن�صاطات الأ�صباب بقيت جمهولة«. وقال غندور: " نريد من النواب التعامل بعدل واإن�صاف تطبيقًا للد�صتور الذي اأقر مبداأ امل�صاواة 

بني اجلميع، خالفًا ملا جرى يف اآخر جل�صة للجان النيابية، حيث اأقرّت بع�ض مواد قانون ال�صري من دون معرفة اأحد �صوى جمموعة �صغرية 

تريد اأن مترر م�صاريع خا�صة بها، وال عالقة لنا، ال من قريب وال من بعيد يف هذه االإجراءات، ومل نكلف اأحداً بتمثيلنا خطيًا يف اأي جلنة من 

اللجان".وتعليقًا على دعم ال�صائق العمومي، دعا غندور ال�صلطات املعنية "اإىل العمل بعدل وم�صاواة بني كافة القطاعات العمالية«، معتربا 

»اأن هذا االإجراء ال يعمل على حماية ال�صائق العمومي هو وعـائلته على املدى البعيد". 

واأو�صح غندور اأن "اللقاء يندرج من �صمن ن�صاطات النقابة يف عقد لقاءات عامة مع مكاتب ال�صوق يف املناطق، بهدف "الوقوف على مطالب 

العاملني يف قطاع تعليم قيادة ال�صيارات وال�صوق واإجناز رخ�ض �صوق للمواطنني".
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ريا احل�سن قالت يف قرار دعم ال�سائقني : ال اله ...

اجماع نقابي على مطلب تثبيت �سعر �سفيحتي البنزين واملازوت 

احتادات قطاع النقل الربي �ستبقى جزءا اأ�سا�سيا يف التحرك املطلبي جلميع املواطنني

يف اأجواء نقابية ووطنية ملبدة ، ظهر م�رضوع دعم ال�صائق العمومي ب 12تنكة حمروقات ون�صف �صهريا ليلغي ا�رضاب 19-5-2011   وهو 

اال�رضاب الذي كانت قد دعت اليه احتادات قطاعات النقل الربي يف لبنان ، ورفعت له مطلبا اأ�صا�صيا هو تثبيت �صعر �صفيحة البنزين على 25 

الف لرية لبنانية و�صعر �صفيحة املازوت على 20 الف لرية .ونا�صلت ن�صاال تفاو�صيا مريرا للثبات عليه ب�صهادة اأحد النواب الذين �صاركوا 

باملفاو�صات ، لكن احلائط امل�صدود الذي و�صعه النهج القدمي اجلديد لريا احل�صن وفريقها يف التعاطي مع املطالب االجتماعية واملعي�صية 

للبنانيني ، ورف�ض فيه اأي كالم عن تثبيت ل�صعر �صفيحة البنزين ، واملناخات ال�صيا�صية املرتبطة مب�صاعي ت�صكيل احلكومة اجلديدة، وتكتيكات 

ادارة فرتة الفراغ احلكومي ، كل ذلك و�صع ممثلي ال�صائقني يف حلظة ت�صوي�ض عالية �صغطجت على بو�صلة التفاو�ض النقابي وكان ما كان 

 اإذا ،  اال�رضاب الذي جرت له ا�صتعدادات وا�صعة من قبل ال�صائقني بتعاطف وتاأييد �صعبي وا�صع �رضبته مفاو�صات اللحظة االأخرية مع وزيرة 

املال ريا احل�صن التي نطقت بال�صهادة الناق�صة اأمام ت�صييق احل�صار النقابي عليها فقالت حلقوق ال�صائقني :"ال اله.." ع�صية زيارة م�صوؤومة 

للم�صوؤول االمريكي جيفري فيلتمان ، وتركت الغالبية ال�صاحقة من اللبنانيني مقهورين بال�صيا�صات الكافرة لفريقها ، يرزحون باعباء غالء 

املحروقات ولي�ض لهم اال اهلل . 

لقد ورطت ) بل ك�صفت ( ريا احل�صن رئي�ض اجلمهورية ، والرئي�ض املكلف ت�صكيل احلكومة اجلديدة جنيب ميقاتي بقرار ا�صتثنائي له باملعنى 

االقت�صادي واالجتماعي هوية رئي�ض حكومة ت�رضيف االعمال، وهي هوية كافرة باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية واملعي�صية للبنانيني ، قرار 

ق�صى مبنح كل �صائق عمومي 12تنكة ون�صف من املحروقات التي ي�صتخدمها ولثالثة اأ�صهر قابلة للتجديد، ما مل توؤلف احلكومةاجلديدة ،  وما 

مل ينخف�ض �صعر �صفيحة البنزين اىل 25 األف لرية . وا�صرتطت ريا احل�صن لتنفيذ ذلك االعالن عن الغاء اال�رضاب ،  واال فان امل�صوؤولني املعنيني 

يف حل من هذا امل�رضوع . قرار اجمع االقتت�صاديون على خطئه اقت�صاديا واجتماعيا ، و�صكك الد�صتوريون بد�صتوريتة وان لناحية م�صاواة 

اللبنانني باحلقوق وباالنفاق االجتماعي . 

بالعودة اىل انعكا�صات " ال�صهادة الكافرة " لريا احل�صن على العالقات النقابية ، فان لقاء عا�صفا الحتادات قطاع النقل ع�صية اال�رضاب الذي 

كان مقررا بتاريخ 19-5 2011  ح�رضه رئي�ض االحتاد العمايل العام غ�صان غ�صن تقرر فيه بعد نقا�ض حاد ومواجهات كالمية تعليق اال�رضاب 

با�صتياء وا�صح من قبل رئي�ض االحتاد العمايل العام وحتفظ حمافظ على وحدة ال�صف النقابي من قبل احتاد الوالء لنقابات النقل واملوا�صالت 

، وبني موؤيد لالتفاق وبالتايل لتعليق اال�رضاب وبني راف�ض له وبالتايل راف�ض لتعليق اال�رضاب ، �صهدت العالقات النقابية ا�صطرابا ، وال�صارع 

اللبناين اأ�صفا على فر�صة علّق املواطن اللبناين عليها اأماال يف ك�رض موجة االرتفاع امل�صطرد ال�صعار املحروقات ، مل يدم اال�صطراب يف العالقات 

النقابية طويال فات�صاالت ولقاءات اليومني التاليني بددت كثريا منه ، ونحت  املواقف النقابية باجتاه �صد الع�صب النقابي ال�صتئناف التحرك 

املطلبي املوحد،  حتت راية االحتاد العمايل العام ومطلبه اال�صا�صي يف مكافحة الغالء ،  وت�صحيح االأجور ،والدفاع عن لقمة عي�ض كامل 

فئات العمال والنا�ض ، واقرار خطة نقل عامة و�صاملة مبا فيها حق اللبنانني يف اعادة ت�صغيل النقل امل�صرتك و�صكك احلديد ،  ولن يدوم اأ�صف 

اللبنانيني طويال ، الأن احتادات قطاع النقل الربي �صتبقى على العهد ؛ جزءا اأ�صا�صيا يف التحرك املطلبي جلميع املواطنني، و حتت راية االحتاد 

العمايل العام ، ومدافعة رئي�صية عن حق اللبنانيني جميعا بالعي�ض الكرمي.  واعترب احتاد الوفاء لنقابات العمال وامل�صتخدمني اأن قرار الدعم  

تقزمي ملطالب ال�صائقني وتاأكيد على وحدة اجل�صم النقابي وقال يف بيان له : 

نظراً ملا اآلت اإليه �صلّة مطالب الفقراء على اختالف قطاعاتهم يف ملف املحروقات،من تقزمي و�صل اإىل حد اخت�صار مطالب تثبيت �صقف ل�صعر 

املوؤجرة،  الوطنية  النفطية  وا�صتعادة اخلزانات   ، النقل امل�صرتك و�صكك احلديد وتفعيلهما  تاأهيل قطاعي  واإعادة  البنزين واملازوت،  �صفيحة 

وا�صترياد الدولة للنفط بنف�صها ، واعتماد التخزين القومي للم�صتقات النفطية ، مبا ي�صع حدا لالحتكار ..  وغريها من املطالب االقت�صادية 

واالجتماعية  التي تبني وطنًا و�صعبًا وت�صع حداً للفلتان العام الذي ي�صكوا منه كل ال�صعب اللبناين، كل ذلك اأُريد له اأن ُيقزّم مب�رضوع دعم 

جزئي و�صبابي وموؤقت جدا ، ويوؤمن رواتب �صهرية ملوظفي كربيات �رضكات النقل اخلا�ض وغري قابل لل�صبط ، وقابل لل�صم�رضات والهدر يف 
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�صاحة االنت�صار الع�صوائي للوحات العمومية ودب عنا�رض جديدة للفو�صى واخلالفات يف �صوق اللوحات العمومية ، اأُلزم بقبوله ال�صائقون 

بحكم ال�رضورات التفاو�صية، عو�صا عن حلول �صاملة وعادلة لل�صائقني و جلميع اللبنانيني هدفت اإليها احتادات قطاع النقل، واأقفلت اأبوابها 

وزيرة املال وفريقها ال�صيا�صي جريا على عادتها يف التعاطي مع ال�صوؤون االجتماعية واملعي�صية للبنانيني . 

اأمام ذلك ؛  يعلن احتاد الوفاء مت�صكه بال�صلة ال�صاملة للمطالب االجتماعية واملعي�صية وعلى راأ�صها ت�صحيح االأجور وتثبيت �صعر �صفيحة 

البنزين ،واإقرار خطة نقل �صاملة ، ويعتربها ملفًا واحداً غري قابل الأي نوع من التجزئة اأو املناورة،  ويوؤكد على وحدة اجل�صم النقابي يف 

االحتاد العمايل العام  يف مواجهة �صيا�صة النت�ض والتجزئة امل�صوهة وامل�صبوهة التي اعتمدتها وزيرة املال يف حكومة ت�رضيف االأعمال يف 

التعاطي مع مطالب ال�صائقني و�صاركها فيها اآخرون ، ف�صال عن ال�صكوك الد�صتورية املثارة حول القرار اال�صتثنائي لدعم ال�صائقني . 

فماذا  قال املعار�صون وماذا قال املوؤيدون يف ال�صهادة الناق�صة لريا احل�صن ؟  

االحتاد العمايل العام :  احلل العادل تثبيت البنزين  عند 25 األف لرية 

دعا االحتاد العمايل العام اىل ان تذهب املبالغ املخ�ص�صة للدعم املوّقت مبا�رضة اىل ال�صائق العمومي وحده، »ال اأن تتحول هبات الأ�صحاب 

مكاتب ال�صيارات العمومية و�رضكات النقل اخلا�صة واإطالق ر�صا�صة الرحمة على النقل امل�صرتك«. 

موقف االحتاد �صدر بعد اجتماع هيئة مكتب املجل�ض التنفيذي برئا�صة غ�صان غ�صن، خ�ص�ض مللف املحروقات، م�صتغربا مبادرة وزيرة املال 

»املدعومة بقرار ا�صتثنائي من اجلهات العليا، على �صّخ نحو 100 مليون دوالر لال�صهر ال�صتة املقبلة بذريعة خطة دعم املحروقات لل�صائقني 

العموميني«. واكد مت�صكه مبواقفه ال�صابقة، وخ�صو�صا حيال و�صع �صيا�صة نفطية »تبداأ باإ�صالح امل�صايف القائمة وتو�صيعها وا�صترياد النفط 

من دولة اإىل اأخرى وتكريره وح�رض توزيعه وت�صعريه بالدولة وحدها، وكف يد ال�رضكات اخلا�صة نهائيا«. كذلك، ابدى مت�صكه بتنفيذ خطة نقل 

وطنية تعيد تفعيل النقل امل�صرتك عرب اأ�صطول نقل عام يف كل املدن واالأرياف، ف�صال عن و�صع اخلطط الفعلية الإعادة ت�صغيل خطوط ال�صكك 

احلديد املحتلة من النافذين واإطالق درا�صة لبناء �صبكة مرتو اأنفاق يف املدى القريب. ودعا اىل تنفيذ فوري خلطة النقل العام القابعة يف اأدراج 

جمل�ض الوزراء، م�صددا على اأن احلل العادل يكمن يف و�صع �صقف لل�صعر بحد ال يتجاوز الـ25 الف لرية للبنزين و20 الفا للمازوت، »لي�صمل 

جميع �صائقي ال�صيارات العمومية واخل�صو�صية و�صواهم من حمدودي الدخل الذين ي�صكلون اأكرث من 90% من ال�صعب«.و�صاأل االحتاد العمايل 

يف بيان عن ا�صتغراب وزيرة املال موقف االحتاد »الذي طاملا اأكد رف�ض �صيا�صة وزارتها، واهدار املال العام و�صعيها الدائم اىل اإدارة برنامج 

اخل�صخ�صة وبيع امللك العام باأبخ�ض االأثمان بعد اإفال�صه وتفريغه. وما جاء يف نعيها اخلزينة العامة وعجزها عن دفع رواتب املوظفني، اإال 

الإدخال االإدارة العامة �صمن برنامج ورقة حكومتها االإ�صالحية، وهي خ�صخ�صتها بع�ض املوؤ�ص�صات العامة وامل�صالح امل�صتقلة من كهرباء 

وماء و�صمان اجتماعي و�صوال اإىل االإدارة العامة وحتما النقل العام«.

غ�سن :  لي�س حالً لذوي الدخل املحدود وم�ستمرون بالتحرك لت�سحيح االأجور 

وراأى رئي�ض االحتاد العمايل العام غ�صان غ�صن اأن ما قدمته وزيرة املال ريا احل�صن لل�صائقني لي�ض حاًل لذوي الدخل املحدود. و�صدد خالل 

لقاء وزير االأ�صغال العامة والنقل غازي العري�صي، احتادات ونقابات النقل الربي، يف مقر االحتاد العمايل العام، اأن احلل يجب اأن يكون �صامال 

ويخدم كل النا�ض وكل حمدودي الدخل ،  واعترب غ�صن  ان مو�صوع املحروقات يهم جميع اللبنانيني، خ�صو�صا ان االحتاد يدعم حترك احتادات 

النقل، باعتبار ان هذا املو�صوع يطال جميع املت�رضرين من �صيا�صة نفطية و�صيا�صة نقل مغيبة يف ادراج جمل�ض الوزراء بعد ان اجنزت خطة 

نقل عامة و�صاملة وان احلل الذي قدمته وزيرة املال ال ير�صي اجلميع. واأكد غ�صن الحقا اأن » مطلب االحتاد هو اال�صتمرار يف التحركات يف 

خمتلف القطاعات من دون ا�صتثناء«، م�صرياً اإىل » التح�صري لدعوة خمتلف النقابات اىل التحرك للمطالبة بت�صحيح 

االأجور �صمن �صلم متحرك، بحيث تت�صاوى القدرة املعي�صية مع ارتفاع االأ�صعار ».

العري�سي : ال يلبي م�سالح اجلميع و الدولة م�سوؤولة عن تفعيل النقل امل�سرت

وقال وزير اال�صغال العامة والنقل غازي العري�صي: قمت بواجبي باطالق املفاو�صات بني النقابات ووزيرة املال، وكل 

العموميون وحدهم  ال�صائقون  انه من خالل حما�رض اجلل�صات ال يتحمل  موؤكدا  ايجابية،  التي عقدت كانت  اللقاءات 

البنزين  الدعم، بل كان مطلبهم تثبيت �صعر �صفيحتي  اتخذ النهم مل ي�رضوا على �رضط  الذي  القرار االخري  م�صوؤولية 

واملازوت، وهم مل يكتفوا بذلك امنا ا�رضوا على بندين متالزمني مع اي قرار �صي�صدر، االول: اقرار خطة النقل العام والثاين م�صلحة اللبنانيني، 

النهم انطلقوا من معادلة ان ال�صائقني العموميني فقراء ينقلون فقراء. 
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طلي�س : اإجناز حتقق لل�سائقني العموميني و�سنكون من املطالبني بحقوق جميع اللبنانيني     

اعترب رئي�ض االحتاد اللبناين مل�صالح النقل ب�صام طلي�ض ان احتادات النقل هي جزء من االحتاد العمايل العام و�صتكون من املطالبني بحقوق 

جميع اللبنانيني، لذلك علينا التكاتف والتعاون لتحقيق كل املطالب العمالية. ودعا اىل حت�صني االإجناز الذي حتقق لل�صائقني العموميني 

وا�صدار االآلية املنا�صبة القانونية لالتفاق. واأو�صح الحقا اأن » ال�صائقني االتفاق الذي مت مع وزيرة املال والقا�صي باإعطاء العموميني واأ�صحاب 

ال�صاحنات 12 �صفيحة ون�صف �صفيحة �صهريًا وملدة ثالثة ا�صهر قابلة للتجديد، ياأتي خدمة للمواطنني قبل اأي �صيء اآخر، اإ�صافة اىل خدمة 

ال�صائقني العموميني«.واأكد  طلي�ض يف بيان ال حق » اأن ما حتقق هو مطلب قطاعي يخدم �رضيحة من قطاعات احلركة النقابية اللبنانية 

املتمثلة باالحتاد العمايل العام الذي يرفع �صلة مطالب عامة ويجب العمل وال�صعي على حتقيقها عرب الو�صائل التي كفلها الد�صتور اللبناين. 

كما اكد التزامه بكل ما تقرره هيئات االحتاد العمايل العام من اإ�رضابات وحتركات وتظاهرات دفاعا عن م�صالح العمال واملواطنني و�صوف 

نكون وكما العادة راأ�ض حربة يف اأي حترك عمايل عام مقبل .

جنده :  للت�سدي ملن يقف يف وجهه

ا�صتغرب رئي�ض نقابة ال�صائقني العموميني عبد االمري جنده موقف غ�صن وبارك االتفاق مع وزيرة املال، داعيًا اىل الت�صدي اأمام من يقف يف 

وجهه، واأكد جندة اأن دعم �صائقي ال�صيارات العمومية والفانات وال�صاحنات املرخ�صة، من �صاأنه احلد من الفو�صى التي ي�صهدها قطاع النقل 

الربي، وال �صيما تلك التي تعمل اإما ب�صكل مزور اأو بلوحات بي�صاء.

ونفى جندة اأن يكون عدد امل�صتفيدين من قطاع النقل الربي، يتجاوز 55000 األف م�صتفيد، فهناك 33،500 �صيارة عمومية، 4000 فان، و2236 

اأوتوبي�ض فوق 24 راكبًا، و15،300 �صاحنة. واتهم من يروجون بذلك بـ«الكذابني والفا�صدين«.

ودان جندة الت�رضيحات التي و�صفت االتفاق مع ال�صائقني العموميني بـ«الت�صوية املجتزاأة...وباأن هذا القرار �صكل �صابقة غري د�صتورية ار�صت 

حااًل من التمييز بني مواطن واآخر«، واأ�صاف »اإن ما ن�صمعه من غرية على ما ح�صله �صائقو العمومية، مل ن�صمعه عندما ح�ّصل املعلمون 4 

درجات ومل يحتج ال�صعب، ملاذا مل يتحرك هوؤالء الغيارى؟«، واأ�صار اىل اأنه يف العام 1969 كانت هناك رديات لل�صائقني عندما كانت التعرفة 

بـ1،5 لرية، اليوم هذا الدعم هو مل�صلحة النا�ض وال �صيما اأ�صحاب الدخل املحدود والفقراء حتى ال نلجاأ اىل التعرفة والتي كانت تدر�ض على 

اأ�صا�ض 4000 لرية للراكب فتعرفة الـ2000 لرية كانت على اأ�صا�ض �صفيحة البنزين 27000 لرية واليوم هناك فارق ي�صل اىل 10000 لرية عندما 

ي�صل �صعرها اىل 37000 لرية.وقال من لديه حقوق اأو مطالب، فليرتك ال�صائقني العموميني، وليح�صل بغري هذه الطريقة، فنحن نا�صلنا كثرياً 

وتظاهرنا لن�صل اىل هذا اليوم، 

ال�سائقون يف �سيدا واجلنوب يهّددون بانف�سالهم عن النقابة

رفع عدد كبري من ال�صائقني يف �صيدا واجلنوب �صوتهم راف�صني الت�صوية التي مت التو�صل اليها بني احتادات النقل ووزيرة املال ريا احل�صن،، 

ويف حني رحب البع�ض باالتفاق واعتربه خطوة يف االجتاه ال�صحيح<،  مهددين باالنف�صال عن االإحتاد من اجلنوب، الأن حقهم ال ي�صلهم· 

و�صفه البع�ض االأخر بانه تنازل عن الدفاع عن املطالب املحقة. واملقرر >اأن ينفذ عدٌد من ال�صائقني اعت�صامًا لرفع ال�صوت االحتجاجي، حيث 

اأو�صح ممثل ال�صائقني حممد عجمي » اأن �صبب هذا االعت�صام، يعود اىل اأن املال الذي ي�صل من الدولة ال ُيعطى للفقري، فهو ُيعطى الأ�صحاب 

>النمر< الذين ميتلكون 30 اأو 50 من النمر، بينما االأجري ال ي�صله �صيء الأن لي�ض هناك من اآلية تن�صف ال�صائق والفقري«·  واأكد انه >ال توجد 
اآلية حتمي ال�صائق، فالدولة ت�صتطيع دفع املال يف ال�صمان لالأجري، ويدفعون يف ال�صهر 3 مليارات لرية، اإذا اأعطي مليار لل�صمان حتل امل�صكلة، 

هذا القرار فقط ليعطي اأموااًل اىل ال�رضكات وتزيد االأرباح، اأما بالن�صبة للفقري فال ي�صله �صيء، ال �صيما واأن 60% ي�صتاأجرون النمر وال امكانية 

لديهم ل�رضائها مببلغ 60 األف دوالر اأمريكي، ومنذ يومني ارتفع �صعرها 5 اآالف دوالر، والذين ميلكون ر�صيداً يف البنك اأ�صبحوا ي�صرتون النمر، 

الأن تاأجريها اأربح لهم· 

جتمعات يف النبطية وكفرمان

اأقدم عدداً من ال�صبان �صباح 19-5-2011 يوم اال�رضاب الذي كان مقررا ، على قطع طريق حبو�ض ـ النبطية باإطارات ال�صيارات امل�صتعلة، 

اإحتجاجًا على اإرتفاع اأ�صعار املواد الغذائية والبنزين. كذلك جتمع عدد اآخر من ال�صبان على مثلث كفرمان، ورفعوا �صعارات تطالب بخف�ض �صعر 

البنزين، و�صعارات اأخرى منها » بدنا بنزين بع�رضين وكهرباء 24«، واأعلنوا اأنهم �صباب النبطية امل�صتقلني واأن حتركهم �صلمي
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غندور : اجراء ال يحمي ال�سائق العمومي

وتعليقًا على دعم ال�صائق العمومي، دعا امني االعالم يف احتاد الوالء لنقابات النقل واملوا�صالت النقيب ح�صني غندور ال�صلطات املعنية 

»اإىل العمل بعدل وم�صاواة بني كافة القطاعات العمالية«، معتربا »اأن هذا االإجراء ال يعمل على حماية ال�صائق العمومي هو وعـائلته على 

املدى البعيد.

برو :  م�سوه وم�سبوه وال يحّل �سيئاً من اأزمة الطاقة على ال�سعيد الوطني

و�صف رئي�ض جمعية امل�صتهلك يف لبنان الدكتور زهري برو دعم حكومة ت�رضيف االأعمال ل�صيارات 

اإىل  داعيا  وامل�صبوه«،  بـ«امل�صّوه  ال�صفيحة،  ون�صف  �صفيحة   12 بـ  العمومي  النقل  و�صاحنات 

»الرتاجع الفوري عن هذا الدعم، وا�صتخدام املبلغ املقرر، الذي ي�صل اإىل 49 مليون دوالر خالل اأول 

ثالثة اأ�صهر، ل�رضاء با�صات للنقل العام، وت�صيري خطوط اإىل املناطق اللبنانية كافة«، معترباً »اأن 

الدعم يجب اأن يذهب اإىل القطاع العام اأواًل، ومـنه اإىل كل النا�ض«. واعترب برو اأن قرار الدعم، »ال يخت�رض معاناة كل اللبنانيني، وال يحّل 

�صيئًا من اأزمة الطاقة على ال�صعيد الوطني العام«، م�صريا اإىل »اأن ما يحتاجه ال�صائقون العموميون، هو قانون نقل عام حديث، وتنظيم جدي 

مينع اال�صتخدام غري ال�صـرعي للوحات، ودعم جتديد اأ�صطول ال�صيارات القدمية«. 

وقال: »ما حتتاجه البالد هو �صيا�صات متكاملة، واأول خطوة يجب على احلكومة املقبلة القيام بها حلل االأزمة، هو تاأمني قطاع نقل عام 

يوؤمن و�صائل نقل حديثة ورخي�صة يف متناول جميع اللبنانيني. واخلطوة الثانية املبا�رضة هي الت�رضيع الفوري ال�صتخدام الغاز والكهرباء 

يف ال�صيارات. واخلطوة الثالثة هي دخول الدولة اإىل �صوق املحروقات، لكن لي�ض على طريقة الطحني واملازوت و�صفقاتها

جمعية امل�ستهلك: دعم املحروقات خمالفة

جمعية امل�صتهلك يف بيان الحق بتاريخ 224-5-2011 دعت اىل الغاء قرار الدعم ملالكي ال�صيارات وال�صاحنات العمومية،  بعدما و�صفته 

بغري القانوين »الن اأ�رضاره توؤدي اإىل تفاقم حال الف�صاد والفو�صى والظلم للم�صتهلكني«.ويف كتاب رفعته اىل وزيرة املال، �صاألت اجلمعية 

عما اذا كان الدعم يعني ان حكومة ت�رضيف االعمال قررت خ�صخ�صة قطاع النقل نهائيا، وما اذا كان يحق لها ذلك من دون العودة اىل جمل�ض 

النواب. ونّبهت من عدم و�صول الدعم اىل ال�صائقني »الن معظم ال�صيارات التي �صتتلقى الدعم متلكها �رضكات كبرية«، منتقدة توزيع اموال 

ال�رضائب والر�صوم الأنه »يت�صم بع�صوائية ظاهرة«.ويف كتاب مماثل اىل الوزير غازي العري�صي، راأت اجلمعية ان اموال الدعم كفيلة بنف�ض 

قطاع النقل وحتديثه، مذكرة باأن ال�صعب ينتظر خطة متكاملة للنقل وتنفيذا عمليا يبداأ بنقل اموال الدعم املقرر ل�صيارات النقل اخلا�صة التي 

�صرتاوح بني 50 و100 مليون دوالر اىل قطاع النقل العام . 

ي�سوعي: زيادة االأجور اأجدى اقت�سادّياً من دعم ال�سائقني

اأن وجود الدعم بحّد ذاته يعك�ض ف�صل هذا النهج يف تطبيق �صيا�صات اقت�صادية واجتماعية ومالية ونقدية جمدية، ف�صاًل عن اإخفاق الفريق 

املم�صك بهذه امللفات يف اإدارة البلد. اأما على �صعيد احلالة االأخرية، اأي دعم ال�صائقني العموميني، فما يجعل هذا االأمر مزرابًا جديداً للهدر 

اأن الدعم �صيطال 54800 �صائق، م�صّجل منهم 37 األف �صيارة عاملة على البنزين، و17800 �صيارة عاملة على املازوت. ويف راأي ي�صوعي، 

اأن هذه اللوحات امل�صّجلة لي�صت جميعها عاملة، مبعنى اأن هناك اأفراداً، عددهم ال ي�صتهان به، ميلكون لوحات عمومية، لكنهم يعملون يف 

اأعمال اأخرى بعيدة كل البعد عن النقل باالأجرة، وهناك عدد يعتا�ض من تاأجري اللوحات التي ميلكها، فمن �صيح�صل على الدعم: املالك اأم 

امل�صتاأجر؟ وماذا عن ال�صيارات اخلا�صة باملزارعني، واآليات نقل الطالب... ال بل اإن املّطلعني على اأو�صاع النقل الربي يف لبنان ي�صريون اإىل اأن 

�رضكات النقل �صتكون امل�صتفيد االأكرب من هذا الدعم، فهناك مكاتب نقل تاك�صي، و�رضكات نقل متو�صطة وكربى ميلك كّل منها ع�رضات اللوحات 

العمومية مثل: �صاوي، زنتوت، االأحدب، اآلو تاك�صي، �صاريل تاك�صي... وهناك اأ�صخا�ض ميلكون ع�رضات ال�صاحنات التي ح�صلت على الدعم اأي�صًا 

من جيوب اللبنانيني. واإذا كان اأ�صل فكرة الدعم مرادفًا خلف�ض �صعر ال�صلعة، فاإن االأجدى، وفقًا لي�صوعي، اأن تكون هناك زيادة على االأجور، 

فهذا االأمر يفرت�ض اأن تكون هناك �صيا�صة تدفع نحو اال�صتثمار يف قطاعات منتجة.

ها�سم : االتفاق ناق�س واال�سا�س فيها هو تثبيت �سعر �سفيحة البنزين

النائب قا�صم ها�صم راأى  انه قد يكون التفاهم الذي ح�صل بني احتادات النقل ووزارة املال مهمًا، لكن هذا االتفاق جاء ناق�صا الأنه مل يف 

بالغر�ض الن االزمة لي�صت ازمة �صائقني عموميني، بل هي �رضخة املواطنني اللبنانيني نتيجة ارتفاع ا�صعار املحروقات، فهذه املعاجلة 

مل تكن معاجلة نهائية ومل تكن معاجلة �صحية الن اال�صا�ض هو يف كيفية معاجلة اأزمة ارتفاع ا�صعار املحروقات التي تنعك�ض �صلبا على 

اللبنانيني. ودعا اىل اإعادة النظر بهذه اخلطوة واال�صا�ض فيها هو تثبيت �صعر �صفيحة البنزين اأ�صا�صا لتطال كل املواطنني اللبنانيني. 
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اخلويل : العودة عن هذا الدعم ف�سيلة

انتقد رئي�ض حزب العمال  مارون اخلويل يف بيان له، الت�صوية املجتزاأة التي عقدتها احلكومة مع نقابات 

ال�صائقني العموميني والتي اأف�صت اىل دعم 33 الف �صائق عمومي على ح�صاب مليون ون�صف مليون �صائق 

مت�رضر، معتربا اأن هذا القرار �صكل �صابقة غري د�صتورية اأر�صت حاال من التمييز بني مواطن واآخر. وحّمل اخلويل 

العامة  اال�صغال  لوزير  للقطاع اخلا�ض  النقل  بتاريخ 24-5-2011  م�صوؤولية مترير �صفقة دعم  بيان  يف 

والنقل يف حكومة ت�رضيف االعمال غازي العري�صي الذي ح�صن هذا االتفاق على ح�صاب كل اللبنانيني وعلى 

ح�صاب عدم قيام النقل العام امل�صرتك· و�صاأل: كيف ير�صى الوزير العري�صي باأن ت�رضف اخلزينة اأكرث من 100 

مليون دوالر دعما للقطاع اخلا�ض والنقل العام امل�صرتك يحت�رض· ودعا العري�صي اىل ا�صقاط اتفاق دعم النقل 

اخلا�ض والعودة اىل املبادىء اال�صرتاكية، معتربا ان العودة عن هذا الدعم ف�صيلة وا�صالح. 

رئي�س جمعية جتار بريوت نقوال �سما�س : فلت امللق

اإن ما عملته وزيرة املال اأخرياً من دعم ال�صائقني هو تدبري مت�رضع، اإذ اإن هذا املو�صوع �صيزيد االأعباء على اخلزينة العامة و�صيعمق االأزمة، 

وهذا القرار غري مدرو�ض اأي�صًا من ناحية اجلدوى االجتماعية، وبالتايل على الدولة اأن جتد نوعًا من االن�صباط يف الو�صع املايل، الأننا اليوم 

ن�صتطيع اأن نقول »فلت امللّق . 

القي�سي : املطلوب العودة اىل تعرفة ال 1500 ل.ل

املدير العام للنقل الربي والبحري عبد احلفيظ القي�صي، اأكد اأن طلبات الرتخي�ض لل�صيارات العمومية والتي كانت وزارة النقل قد اأعلنت عنه 

يف اأيلول )�صبتمرب( املا�صي، كان بطيئًا بالرغم من االعالنات الداعية للح�صول عليها، اإال اأنها ت�صارعت وبوترية غري م�صبوقة بعد اإعالن الدعم 

ل�صائقي العمومية. واأ�صاف اأن الدعم ال يهدف اىل دعم ال�صائقني بقدر ما يهدف اىل دعم تعرفة النقل للمواطنني خ�صو�صًا واأن املطلوب اليوم 

من ال�صائقني ويف اأعقاب الدعم العودة اىل تعرفة ال1500 لرية، كما كان االتفاق معهم.

ي�صرتي  اأم من يعمل عليها، وباخت�صار هو من  املالك  اأكان  �صواء  الديراك�صيون«،  اأي من هو »وراء  ل،  امل�صِغّ اىل  �صيذهب  الدعم  اأن  واأو�صح 

املحروقات.

تنفيذ القرار واآليات الدفع لل�سائقني

اذن مزاولة مهنة وهوية وطلب يف مالية املحافظة 

بعد ع�رضة اأيام على اتخاذ قرار دعم ال�صائق العمومي مبا قيمته 12تنكة ون�صف من املحروقات امل�صتخدمة )بنيزين اأو مازوت( وحتديدا حتى 

تاريخ 31اأيار 2011  كانت وزارة املالية ) نقال عن ال�صفري( ال تزال تنتظر و�صول جواب الوزير العري�صي حول بع�ض الرتتيبات ذات ال�صلة 

مبلف الدعم، خ�صو�صًا فــــي ما يت�صل بت�صاريح مزاولة مهنة النقل العام للركـــاب، اإ�صافة اإىل اال�صتمارات التي من املفرت�ض اأن يتم االتــفاق 

على اأن تتوىل وزارة االأ�صغال مهمة ملئها مع ال�صائقني. وعما اإذا كان الدفع يف �صـــهر حـــزيران اأو مبفعول رجعي، اأكدت وزيرة املال  »اأن كل 

امللفات امل�صـــتوفية ال�رضوط، �صتقب�ض هذا ال�صهر«، نافية نفيًا قاطعًا وجــود اأية عراقيل، اأيًا تكن طبيعتها، يف وجه اإقرار االآلية. واإذ توؤكد اأن 

الدعم البالغة قيمته حواىل 70 مليار لرية يف الثالثة اأ�صهر االأوىل، يقت�صي من املدعوم اأن ي�صتويف كل ال�رضوط القانونية، تلفت اإىل اأن املبالغ 

املر�صودة للدعم عبارة عن �صلفة من م�رضف لبنان لوزارة املالية. وفيما تعيد التاأكيد على حقيقة اأن الدعم وقتي وظريف وين�صجم مع طبيعة 

املرحلة التي تقطعها البالد، ت�صّدد على انه �صيكون على احلكومة اجلديدة لدى ت�صكيلها البحث يف بدائل اأخرى لدعم ال�صائقني، ال �صيما يف 

ما يتعلق ب�صيا�صة النقل العام. وتختم احل�صن بالقول: اإذا مل تت�صكل احلكومة فاإن اآلية الدعم املقرة لن ت�صتمر الأكرث من �صتة اأ�صهر، الأنها ال 

ت�صلح الأكرث من ذلك.   وكانت احل�صن اأكدت يف حديث �صحايف قبل اأيام اإىل اأنها اأجنزت االآلية واأر�صلتها اىل العري�صي »حتى يعطي بركته 

عليها«، واأ�صافت »اأُِخَذت يف االعتبار كل احلاالت التي ميكن اأن تواجهنا وو�صعنا اال�صتمارة التي يفرت�ض ملوؤها وامل�صتندات املطلوبة لكل 

حالة، وبعد ملئها يراجع �صاحب العالقة املحت�صبية اأو املالية املوجودة يف منطقته، فيقدم الطلب ويتم التحقق منه وُتختم الطلبات بعد اأن 

نتاأكد من ت�صجيل ال�صائق لدى وزارة االأ�صغال كرتخي�ض ملزاولة املهنة وترخي�ض للمركبة اإ�صافة اإىل الهوية اأو اإخراج القيد«. ومل يعلم ما اذا 

كانت  الطلبات �صتقدم باليد اأو عرب �صما�رضة ، وما هي التعقيدات التي �صتواجه ال�صائق على اأبواب االدارة اللبنانية !
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ن�رضت رئا�صة جمل�ض الوزراء قراراً يحمل الرقم 320/ م �ض، 

النقل  دعم  على  اال�صتثنائية  املوافقة  »اإعطاء  فيه  اأوردت 

العمومي )دعم كل �صائق �صيارة عمومية اأو �صاحب �صاحنة 

بقيمة 12 �صفيحة ون�صف �صفيحة �صهريًا، ملدة ثالثة اأ�صهر( 

املبالغ  لدفع  الالزمة  اخلزينة  �صلفة  املال  وزارة  واإعطاء 

وزارة  موازنة  من  ت�صدد  اأن  على  الدعم،  هذا  عن  املرتتبة 

الأ�صحاب  امل�صتحقة  املبالغ  وتدفع   ،2012 لعام  املالية 

العالقة بناًء على اآلية ومعايري وم�صتندات حتّدد بالتن�صيق 

فيما بني وزارتي املالية واال�صغال العامة والنقل«.

ن�ّض القرار : »يتبني من امللف ان وزارة املالية تفيد ما يلي: 

ملا كانت اأ�صعار املحروقات قد ارتفعت ب�صكل بات ي�صكل عبئًا 

على ذوي الدخل املحدود، وملا كانت وزارة املالية، وبعدما 

خلف�ض   2011/2/25 بتاريخ  اال�صتثنائية  املوافقة  اأعطيت 

اال�صتهالك الداخلي على مادة البنزين، عمدت اىل خف�ض هذا 

مقدار  واملياه حتديد  الطاقة  وزارة  من  بعدما طلبت  الر�صم 

اخلف�ض على كل نوع من اأنواع املحروقات.

اىل  اأدى  العاملي  النفط  الأ�صعار  امل�صتمر  االرتفاع  اأن  ومبا 

ارتفاع �صعر �صفيحة البنزين وبالتايل عاد ال�صعر اىل ما كان 

عليه قبل اخلف�ض مما اأبطل فعليًا الغاية من اخلف�ض ف�صاًل 

عما تكبدته اخلزينة من انخفا�ض يف االإيرادات. 

وملا كان وزير الطاقة واملياه طلب جمدداً اإلغاء ما تبقى من 

ر�صم اال�صتهالك، االأمر الذي ترى وزارة املالية انه لن يوؤدي 

االأمثل ال يتمثل باإلغاء  الغر�ض املطلوب كما ترى ان احلل 

الر�صم الذي ي�صتفيد منه ذوو الدخل املتو�صط واملرتفع مع 

ذوي الدخل املنخف�ض واملحدود اإن مل تكن ا�صتفادة اأ�صحاب 

الدخل املرتفع اأكرث. وملا كان الهدف يتمثل بتخفيف اأعباء 

زيادة �صعر املحروقات على اأ�صحاب ذوي الدخل املنخف�ض 

واملحدود عرب عدم زيادة كلفة النقل عليهم ا�صافة اىل تخفيف 

لل�صلع  الداخلي  النقل  املحروقات على  ا�صعار  ارتفاع  عبء 

والب�صائع مما يوؤدي اىل عدم حتميل هذه الكلفة للم�صتهلك 

النهائي وبالتايل زيادة اأ�صعار ال�صلع اال�صتهالكية، 

ويف ظل غياب نقل عام وفاعل، فاإن وزارة املالية ترى ان 

وبا�صات  وفانات  عمومية  )�صيارات  العمومي  النقل  دعم 

و�صاحنات( لي�ض بهدف دعم �رضيحة حمددة، بل بهدف تثبيت 

تعريفة النقل وعدم زيادتها مما ي�صاعد يف دعم

اأ�صحاب ذوي الدخل املنخف�ض واملحدود وهم اأكرث ا�صتعمااًل للنقل 

العمومي وقد تو�صلت هذه الوزارة، بعد مفاو�صات عدة، اىل اتفاق 

مبدئي مع النقابات املعنية وهي تطلب املوافقة اال�صتثنائية على 

دعم النقل العمومي واإعطاءها �صلفة خزينة لدفع تلك املبالغ بناًء 

على اآلية ومعايري وم�صتندات تو�صع بالتن�صيق والتوافق مع وزارة 

اال�صغال العامة والنقل. 

االأعمال منذ تاريخ  اأ�صبحت يف و�صع ت�رضيف  ان احلكومة  ومبا 

واال�صتقرار  االجتماعي  االأمن  ملقت�صيات  ومراعاة   ،2011/1/13

االقت�صادي، وحفاظًا على امل�صلحة العامة، 

لذلك، فقد اأعطيت املوافقة اال�صتثنائية على ما يلي: 

ان  على  العمل،  ويزاول  العام  النقل  مرخ�ض مبزاولة  كل  دعم  1ـ 

تكون املركبة التي يعمل عليها حائزة على ترخي�ض، مببلغ يوازي 

�صعر 12 �صفيحة ون�صف ال�صفيحة تدفع م�صبقًا على ثالثة اأ�صهر 

بدءاً من 2011/6/1. 

2 ـ يجـــدد هذا الدعم ملدة مماثلة يف حال عدم ت�صـكيل احلكومة. 

3ـ يتوقف هذا الدعم عند ت�صكيل احلكومة اأو يف حال و�صل �صعر 

�صفيحة البنزين اىل /25،000/ل.ل. 

)بنزين  املحروقات  �صفيحة  �صعر  على  بناًء  الدعم  بدل  يحّدد  4ـ 

ومازوت( ب�صعر االأ�صبوع االأول من �صهر حزيران، وب�صعر اال�صبوع 

االأول من �صهر اأيلول يف حال جتديد العمل بهذه املوافقة اال�صتثنائية 

وفقًا للبلد )2( اأعاله. 

5ـ  اإعطاء وزارة املالية �صلفة اخلزينة الالزمة لدفع املبالغ املرتتبة 

عن هذا الدعم على ان ت�صّدد من موازنة وزارة املالية لعام 2012، 

وتدفع املبالغ امل�صتحقة الأ�صحاب العالقة بناًء على اآلية ومعايري 

وم�صتندات حتدد بالتن�صيق يف ما بني وزارتي املالية واال�صغال 

العامة والنقل. على اأن يعر�ض املو�صوع الحقًا على جمل�ض الوزراء 

على �صبيل الت�صوية«. 

املدير  �صّم  مكتبها  يف  اجتماعًا  �صباحًا،  تراأ�صت  احل�صن  وكانت 

والنقل  العامة  االأ�صغال  وزارة  يف  والبحري  الربي  للنقل  العام 

والعمليات  اخلدمة  �صعبة  رئي�ض  القي�صي،  احلفيظ  عبد  املهند�ض 

يف قوى االمن الداخلي العميد �صامي نبهان ممثاًل وزارة الداخلية. 

ومت خالل االجتماع البحث يف اخلطوط العري�صة الآلية دعم ا�صعار 

املحروقات ل�صائقي ال�صيارات العمومية وال�صاحنات، ويف حتديد 

الدعم،  االإفادة من  ال�صائقني للتمكن من  امل�صتندات املطلوبة من 

و�صع  املقبل ملتابعة  اال�صبوع  ا�صافية  اجتماعات  تعقد  اأن  على 

االآلية

العمومي  ال�سائق  دعم  قرار  ن�ص 
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طالب بت�سحيح الأجور بن�سبة 60 يف املئة

الحتاد العمايل العام :  لرفع بدل النقل اىل 12 األف ل.ل 

وتعميم ا�سطول النقل امل�سرتك

دعت هيئة مكتب املجل�ض التنفيذي لالحتاد العمايل العام، بعد اجتماعها الدوري بتاريخ 5-11-

2011، اىل اإلغاء جميع الر�صوم وال�رضائب اأّيًا كانت �صيغتها عن هذه املواد، وو�صع �صقف حمّدد 

الأ�صعارها والتعوي�ض عن اأي دخل تفتقده اخلزينة من خالل و�صع �رضائب على املداخيل الناجتة 

الريعية. وطالبت  الن�صاطات  العقارية واملالية وغريها من  امل�صاربات  االأرباح اخليالية يف  عن 

بزيادة بدل النقل اليومي من 8.000 ل.ل. اىل 12.000 ل.ل. يوميًا، وهي الن�صبة التي طراأت على 

اأ�صعار البنزين واملازوت بعد اإقرار بدل النقل مبوؤ�رض ارتفاع اأ�صعار البنـزين واملازوت ف�صاًل عن املبا�رضة بتنفيذ خطة نقل وطنية 

اأق�صاط  ارتفاع  ب�صبب  �صواء  نف�صها  بالن�صب  املدر�صية  املنحة  وزيادة  كافة  اللبنانية  املناطق  امل�صرتك يف  للنقل  اأ�صطول  وتعميم 

املدار�ض اأو اأجرة النقل للبا�صات املدر�صية. 

وبعدما ا�صتغربت " ا�صتمرار التعرّث يف ت�صكيل احلكومة العتيدة وا�صتمرار �صلل حكومة ت�رضيف االأعمال التي مل تن�رضف وال ت�رضّف 

االأجور وهي  "اإقرار زيادة بن�صبة 60% لت�صحيح  ، دعت اىل   النا�ض ومعي�صتهم يف جوانبها كافة"  اأحوال  عماًل يفّك اخلناق على 

الن�صبة التي فقدتها االأجور قيا�صًا باملوؤ�رض الرتاكمي للغالء، خ�صو�صًا اأّن مبلغي املئتي األف لرية التي زيدت ب�صكٍل ع�صوائي على 

احلّد االأدنى لالأجر كان �صبق وفقدت قيمتها �صلفًا نتيجة فلتان اأ�صعار ال�صلع اال�صتهالكية واحلاجيات االأ�صا�صية كافة باالإ�صافة اإىل 

ت�صحيح االأجور". 

.... و ت�سر على تثبيت �سعر البنزين واملازوت

و�صددت هيئة مكتب املجل�ض التنفيذي لالحتاد العمايل العام يف اجتماعها ،بتاريخ 24-5-2011، برئا�صة غ�صان غ�صن وح�صور 

االأع�صاء على اأن " احلل العادل يكمن يف و�صع �صقف ل�صعر �صفيحة البنزين بحّد اأعلى ال يتجاوز 25 األف لرية واملازوت 20 األفًا " 

، مبدية مت�صكها بـ "و�صع �صيا�صة نفطية وطنية« و" تنفيذ خطة نقل وطنية �صاملة وعامة ". واعلنت يف بيان انه " فيما ي�صتمرّ 

التعرّث والعجز عن ت�صكيل حكومة اإنقاذ وطني تزداد احلاجة اإليها اأكرث من اأي وقٍت م�صى �صواء على ال�صعيد الوطني واالإقليمي اأو 

على ال�صعيد االقت�صادي واالجتماعي ويف الوقت الذي حتا�رض االأزمات املتنا�صلة غالبية ال�صعب اللبناين يف احلياة والعمل وال�صكن 

والكهرباء واملاء والنقل واالنتقال وال�صكن وغري ذلك من اأ�صباب املعي�صة، وبعد اأياٍم معدودة من اإطالق وزيرة املال ت�رضيحها ال�صهري 

عن اإفال�ض اخلزينة العامة والعجز عن ت�صديد رواتب املوظفني، يف هذه االأجواء اخلانقة تقدم وزيرة املال مدعومة بقرار ا�صتثنائي من 

اجلهات العليا على �صّخ مبلغ يقارب الـ 100 مليون $ لالأ�صهر ال�صتةاملقبلة حتت ذريعة خطة دعم املحروقات لل�صائقني العموميني". 

وبعيداً عن التف�صريات ال�صيا�صية واالقت�صادية لتوقيت هذا القرار وخلفياته، يهّم االحتاد العمايل العام تاأكيد موقفه على اأ�ص�ض يتم�ّصك 

االحتاد العمايل العام بكامل ما جاء يف مواقفه ال�صابقة، خ�صو�صًا و�صع �صيا�صة نفطية وطنية تبداأ باإ�صالح وتو�صيع امل�صايف القائمة 

وا�صترياد النفط من دولٍة اإىل اأخرى وتكريره وح�رض توزيعه وت�صعريه بالدولة وحدها وكّف يد ال�رضكات اخلا�صة نهائيًا عن هذا القطاع 

اال�صرتاتيجي والوطني. و�صيبقى االحتاد العمايل العام متم�صكًا بتنفيذ خطة نقل وطنية، �صاملة وعامة، تعيد تفعيل النقل امل�صرتك 

من خالل اأ�صطول نقٍل عام على كافة االأرا�صي اللبنانية يف املدن كما يف االأرياف، ف�صاًل عن و�صع اخلطط الفعلية الإعادة ت�صغيل 

خطوط �صكك احلديد املحتلّة من قبل النافذين واإطالق درا�صة لبناء �صبكة »مرتو« اأنفاق يف املدى القريب. ويكرر االحتاد ا�رضاره على 

البدء بالعمل الفوري وتنفيذ خطة النقل العام القابعة يف اأدراج جمل�ض الوزراء، كما ي�صّدد على اأّن احلّل العادل يكمن يف و�صع �صقف 

ل�صعر �صفيحة البنزين بحٍدّ اأعلى ال يتجاوز 25.000 ل.ل. واملازوت 20.000 ل.ل. بحيث ي�صمل جميع �صائقي ال�صيارات العمومية 

واخل�صو�صية من موظفني وعمال واملزارعني واأوتوكارات نقل التالمذة والطالب اإىل املدار�ض وطالب اجلامعات ورّبات البيوت و�صواهم 

من فئات حمدودي الدخل التي ت�صمل اأكرث من 90% من ال�صعب اللبناين. واأكد وجوب ان تذهب املبالغ املخ�ّص�صة للدعم املوؤّقت 
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ا�صدر احتاد الوفاء لنقابات العمال وامل�صتخدمني يف لبنان بيانا بتاريخ 5-5-2011 حذر فيه من فلتان 

االأ�صعار و�رضورة الت�صدي لظاهرة الغالء الع�صوائي ب�صكل عام ، مما يوؤكد احلق بالعمل على مطلب تعديل 

احلد االأدنى وت�صحيح االأجور .

وطالب االحتاد يف بيانه بت�رضيع عقد املوؤمتر النقابي اأملطلبي لالحتاد العمايل العام والعمل على تو�صيع مروحة االت�صاالت والتن�صيق 

مع جميع االحتادات النقابية املهنية والقطاعية ومنظمات املجتمع املدين الأنها اأي�صا تتحمل م�صوؤولية يف مواجهة االأزمة االقت�صادية 

واالجتماعية .

التدخالت  ازدهاره وال تعبث به  امن يحافظ على  ا�صتقرار �صوريا وحق عمال �صوريا بوطن  اإىل �رضورة دعم  واأ�صار االحتاد يف بيانه 

اخلارجية املثرية للفÏ يف الوطن العربي ل�صالح العدو االإ�رضائيلي .

مبا�رضًة لل�صائق العمومي وحده ال اأن تتحّول هبات الأ�صحاب مكاتب ال�صيارات العمومية و�رضكات النقل اخلا�صة واإطالق ر�صا�ض 

الرحمة على النقل امل�صرتك. وت�صاءل: ملاذا ت�صتغرب وزيرة املال موقف االحتاد العمايل العام الذي لطاملا اأّكد رف�ض �صيا�صة وزارتها، 

هدر املال العام و�صعيها الدائم الإدارة »برنامج اخل�صخ�صة وبيع امللك العام" باأبخ�ض االأثمان بعد اإفال�صه وتفريغه، وما جاء يف 

نعيها اخلزينة العامة وعجزها عن دفع رواتب املوظفني اإالّ الإدخال االإدارة العامة �صمن برنامج " ورقة حكومتها االإ�صالحية "وهي 

خ�صخ�صتها بـع�ض املوؤ�صـــ�صات الــعامة وامل�صالح امل�صتقلة من كهرباء وماء و�صمان اجتــماعي و�صواًل اإىل االإدارة العامة وحتمًا 

النقل العام . 

á«dÉª©dG äÉcôëàdG ºYO :á«dÉª©dG ÖJÉµŸG

عقدت املكاتب العمالية يف االأحزاب والقوى الوطنية بتاريخ 12-5-2011 اجتماعا يف مركز احلزب ال�صوري القومي االجتماعي، بح�صور 

عميد العمل وال�صوؤون االجتماعية يف القومي الدكتور كمال النابل�صي، م�صوؤول وحدة النقابات والعمال املركزية  يف حزب اهلل ها�صم 

�صلهب، امل�صوؤول عن املكتب العمايل يف حركة اأمل علي عبد اهلل، امل�صوؤول عن مكتب املهن احلرة يف التيار الوطني احلر اإيلي حنا، رئي�ض 

جبهة التحرر العمايل يف احلزب التقدمي اال�صرتاكي ع�صمت عبد ال�صمد، امل�صوؤول عن املهن يف جمعية امل�صاريع اخلريية االإ�صالمية اأحمد 

اإبراهيم عي�صى، وامل�صوؤول العمايل يف حركة النا�رضيني امل�صتقلني ـ  جنم الدين، امل�صوؤول العمايل يف حزب البعث العربي اال�صرتاكي 

املرابطون جهاد ال�صماك. 

در�ض املجتمعون االأو�صاع االقت�صادية واالجتماعية واأ�صباب تطورها ال�صلبي الذي يطول كل فئات املجتمع، واأكدوا �رضورة دعم التحركات 

العمالية وعلى راأ�صها حترك االحتاد العمايل العام، ودعوا قوى املجتمع اىل الت�صافر وامل�صاركة يف هذه التحركات، خ�صو�صا حترك قطاع 

النقل وحترك املعلمني حفاظا على ال�صلم واالأمن االجتماعيني. وطالبوا القوى النقابية بال�صغط على القوى ال�صيا�صية لال�رضاع يف ت�صكيل 

احلكومة
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ق�ضية العدد

 ق�ضية عمل 

مـن يحمـي عمال لبنان مـن املخاطـر ال�ضحيّـة ملهنهـم؟

يتعرّ�ض العّمال ملخاطر �صحّية ونف�صّية عّدة يف اأثناء قيامهم مبهامهم يف خمتلف القطاعات.  فمن يحمي عمال لبنان  من املخاطر 

ال�صحّية الناجمة عن ظروف عملهم؟ ومن امل�صوؤول عن تنفيذ �صبل الوقاية من حوادث العمل؟

يلحظ الد�صتور اللبناين م�صاألة حماية العامل من الناحية ال�صحّية، يف املر�صوم الرقم 6341 ال�صادر بتاريخ 24/ 10/ 1951، حيث 

تن�ّض املادة 7 على �رضورة تاأمني مياه ال�رضب لالأجراء، واأن يوافق طبيب املوؤ�ّص�صة على مورد هذه املياه، وتن�ض املادة 15 على 

اأرباب العمل بدفع اأجرة اأطباء موؤ�ّص�صاتهم، وحتّدد املادة 16 واجبات طبيب املوؤ�ص�صة، وتعطي املادة 17 احلّق لرّب  �رضورة قيام 

العمل يف تعيني طبيب للتدقيق يف �صحة تقارير االإجازات املر�صية.  وين�ّض املر�صوم الرقم 4568 ال�صادر بتاريخ 1960/6/30 على 

�رضورة تعيني طبيب يف كّل من امل�صالح العامة واملوؤ�ّص�صات التي تخ�صع لقوانني العمل من اأجل مراقبة حال االأجراء ال�صحية )وهو 

يت�صمن �صبع ع�رضة مادة تتعلّق جميعها بوجوب تعيني طبيب لكّل موؤ�ص�صة يزيد عدد اأجرائها عن ع�رضين(. كما ين�ّض املر�صوم الرقم 

1/4568/ 60 على اإعطاء االأف�صلّية لالأطباء احلائزين على اخت�صا�ض يف طّب العمل. 

4 �أطباء عمل يف لبنان!

ح�صب اإح�صائيات نقابة االأطباء يف لبنان للعام 2011، يبلغ عدد اأطباء العمل يف لبنان اأربعة اأطباء. ومعظم املوؤ�ّص�صات يف لبنان 

ال تلتزم بتطبيق القانون وبالتعاقد مع طبيب عمل  ، والتجارب العاملّية تثبت اأّن متابعة طبيب العمل لالأجراء تزيد من اإنتاجيتهم، 

وحتميهم من االأمرا�ض، وبالتايل، تخّفف من ن�صبة االإجازات املر�صّية، والتكاليف املادّية التي ت�رضفها املوؤ�ّص�صات والدولة يف عالج 

املوّظفني املر�صى  ، اأّما يف لبنان، فيظّن اأرباب العمل اأّن التعاقد مع طبيب عمل ال ي�صّكل �صوى كلفة مالّية اإ�صافّية، من دون اأن يجروؤ 

املوظفون على املطالبة بحقوقهم خوفا من خ�صارة الوظيفة، وال تعمل الوزارات املعنّية من وزارة ال�صوؤون االجتماعّية ووزارة العمل 

على تطبيق القوانني واملرا�صيم ال�صادرة. ال تويل النقابات العمالية يف لبنان هذا ال�صاأن االهتمام الكايف وال متار�ض ال�صغط لنيل 

املطالب، ومن جهة اأخرى، ال تفر�ض الدولة اللبنانية تنفيذ القوانني حلماية العامل من املخاطر التي يتعرّ�ض لها .



اخلم�صون�صدى النقابات الـــثاين  اأيار  2011م - جمادي الثاين 1432هـالعدد  16

ق�ضية العدد

ور�ضة عمل حول "العمالة املنزلية 

وفر�ص العمل الالئق"

اأهم التو�ضيات ان�ضاء هيئة رقابية 

وان�ضاء نقابة حلماية عمال املنازل 

انهى الحتاد الدويل لنقابات العمال العرب ور�صة عمل حول "العمالة املنزلية 

بدم�صق  العمالية  للدرا�صات  العربي  املعهد  يف  اقامها  الالئق"  العمل  وفر�ض 

خالل الفرتة من 22-2011/5/24 مب�صاركة 22 كادر نقابي من االحتاد العمايل العام يف لبنان. 

وحتدث يف حفل االفتتاح رئي�ض االحتاد العمايل العام يف لبنان  غ�صان غ�صن واأ�صار اىل ما تتعر�ض له �صورية املقاومة من عا�صفة هوجاء 

ت�صتهدف النيل من ا�صتقرارها و�صمودها وت�صديها لكافة امل�صاريع التاآمرية يف املنطقة العربية. واأكد اأن العمل الالئق يعزز مفهوم الكرامة 

يف العالقة االإن�صانية االجتماعية، ما ي�صتدعي تغيرياً حقيقيًا يف االأجور و�صاعات العمل وظروف العمل بالن�صبة للعمال املنزليني.

ثم حتدث االأمني العام لالحتاد الدويل لنقابات العمال العرب رجب معتوق الذي اعترب اأن ما يجري يف �صورية هو موؤامرة ت�صتهدفها �صعبًا 

وحكومة، غايتها النيل من �صمودها وممانعتها ودعمها ووقوفها اإىل جانب املقاومة الوطنية يف لبنان وفل�صطني. واأكد على اأهمية اأن تقف 

اآلة  احلركة النقابية العربية بقياداتها وكوادرها �صداً منيعًا يف وجه ال�صخ االإعالمي وغ�صل العقول الذي يجري على قدم و�صاق من قبل 

اإعالمية �صخمة ت�صعى اإىل ترويج امل�رضوع ال�صهيوين االمريكي يف املنطقة.

و�نهت �لور�صة �عمالها بالتو�صيات و�لنتائج �لتالية :

1.العمل على اإن�صاء جمعية اأو نقابة تن�صوي حتت اإطار االحتاد العمايل العام يف لبنان حلماية عمال املنازل والدفاع عن حقوقهم ومراعاة 

ظروفهم واو�صاعهم.

2.دعوة اجلهات املخت�صة اىل اإلزام اأ�صحاب العمل على اإعطاء اإجازة اأ�صبوعية ملدة يوم واحد لعاملة املنزل.

3. العمل على توفري حماية العامالت املنازل من االجنرار نحو �صبكات الدعارة خا�صة فيما اذا اكرهن على ذلك من بع�ض ا�صحاب العمل.

4. العمل على حت�صني ظروف التعامل مع عمال املنازل من ناحية االقامة واملاأكل وامل�رضب والرفع من كفاءة النقابات يف مراقبة ظروف 

عمل عمال املنازل .

5. العمل على حتقيق امل�صاواة يف االأجر بني العامل والعاملة يف املنزل.

6. اإعطاء حيز اأو�صع يف االإعالم لتعميم الثقافة العمالية وتوعية عمال املنازل بحقوقهم وتخ�صي�ض برامج يف االإعالم حول دور النقابات يف 

الدفاع عن حقوق وم�صالح عمال املنازل .

7.العمل على الن�ض �رضاحة يف عقود العمل على حقوق امل�صتِخدم وامل�صتَخدم وبلغة كل منهما.

8. اقرتاح وقف ا�صتقدام العامالت املنزليات ب�صكل موؤقت، اأقله �صنة، لتنظيم اأو�صاع املوجودات منهن حاليًا و�صمان حقوقهن وفقا للت�رضيعات 

النافذة .

 ت�صجيع ا�صتخدام العامالت املنزليات اللبنانيات ب�صكل يومي اأو عند ال�رضورة.

9.اإن�صاء هيئة تفتي�ض رقابية لها �صالحية الدخول اإىل املنازل ب�صكل الئق ودوري واإجراء حتقيق �صامل و�رضيع يف حالة االنتهاكات مبا يحمي 

العامل ورب العمل معًا. 

10.�رضورة درا�صة و�صع العاملة االأجنبية من الناحية االجتماعية والنف�صية ودرا�صة و�صع العائلة التي �صت�صتقبلها قبل قبول طلب اال�صتخدام 

او رف�صه ..

11.قرتاح ا�صتبدال ت�صمية اخلادمة بالعاملة املنزلية اينما وجدت يف القرارات والت�رضيعات

12. . التاأكيد على القيمة االعتبارية واالإن�صانية للعمال املنزليني اأ�صوة بباقي العاملني يف قطاعات العمل االأخرى دون اأي متييز اأو تفرقة.
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الالجئ الفل�سطيني العامل يف 

لبنان خا�سع 

لتعوي�ض نهاية اخلدمة اعتبارًا من 

اأول اأيلول 2010

باال�صتناد اىل احكام القانون 128 القا�صي بتعديل املادة التا�صعة 

من قانون ال�صمان االجتماعي ، اأ�صدر املدير العام يف ال�صندوق 

الوطني لل�صمان االجتماعي حممد كركي مذكرة اعالمية حملت 

الرقم 437 تاريخ 23 ايار 2011 تتعلق باخ�صاع وافادة الالجئني 

ال�صمان  قانون  احكام  من  لبنان  يف  العاملني  الفل�صطينيني 

االجتماعي- فرع نهاية اخلدمة.

االدارة،  جمل�ض  مكتب  هيئة  لقرار  تنفيذا  املذكرة  هذه  وجاءت 

الخ�صاع وا�صتفادة الالجئ الفل�صطيني العامل واملقيم يف لبنان 

وزارة  والالجئني-  ال�صيا�صية  ال�صوؤون  مديرية  يف  وامل�صجل 

فرع  االجتماعي  ال�صمان  قانون  احكام  من  والبلديات  الداخلية 

نهاية اخلدمة.

ال   128 القانون  باحكام  امل�صمولني  ان  اىل  املذكرة  وا�صارت 

ي�صتفيدون من تقدميات �صندوقي املر�ض واالمومة والتعوي�صات 

العائلية.

ترعى  التي  باالأحكام  االحتفاظ  مع   « اأنه  املذكرة  يف  وجاء 

تطبيق قانون ال�صمان االجتماعي، يخ�صع لفرع تعوي�ض نهاية 

اخلدمة اعتباراً من 2010/9/2 الالجئ الفل�صطيني العامل على 

االأرا�صي اللبنانية املرتبط ب�صاحب عمل واحد اأو اأكرث، واأ�صحاب 

العمل الذين ي�صتخدمونه جلميع املوجبات املن�صو�ض عنها يف 

قانون ال�صمان االجتماعي، وبال�رضوط املحددة فيه توفر ال�رضوط 

التالية:

اأن يكون مقيمًا يف لبنان.واأن يكون م�صجاًل يف مديرية ال�صوؤون 

ال�صيا�صية والالجئنيـ  وزارة الداخلية والبلديات.واأن يكون مرتبطًا 

ب�صاحب عمل واحد اأو اأكرث.واأن يكون حائزاً على اإجازة عمل وفق 

القوانني واالأنظمة املرعية.

فيه  تتوفر  الذي  لبنان  العامل يف  الفل�صطيني  الالجئ  وي�صتفيد 

تقدميات  من  اأواًل  الفقرة  يف  عنها  املن�صو�ض  اخل�صوع  �رضوط 

فرع تعوي�ض نهاية اخلدمة بال�رضوط التي ي�صتفيد فيها العامل 

اللبناين، ويعفى من �رضط املعاملة باملثل املن�صو�ض عنه يف 

الفقرة ثالثًا

القانون رقم 128  من هذه املذكرة.وال ي�صتفيد امل�صمولون باأحكام 

تاريخ 2010/8/24 من تقدميات �صندوقي �صمان املر�ض واالأمومة 

لهوؤالء  اخلدمة  نهاية  تعوي�صات  العائلية.وت�صفى  والتقدميات 

امل�صمونني وفقًا لالأحكام القانونية والنظامية الالزمة، وال يتحّمل 

ال�صندوق الوطني لل�صمان االجتماعي اأو خزينة الدولة اأية التزامات 

الت�رضيح  العمل  اأو موجبات مالية جتاههم.ويتوجب على �صاحب 

القانون رقم 128  الفل�صطيني العامل اخلا�صع الأحكام  عن الالجئ 

تاريخ 2010/8/24 وفق النموذج املحدد من قبل ال�صندوق مرفقًا 

بامل�صتندات املطلوبة، وعليه اإعالم ال�صندوق بكل تغيري يف �رضوط 

اخل�صوع واال�صتفادة من فرع تعوي�ض نهاية اخلدمة املن�صو�ض عنها 

يف الفقرتني اأواًل وثانيًا من هذه املذكرة.ويتوجب على �صاحب العمل 

ت�صديد ا�صرتاكات فرع تعوي�ض نهاية اخلدمة لل�صندوق عن العمال 

جدول  مبوجب  املذكرة  بهذه  املعنيني  الفل�صطينيني  الالجئني  من 

كما  للموؤ�ص�صة،  االأ�صا�صي  اال�صرتاكات  جدول  عن  م�صتقل  ا�صرتاكات 

يتوجب عليه تقدمي ت�رضيح ا�صمي �صنوي بهوؤالء العمال م�صتقل عن 

الت�رضيح اال�صمي ال�صنوي االأ�صا�صي للموؤ�ص�صة، وذلك وفقًا لالأ�صول 

واملهل املحددة يف نظام ال�صندوق الداخلي.على اأن تبقى االأحكام 

بخ�صوع  يتعلق  ما  كل  يف  حاليًا  النافذة  والنظامية  القانونية 

الفل�صطينيني لفرعي �صمان املر�ض واالأمومة  العمال من الالجئني 

العمل  �صاحب  على  تعديل.ويتوجب  اأي  دون  العائلية  والتقدميات 

من  العمال  عن  ـ  اخلدمة  نهاية  فرع  ـ  لل�صندوق  الت�رضيح  اإعادة 

الالجئني الفل�صطينيني اخلا�صعني الأحكام القانون رقم 128 تاريخ 

بهذا  العمل  قبل  موؤ�ص�صته  يف  يعملون  كانوا  الذين   2010/8/24

لهذه  ال�صندوق  قبل  املحدد من  النموذج  وفق  يزالون،  وال  القانون 

الغاية مرفقًا بامل�صتندات املبينة يف البندين 2 و4 من الفقرة اأواًل 

اأحكام نظام اال�صرتاكات املتعلقة بزيادات  من هذه املذكرة.وتطبق 

التاأخري على اأ�صحاب العمل الذين ي�صتخدمون فل�صطينيني اعتباراً 

من بداية ال�صهر الذي يلي ال�صهر الالحق لتاريخ �صدور هذه املذكرة 

بالن�صبة للموؤ�ص�صات ال�صهرية، واعتباراً من بداية الف�صل الذي يلي 

الف�صل الالحق للتاريخ نف�صه بالن�صبة للموؤ�ص�صات الف�صلية.
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f≥اƒ«H¿ مàfl ø∏∞ اæŸاW≤ ال∏æÑاf»ة ‘ مع∏º م∏»àا ا÷¡اد…

املركزية  والعمال  النقابات  وحدة  ت�رضفت  والتحرير  املقاومة  بعيد  احتفاء 

النقابيني من خمتلف املناطق والقطاعات  يف حزب اهلل با�صت�صافة عدد من 

العمالية والزراعية  يف رحلة �صياحية جهادية انطلقت من العا�صمة اللبنانية 

اجلنوب  ن  التفاح  اقليم  اعايل  يف  اجلهادي  مليتا  معلم  اىل  و�صوال  بريوت 

اللبناين املجاهد . 

م�صوؤول وحدة النقابات والعمال املركزية يف حزب اهلل احلاج ها�صم �صلهب  رافق 

النقابيني يف رحلتهم ،ورّحب بهم يف قاعة اال�صتقبال يف معلم مليتا م�صريا اىل 

اأن كل �صرب من هذا املعلم اجلهادي له حكايته مع املقاومة اال�صالمية وابطالها 

و�صهدائها االعزاء يف لبنان منذ انطالقتها ومرورا بكل املراحل القا�صية وال�صعبة 

من جهادها ال�رضيف لتحرير لبنان من رج�ض االحتالل ال�صهيوين ،وحمايته من 

اأخطر عدو لالن�صانية ، وما زالت بكامل عنفوانها وارادتها الرا�صخة م�رضة على متابعة 

جهادها ، و�صوف تبقى االرادة ال�صلبة وال�صيف القاطع وال�صاروñ املزلزل للعدو حتى 

، ولن يعيقها �صيء  االمريكيني  الكيان وحماته  النهائي على هذا  بالن�رض  ياأذن اهلل 

املنا�صبات حتيا  بع�ض  اأن  اىل  �صلهب  ولفت    ، واالخالقي  الوطني  واجبها  اداء  عن 

باحياء النا�ض لها ، لكن اجلليل منها امثال عيد املقاومة والتحرير فان النا�ض يحيون 

اأنف�صهم باحيائهم لها ، ولفت �صلهب النقابيني اىل اأن كل �صرب من االأر�ض التي �صتمرون 

بها يف  جولتكم على اأق�صام و�صاحات هذا املعر�ض املقد�ض امنا ُعطر وبورك بانفا�ض ودماء 

ال�صهداء واقدامهم ، و�صرتون اأن مكانا كهذا املكان ي�صتحق اأن يكون قبلة اللبنانني ليجددوا فيه 

املعاين ال�صامية النتمائهم الوطني وهويتهم اللبنانية املعتزة باجنازات املقاومة وقهر العدو 

اال�رضائيلي ، هذه املقاومة التي ما تركت لل�صهيانة اأن يتمادوا يف بغيهم وعدوانهم  واحتاللهم 

للمقد�صات العربية فهي منذ ثالثني عاما تذيقهم اأنواع العذاب وتكيل لهم ال�رضبات وتزلزل 

االر�ض من حتت اأقدامهم ، فال�صنوات الثالثة وال�صتون من عمرما ي�صمى النكبة الفل�صطينية جعلت املقاومة اال�صالمية ن�صفها  ويال على العدو 

، وا�صا�صا متينا العادة احلق الفل�صطيني اىل اأ�صحابه ، وها هي مرحلة عودة ال�صعب الفل�صطيني العزيز اىل اأر�صه قد بداأت من مارون الرا�ض 

وهي القرية التي ا�صعل فيها املقاومناالر�ض حتت اقدام جنود العدو يف العام 2006 . وبعد كلمة ترحيبية اأخرى من االأñ اأبو م�صطفى حجازي 

امل�صوؤل عن ادارة معلم مليتا عر�ض فيها الهداف اقامة هذا املعلم ورمزيته ، والذي " ي�صكل �رضحا جبارا يهتز منه العدو ويرجتف ، والذي 

ي�صهم ا�صهاما كبريا يف تعريف اللبنانني على جهاد املقاومة وحقها ، والذي اقرتب عدد زواره اللبنانني واالعرب واالجانب من املليون زائر 

كلهم دخلوا بانطباع وخرجوا بانطباع اآخر  للترتاكم اأكرث فاأكرث لدى اجلميع قد�صية املقاومة وعزتها ، وقدرتها على متابعة خط ومقارعة 

العدو وا�صقاطه الي�ض معلم مليتا يف ما ميثل هو حقا جت�صيدا ل "الهاوية" التي �صقط فيها العدو ، و"بيت العنكبوت "الذي ك�صف رجال 

املقاومة وهنه " ؟!  بعد هذه الكلمات الرتحيبية التي اأكد على معانيها يف داخالتهم العديد من النقابيني امل�صاركني ، كانت للنقابني هذه 

اجلولة بال�صور ، وكانت لهم هذه االنطباعات : رئي�ض مكتب ال�صوؤون الزراعية يف تيار املردة 

ع†سƒ ال∏≥اA الæWƒي ل∏¡»Äاä الزراع»ة ‘ لæÑا¿ ال�س»د عاد∫ عƒي�ض:

االنطباع االويل بعد الزيارة اأن هذه االأر�ض املعطاء ،اخلرية ب�صعبها وبنيها ت�صتاأهل منا كل الت�صحيات،وهذا االنت�صار فعاًل تاريخي يف ظل 

وجود مقاومني بوا�صل. ر�صالتك اىل املقاومني :دافعوا عن هذه االأر�ض بكل ما اأوتيتم من عزم و�صجاعة عرفتم بها،فنحن معكم،وكل اإن�صان 

�رضيف هو يوؤديكم وي�صد على اأياديكم،حماكم اهلل درعًا لهذا الوطن. 

وختم ال�صيد عوي�ض كالمه بالقول:اإن هذه الزيارة تاريخية بالن�صبة ايل، فقد علمتني كم اأن ت�صحيات املقاومني كانت كبرية. 

‘ ع»د اŸ≥اومة والëàرير
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م�ساعد مæ�س≤ ه»Äة الæ≥اHاä ‘ الà»ار الæWƒي ا◊ر ‘ ع»د اŸ≥اومة والëàرير

ع†سƒ ه»Äة مÖàµ ا’–اد العªا› العام ال�س»د ƒLزف ريûسا :

االنطباع: هو اجلنوب ال�صامد واملقاوم واملنت�رض اأبداً، هو هذا اجلزء العزيز من الوطن الذي نفتخر اأننا ننتمي 

اإليه يف اأجمل املناطق اللبنانية. 

ر�صالته اىل املقاومني:حتية عطرة وبعد...

لكل من حمل بندقية،لكل من �صهر الليايل حاميًا حلدود الوطن،اىل من قهر االآلة الع�صكرية التي كانت ال تقهر. 

حتية .. ال بل كل التحيات با اأعز النا�ض .. واأكرم النا�ض.. واأ�رضف النا�ض. 

رF»�ض ا’–اد الæWƒي ل∏جªع»اä الàعاوf»ة الدƒàcر ر�سا اŸ»�ض : 

االنطباع:كم كانت اجلهود جبارة يف رعاية املقاومة للو�صول اىل هذه املكانة التي اأذهلت العدو وجعلته يح�صب األف ح�صاب الأي عدوان. 

ر�صالتك اىل املقاومني:اإن حترير اجلنوب من االحتالل االإ�رضائيلي يجعلنا ننحني اأمام ت�صحياتكم ويجعلنا اأي�صًا نطمئن اىل م�صتقبل وطننا 

لبنان اأن هناك على احلدود رجال حتمي هذا الوطن. حماكم اهلل واىل مزيد من االنت�صارات. 

وختم بالقول اأن الزيارة التي قام بها اإىل معلم مليتا جتعل االإن�صان ي�صعر بالعز والفخار باأن جمتمع املقاومة باألف خري. 

رئي�ض اإحتاد الوالء لنقابات النقل واملوا�صالت يف لبنان عبد اهلل حمادة: 

االنطباع:تكري�ض احلالة اجلهادية والعمل اجلاد املتوا�صل لتعزيز ثقافة املقاومة. 

ر�صالتك اىل املقاومني:ن�صد على اأياديكم،يا من رفعتم راية القدا�صة االإلهية عاليًا واأثبتم للجميع عمق العمل اجلهادي فاأ�صبتم يف خياركم 

لتثبتوا للعامل اأجمع حق الن�صال لتحرير االأر�ض واالإن�صان. 

وختم متمنيًا اأن تعم هذه الزيارة على جميع املواطنني اإظهاراً للروح الن�صالية وال�صري يف قتال عدو اهلل واالإن�صانية واإثبات التعلق باالأر�ض 

وحفظ الر�صالة االإ�صالمية ال�صحيحة. 

اأمÚ عام ا’E–اد الæWƒي ل∏ÚMÓØ ال∏æÑاÚ«f ال�س»د ªfiد الØرو :

االنطباع : اإن ما اأجنزته املقاومة وما �صهدناه من معامل نتحدث فيها دائمًا ولالأجيال القادمة اأن هذه املقاومة 

تاريخية و�صابرة ت�صتحق منا االنحناء يف كل وقت من االأوقات. 

ر�صالتك اىل املقاومني:اإننا على ثقة تامة باأنكم اأهل الفداء والت�صحية يف �صبيل الدفاع عن الوطن واالأمة فبحق 

ت�صتحقون كل �صيء، ونحن ن�صلي لكم ليل نهار. 

وختم بالقول:اأن الزيارة كانت هامة وممتعة بعثت فينا االأمل من جديد باأن هذه املقاومة هي عزة لبنان 

وكرامة االأمة واملدافع عنها. 

ع†سƒ ه»Äة مÖàµ ا’–اد العªا› العام /رF»�ض f≥اHة مØXƒي Tسرcة c¡رHاA لæÑا¿ ال�س»د 

 :íسالU لHسرT

االنطباع:نهار الكرامة والبطولة والتمني على باقي الفرقاء زيارة اجلنوب ويف طليعتها مليتا ليتعلموا معنى الوطنية واالأوطان.يبقى التعبري 

يعجز عن الو�صف ونحن على موعد الحق مع جمموعة من اأ�صحاب واأ�صدقاء لزيارة مليتا مرة ثانية. 

ر�صالتك اىل املقاومني:املتابعة وال�صري قدمًا للتحرير وال �صيما حترير نفو�ض باقي �رضكاء الوطن لي�صبحوا قدوة ل�صيد التحرير بطل العزة 

والكرامة والن�رض. 

وختم بالقول اأن هذه الزيارة هي من اأوىل واأحلى الزيارات التي ترفع كرامة كل اإن�صان ومواطن لبناين اأ�صيل،بكل كرامة وفخر لل�صهداء خا�صة 

وملنظمي الرحلة.

رF»�ض اE–اد Jعاوf»اä زZرJا الزاوية 

ع�صو اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يف لبنان ال�صيد اأنور فرجنية: 

االنطباع:االنحناء اأمام البطوالت وال�صهادة لكل املجاهدين واملقاومني ون�صاأل اهلل اأن يزيد لبنان من اأمثال هذه االأعمال املجيدة التي ترفع 

لبنان وال�صعب اللبناين باأكمله. 

ر�صالتك اإىل املقاومني:املزيد من ال�صجاعة والكرامة والبطوالت للمقاومني ال�رضفاء والعمر الطويل لهم ولقادتهم. 

وختم اأن الزيارة كانت معربة متمنيًا اأن يزورها اجلميع الأخذ العرب يف حمبة لبنان واأر�ض لبنان. 



ع†سƒ ا’–اد الæWƒي ل∏ÚMÓØ ال�س»د H¡جªfi âد ا◊اراJي: 

الرائد على مدى تاريخنا  الفكر  اأخوة كرماء ي�صاركوننا فرحة ونتائج جهادهم معممني هذا  اعترب نف�صي �صيفًا بل كنت بني  االنطباع:مل 

وم�صتقبلنا وم�صتقبل اأبنائنا. 

ر�صالتك اىل املقاومني:ال اأر�صل للمقاومني اإال االأية الكرمية"الذين قال لهم النا�ض اإن النا�ض قد جمعوا لكم فاخ�صوهم فزادهم اإميانا وقالوا 

ح�صبنا اهلل ونعم الوكيل".

وختم بالقول:اإن الزيارة كانت جيدة واألف �صكر للقائمني على ادارة هذا امل�رضوع احل�صاري وحتية والف حتية ل�صماحة االأمني العام ال�صيد 

ح�صن ن�رض اهلل حفظه اهلل . 

رئي�ض نقابة عمال بلدية النبطية ال�صيد علي بيطار: 

االنطباع:اىل جانب اأننا بني اأهلنا ويف موقع مليتا اجلريئة جندد العز والكرامة بعبق دماء ال�صهداء واآالم اجلرحى من خالل هذه الزيارة 

املميزة. 

ر�صالتك اىل املقاومني:�صائلني املوىل دوام ال�صحة والعافية ومر�صاته علينا جميعًا لكي ي�صدد الن�رض دائمًا ب�صواعدكم ال�صمراء املباركة. 

وختم بالقول:يعجز املرء عن و�صف الزيارة اأمام زيارة موقع مليتا املبارك اإذا عا�ض اللحظات مع املقاومني. 

اأمÚ عام اE–اد ال†س»اA لæ≥اHاä عªا∫ وم�سîàدمي ÒHوä وÑLل لæÑا¿ ا÷Hƒæي ال�س»د ع∏ي العطار: 

االنطباع:اأعطت �صورة على عمل املقاومة وجهادها �صد العدو ال�صهيوين. 

ر�صالتك اىل املقاومني:اأن يكونوا العني ال�صاهرة على الوطن ون�صد على اأيديهم ونحن معهم.

معاوf»ة الæ≥اHاä والعªا∫ ‘ MزÜ اˆ ‘ الÑ≥ا´

وبربكة عيد املقاومة والتحرير رعت معاونية النقابات والعمال يف حزب اهلل يف البقاع لقاء ال�صحاب التعاونيات يف مدينة بعلبك بالتعاون 

مع انحاد �صواء ونقابة عمال وم�صتخدمي التعاونيات يف البقاع وذلك بعد ظهر يوم اخلمي�ض 26-5-2011 وا�صتلهاما من معاين العيد اكد 

اجلميع على دعم املقاومة وجماهديها االبطال وعاهدوا �صعب املقاومة على اال�صتمرار يف خدمته .

االحتاد الوطني لنقابات العمال وامل�صتخدمني يحيي عيد املقاومة والتحرير

حيا املكتب التنفيذي لالحتاد الوطني لنقابات العمال وامل�صتخدمني، اللبنانيني يف منا�صبة عيد "املقاومة والتحرير"، ودان يف بيان له 

"التهديدات ال�صهيونية املدعومة من االإمربيالية االأمريكية �صد لبنان و�صوريا واملنطقة العربية".
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طلب من املزارعني التاأكد من �سمولهم بالإح�ساء 

من اأهدافه : انت�ساب املزارعني لل�سمان وان�ساء �سندوق 

�سمان الزراعة 

احلاج ح�سن : تنفيذ 75%من الح�ساء الزراعي 
املئة من م�رضوع  »اأن 75 يف  الوزارة  ، يف  االثنني 2011-5-9  موؤمتر �صحايف عقده  الدكتور ح�صني احلاج ح�صن يف  الزراعة  وزير  ك�صف 

االإح�صاء الزراعي نفذ«، مما " ي�صهل التعاون بني الوزارات واالإدارات واالأجهزة احلكومية املختلفة لت�صهيل عمل املزارعني عرب معطيات دقيقة 

اأية  ينال  لن  ال�صجل،  اإىل  ينت�صب  ال  الذي  املزارع  "اأن  م�صددا  وتف�صيلية"، 

خدمات اأو م�صاعدات اأو تقدميات من الوزارة". كما لفت "اإىل انه كلما زادت 

جودة املنتج الزراعي للمزارع �صتزيد الوزارة من م�صاعداتها له"،واأكد احلاج 

ح�صن ، " اأن االإح�صاء �صيحدث �صنويا، خ�صو�صا انه مت خالل العامني 2010 

و2011، وجدد تاأييده الإن�صاء غرف زراعة م�صتقلة " ،  ودعا روؤ�صاء البلديات 

ال يزال هناك 25 يف   " االإح�صاء، حيث  التعاون ال�صتكمال  اإىل  واملزارعني 

املئة من املزارعني، يجب اأن ي�صملهم االإح�صاء قبل 15 حزيران املقبل اإذا 

اأمكن." وا�صتغرق العمل امليداين والتدقيق واإدخال املعلومات 9 اأ�صهر.  وبلغ 

عدد احلائزين واملربني حواىل 157 األف حائز )يغطي حواىل 75 يف املئة 

من العدد االإجمايل(، موزعني على 1350 قرية من اأ�صل 1510 قرى يف لبنان. 

األف هكتار منها 54 يف  املزروعة بحواىل 215  االإجمالية  امل�صاحة  وقدرت 

املئة مروية. وتوقع احلاج ح�صن »اأن ت�صل جممل امل�صاحات الزراعية اإىل حواىل 300 األف هكتار«، و طلب من املزارعني بالتقدم من البلديات 

التي يتبعون لها زراعيًا اأو اإداريًا، للتاأكد من �صمولهم باالإح�صاء وال�صجل الزراعي، 

اهداف ال�سجل الزراعي : 

اأن تكون  اإن�صاء �صجل للمزارعني �صمن قاعدة بيانات على م�صتوى الوزارة على  اأبرزها:  اأهداف ال�صجل كبرية ومن  اأن  واأو�صح وزير الزراعة 

متوافرة يف املراكز االإر�صادية يف املناطق كافة، ومتكني الوزارة من تنفيذ اخلطة اال�صرتاتيجية التي اأعدتها للفرتة 2010 - 2014. وقال: نطمح 

للو�صول اإىل االأهداف التالية: اإح�صاء املزارعني وا�صتخدام املعلومات لتطوير القطاع. ت�صجيل املزارعني واإعطاء كل مزارع رقم وطني. اخلدمات 

 Globalو GAP االإر�صادية التي �صتكون بناء على اأ�صماء حمددة. الرقابة على اجلودة والنوعية واإعطاء �صهادات املمار�صات الزراعية اجليدة

 Export /من خالل متابع املنتج الزراعي من مرحلة االإنتاج اإىل اال�صتهالك. اخلدمات الت�صويقية )معار�ض Traceability التتبع .GAP
Plus/ �صهادات اجلودة/ �صهادة املن�صاأ(. اخلدمات املخربية )النوعية واملوا�صفات/ م�صتوى الروا�صب/ الرتبة/ املياه/ االأمرا�ض(. التقدميات 
وامل�صاعدات لوقف عمليات الدعم الع�صوائي،. ال�صمان من الكوارث الزراعية عند اإن�صاء املوؤ�ص�صة املخت�صة والتي �صتعو�ض بناء على اأ�صماء 

حمددة، ولي�ض كما يجري حاليا عرب اح�صاء مرحلي. امل�صاهمة يف تنظيم قطاع �صيارات النقل الزراعي. الت�صليف الزراعي.انت�صاب املزارعني 

اإىل ال�صندوق الوطني لل�صمان االجتماعي، خ�صو�صا ان االح�صاء حدد املزارعني الذين لي�ض لديهم �صمان، وبالتايل اأ�صبح من ال�صهل حتديد 

اأ�صمائهم . 

... ويعر�ض خطة وزارة الزراعة اأمام 179 دولة

عر�ض وزير الزراعة الدكتور ح�صني احلاج ح�صن املراحل التي قطعتها الوزارة يف خطتها للنهو�ض بالقطاع، ال �صيما يف جمال الرثوة احليوانية 

و�صالمة الغذاء، وذلك يف كلمته التي األقاها، ممثال دول ال�رضق االأو�صط يف افتتاح الدورة التا�صعة وال�صبعني للهيئة العامة للمنظمة العاملية 

لل�صحة احليوانية OIE يف باري�ض. واأمام حواىل 800 مندوب ومدعو ميثلون 179 دولة منت�صبة اإىل املنظمة، عّدد احلاج ح�صن برامج التعاون 

بني الوزارة واملنظمة العاملية لل�صحة احليوانية على م�صتوى حتديث الت�رضيعات، وبناء القدرات الفنية واالإدارية وغريها. 
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حترك املزارعون ف�رّسع الوزير اجراءاته 

وزارة الزراعة تعمل على اإنعا�ض قطاع احلليب وتاأهيله 

تعاون مع البلديات وجلنة ك�سف ودعم خدمات بيطرية

حترك املزارعون يف البقاع ...  احتج املزارعون على تدين ا�صعار احلليب 

، فا�صدر وزير الزراعة ح�صني احلاج ح�صن قرارا ق�صى باعادة ت�صغيل 

مراكز جمع احلليب املتوقفة عن العمل : 

قطاع احلليب من القطاعات من القطاعات االكرث فقرا.  ون�صبة ال باأ�ض 

بها من العائالت تعتا�ض منه، ف�صال عن م�صاركته يف االقت�صاد الوطني 

عرب عمليات الت�صنيع والت�صدير.

 خطة وزارة الزراعة النعا�ض القطاع وتاأهيله، هي امللف االكرث اهتماما 

من قبل الوزير الدكتور ح�صني احلاج ح�صن. فتم و�صع االر�صية االولية 

لالجراءات الواجب اعتمادها ، والتي �صملت مراكز جمع احلليب وحت�صني 

و�صع املزارعني وبرنامج فح�ض احلليب وحتليله".

مراكز جمع احلليب 

ي�صّم قطاع احلليب يف لبنان 12 مركزاً موزعة بني البقاع وال�صمال واجلنوب وجبل 

يف  احلليب  لتجميع  مركزاً  ت�صم  التي  البلديات  مع  الزراعة  وزارة  ن�صقت  لبنان. 

التي  املنظمات  احدى  من  بدعم  او  اخلا�صة  نفقتها  على  املركز  لت�صغيل  منطقتها 

ابدت  "التي  زغرتا،  بلديات  واحتاد  وعيرتون  اخليام  بلديات  فتفاعلت  تختارها. 

ا�صتعدادها ال�صتئجار املركز وت�صغيله على نفقتها اخلا�صة".وتتابع الوزارة البحث 

عن اآليات لت�صغيل امل�صانع الت�صعة املتبقية، واإن بوا�صطة القطاع اخلا�ض لكن با�رضاف وزارة الزراعة "للتاأكد من ح�صن ادارة امل�صنع و�رضوط 

تاأمني حقوق املزارعني العاملني فيه". والوزارة ب�صدد تاأليف جلنة خا�صة للك�صف عن امل�صانع، والتاأكد من �رضوط املحافظة على ال�صالمة 

ال�صحية وطريقة حت�صري احلليب وتوزيعه.

حت�سني نوعية احلليب 

وو�صعت الوزارة خطط وبرامج دعم  لت�صمل املزارعني و�صغار املنتجني، "من  حلقات توعية وور�ض عمل تطبيقية للتدريب على ادارة املزرعة 

ونظافة االنتاج وال�صحة البيطرية". ومل تن�ض الوازرة معاجلة الو�صع القانوين والفني لل�صيارات العاملة يف القطاع فطلبت من النمزارعني 

ت�صجيلها  لدى اجلهات املخت�صة "لنجري اح�صاء باعدادها ونقاط عملها. للتاأكد من ح�صن عملها ودفعها اىل حت�صني انتاجيتها".ويف �صياق 

خطة التح�صني، جتري الوزارة برناجمًا لفح�ض احلليب يق�صي باأخذ عينات من خمتلف مراكز الت�صنيع لفح�صها وحتليلها. اىل ذلك، يت�صمن 

امل�رضوع خطوات عدة، مت تنفيذ معظمها وهي ان�صاء 23 تعاونية ت�صم �صغار املربني وتزويدها �صاحنات نقل عائدة اىل وزارة الزراعة، واقامة 

�صبكة جتميع على م�صتوى القرى مع برادات وم�صتلزمات الفح�ض، ودعم اخلدمات البيطرية للمربني عرب حمالت التح�صني وتوزيع االدوية، 

وخ�صو�صًا ادوية التعقيم والنظافة.

حترك نقابيو القطاع ومزارعوه ، ومع اخال�ض القيمني ما �ساع حق وراوؤه متابع
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حت�سريا ملهرجان الت�سوق وال�سياحة يف البقاع 

وللمعر�ض الزراعي ال�سنوي الرابع

رئي�ض احتاد غرف التجارة والزراعة يزور بعلبك 

رئي�ض بلدية بعلبك ال�سيد ها�سم عثمان يدعو لفتح 

اآفاق التعاون 

بلوق : املعر�ض الزراعي يهدف لتنمية منطقة البقاع

�سقري : لتعميم فر�ض اال�ستثمار يف البقاع على امل�ستثمرين العرب  

يف اطار التح�صريات التي يقوم بها كل من نقابة ا�صحاب املوؤ�ص�صات واملحال التجارية يف البقاع واحتاد نقابات 

املزارعني يف لبنان "امناء" الجناح »مهرجان الت�صوق وال�صياحة يف البقاع« و«املعر�ض الزراعي الرابع يف لبنان 

لبى رئي�ض احتاد غرف التجارة والزراعة يف لبنان حممد �صقري دعوتهما لزيارة بعلبك  واطلع فيها على اال�صتعدادات 

القائمة القامة املعر�ض الزراعي الذي يقام �صنويا بالتزامن مع مهرجان الت�صوق وال�صياحة ال�صنوي يف البقاع ، كان 

يف ا�صتقبال �صقري والوفد املرافق له املكون رئي�ض غرفة زحلة والبقاع ادمون جري�صاتي وعدد من اع�صاء جمل�ض 

 " لبنان  العامان، رئي�ض احتاد نقابات املزارعني يف  والبقاع ومديراها  لبنان وزحلة  ادارة غرفتي بريوت وجبل 

امناء" جهاد بلوق واع�صاء املجل�ض التنفيذي لالحتاد ورئي�ض احتاد العطاء لنقابات التجارة يف لبنان عامر احلاج ح�صن ، واطلع �صقري من 

م�صيفيه على اال�صتعدادات القائمة للمعر�ض الزراعي واهدافه وال�رضائح والفعاليات الرزراعية والتجارية امل�صتهدفة منه ، وجالوا على امل�صاحة 

املخ�ص�صة القامة املعر�ض يف املدخل الرئي�صي اجلنوبي ال�رضقي ملدينة بعلبك ، وعقد لقاًء مو�صعًا �صارك فيه اىل �صقري والوفد املرافق رئي�ض 

البلدية ها�صم عثمان، ورئي�ض احتاد بلديات بعلبك ب�صام رعد، ورئي�ض احتاد نقابات املزارعني يف لبنان جهاد بلوق، رئي�ض نقابة ا�صحاب 

املوؤ�ص�صات واملحال التجارية يف البقاع حممد كنعان، ورئي�ض تكتل النقابات العمالية والزراعية والتجارية يف البقاع مازن رعد، ورئي�ض احتاد 

العطاء للنقابات التجارية يف لبنان عامر احلاج ح�صن، وعدد من اأع�صاء املجل�ض البلدي.، حيث مت ا�صتعرا�ض لتجربة املعر�ض الزراعي ال�صنوي 

يف بعلبك يف االعوام االربعة االخرية ، وامكانية حتويل هذا املعر�ض ال�صنوي املو�صمي اىل معر�ض دائم يوؤمن اخلدمات التوجيهية واالر�صادية 

الدائة ملزارعي املنطقة ، واأكد عثمان »�رضورة فتح اآفاق التعاون خ�صو�صا يف ظل الظروف االقت�صادية واالجتماعية ال�صعبة التي متر فيها 

البالد" ، واأ�صار بلوق اىل  اأن " املعر�ض يهدف اىل تنمية املنطقة والقطاع الزراعي فيها من خالل تنظيم م�صاركة العديد من ال�رضكات املحلية 

والعربية والدولية املخت�صة بالقطاع الزراعي يف هذا املعر�ض واقامة �صلة و�صل بينها وبني املزارعني البقاعيني ب�صكل خا�ض واللبنانني 

البقاع  الزراعي يف  القطاع  الزراعة والعناية باملحا�صيل وتو�صيبها وت�صديرها و تنمية وتطوير  الدائمة الآخر تقنيات  ب�صكل عام للمواكبة 

ولبنان واف�صاح اجلال للتعاونيات يف عر�ض منتجاتها الرتويج لها وبيعها ، �صيما التعاونيات احلرفية واملهنية واملهتمة باالبعاد االن�صانية 

لذوي احلاجات اخلا�صة وانتاجهم وانخراطهم يف ن�صاطات املمجتمع املدين ، وتلك العاملة يف جمال االهتمام بتنمية قدرات املراأة الريفية" 

�صقري بدوره  ،وا�صاد بلوق بتجاوب �صقري واال�صتعداد الذي اأبداه لدعم امل�صاريع التي تطرح لتنمية املنطقة، وال �صيما يف املجال الزراعي·  

اأبدى ا�صتعداد احتاد الغرف اللبنانية للم�صاعدة يف تنفيذ م�صاريع حيوية ت�صهم يف حتريك العجلة االقت�صادية يف املنطقة، واقرتح �صقري اعداد 

درا�صة عن فر�ض اال�صتثمار يف منطقة بعلبك وتعميمها على امل�صتثمرين ورجال االعمال اللبنانيني والعرب، موؤكدا �رضورة و�صع هذه الدرا�صة 

يف اأ�رضع وقت ممكن، ليكون بني ايدي امل�صتثمرين روؤية وا�صحة حول اال�صتثمار يف املنطقة يف املجاالت كافة وال �صيما الزراعة وال�صياحة 

وال�صناعة وغري ذلك· 

. ثم عقد لقاء �صم اىل �صقري كال من بلوق وكنعان ورعد واحلاج ح�صن، مت خالله مناق�صة امل�صاريع املقرتحة واآلية العمل امل�صتقبلية لل�صري 

فيها.
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يف دولة املقر  م�سلوقا"  تخل �سيا�سي م�سبوه للبنان يلزم اجلامعة العربية بعقده " 

م�ساهد من املوؤمتر الثامن والثالثني ملنظمة العمل العربية 

متثيل �سعيق للحكومات العربية ، والتجديد للقمان ينهي املوؤمتر يف يومه الأول 

فريق العمال : اللبنانيون يثريون ما يتعر�ض له �صعب وعمال البحرين ، وال�صودانيون ين�صغلون مب�صري رئي�ض 

احتاد عمال م�رض ح�صني جماور 

الفل�صطينيون يطلبون دعم االعرتاف بدولة فل�صطني، وامل�رضيون برف�صون التعددية النقابية 

ناف�ض املغاربة اللبنانيني على ع�صوية جمل�ض ادارة اجلمعية العربية للتدريب املهني والتقتي ففاز باملقعد 

ا�صحاب العمل اللبنانيني .

االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب ي�صجل ح�صورا خجوال ، وم�رضوع ملتب�ض لالحتاد الدويل للنقابات احلرة  

ي�صقطه �صعف املنطق 

 ، م�رض   – املقر  دولة  م�صلوقا"يف   " عقده  فتم  بريوت  عقده يف  عن  لبنان  تخلى  م�صبوه  �صيا�صي  بالتبا�ض 

فربئا�صة عبد اهلل بن نا�رض بن عبد اهلل البكري وزير القوى العاملة ب�صلطنة عمان عقد يف القاهرة املوؤمتر الثامن 

والثالثني ملنظمة العمل العربية يف الفرتة ما بني 15و18 اأيار 2011 ، ) كان مقررا بني 15 و22اأيار( �صاركت فيه 

وفود ثالثية ) حكومات  / اأ�صحاب عمل / عمال ( من 20 دولة عربية ، وبلغ عدد امل�صاركني ر�صميا من اأطراف 

االإنتاج الثالثة 265 ع�صوا برئا�صة وزراء زائرين وروؤ�صاء وفود وع�صوية مندوبني وم�صت�صارين . 

افتتح املوؤمتر اأعماله �صباح االثنني 15 -5-2011 وباجلل�صة امل�صائية  اأعاد انتخاب ال�صيد احمد حممد لقمان مديرا عاما ملنظمة العمل 

العربية دون وجود اأي مر�صح اآخر ، ومع انتخاب لقمان اعترب املوؤمتر منتهيا ، واأغلب من ح�رض من وزراء العمال العرب غادر و�صيطرت الرتابة 

املمزوجة بالقلق واال�صطراب الذي كان م�صيطرا على معظم اأداء الوفود العربية ارتباطا باالأو�صاع التي ي�صهدها العامل العربي ، وهي اأو�صاع 

ح�رضت يف خلفيات و�صكوك وهواج�ض اغلب الكلمات وموائد النقا�ض التي �صهدها املوؤمتر حتت عناوين منها) احلوار االجتماعي من اجل تنمية 

م�صتدامة ( و ) اأثار االأزمة االقت�صادية على العمالة الوطنية والعربية ( و) ق�صايا العمل والت�صغيل مع االحتاد من اجل املتو�صط( و) نحو عقد 

اجتماعي عربي ( .ي�صجل الحتاد عمال املغرب  اأنه الوحيد الذي جاء على ذكر ق�صية ال�صعب الفل�صطيني يف  مداخلته يف اجلل�صةاالأوىل لفريق 

العمال ، وهو الوفد الذي حاول اأن يح�ّصل لعمال املغرب ال�صقيق موقع ممثل العمال العرب العرب  يف املجل�ض االداري للجمعية العربية 

للتدريب املهني والتقني التي اتخذت من الريا�ض- اال�صعودية مقرا لها ، فناف�ض  املر�صح اللبناين على املوقع ، فاطاحت مهلة ال�صعي 

للتوافق بفر�صة ح�صول العمال على هذا  املوقع ، وذهبت الفر�صة لفريق ا�صحاب العمل الذين ا�صتطاعوا  اأن يتوافقوا على لبناين . 

بالعودة اىل املوؤمتر نف�صه ، وبتمثيل �صعيف للحكومات العربية ، ناق�ض املوؤمتر تقرير املدير العام حول " املن�صات ال�صغرى وال�صغرية 

واملتو�صطة قاطرة النمو الداعمة للت�صغيل"  بهدف معاجلة البطالة يف العامل العربي املقدرة ب14 %   ، حوايل 18،000،000عامل عاطل عن 

العمل يف البالد العربية ، ووجهت عدد من الكلمات )  العمالية خا�صة ( انتقادات الذعة المتالك قادة العرب مليارات الدوالرات ، لو �رضف 

منها مليار واحد يف العامل العربي لوفرت املاليني من فر�ض العمل  .) الوفد الفل�صطيني( . من املفارقات العجيبة اأن الوفد الفل�صطني يف 

العديد من الكلمات التي القاها اع�صاءه عماال وحكومات كرر مطالبته الوفود العربية امل�صاركة بالرتكيز يف كلماتهم على دعم الفل�صطينني 

با�صتحقاق املوافقة على قيام دولة فل�صطني يف اجلمعية العامة لالمم املتحدة يف اأيلول املقبل، لكن �صيئا مل يتغري عمليا يف رتابة الكلمات 

املح�رضة م�صبقا ، والتي كانت كمن مي�صي على �صطح املاء ال رغبة له بالغو�ض . فجاءت اال�صتجابات خجولة لي�صت على م�صتوى الق�صية 

.  الوفدان العماليان اللبناين والتون�صي ك�رضوا رتابة امل�صهد  وتداعياتها وا�صتعالها مبنا�صبة الذكرى 63 ملا ي�صمى بالنكبة الفل�صطينية 

الفل�صطيني يف موؤمتر منظمة العمل العربية فاثاروا الق�صية الفل�صط�صنية خ�صو�صا من بوابة ما ح�صل يف الذكرى 3 للنكبة على احلدود 

الفل�صطينية يف لنان و�صوريا ويف بع�ض الداخل الفل�صطيني 

النقابي التون�صي عبيد الربيكي  يف مكان اآخر ك�رض رتابة الكلمات عندما حتدث ارجتاليا عن  "العقد االجتماعي يف العامل العربي " فاأكد 

اأننا "ازاء  الثورات العربية التي نراها ل�صنا ازاء �صعب عربي ما زالت درجة وعيه كما كانت �صابقا ، الفاي�صبوك فعل فعله ، وعلينا اأن ننظر 

اىل كيفية التعامل مع الوعي اجلديد ل�صعوبنا العربية ، واعترب الربيكي اأن " اأول الطريق للعقد االجتماعي هو اأن نتعامل مع ال�صعب العربي 

من خالل الواقع امل�صتجد .
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القلق الذي كان �صائدا على وفد احتاد عمال م�رض ارتباطا بق�صيتي انفتاح ال�صاحة العمالية امل�رضية على التعددية النقابية وظهور نقابات 

م�صتقلة ، وق�صية توقيف رئي�ض احتاد عمال م�رض  ح�صني جماور املتهم بارتكابات بحق املواطنني امل�رضيني يف ميدان التحرير يف ثورة 25 

كانون الثاين . قلق مل تبدده مبادرة رئي�ض االحتاد العمايل العام يف لبنان غ�صان غ�صن باقرتاح التوافق على الرئي�ض املوؤقت الحتاد عمال 

م�رض ا�صماعيل فهمي لرئا�صة فريق العمال للدورة احلالية ملوؤمتر منظمة العمل العربية وهو ما جرى اقراره عمال بقاعدة العرف باختيار رئي�ض 

احتاد عمال الدولة امل�صيفة رئي�صا لفريق العمال ، وبقي القلق قائما ، وغاب الرئي�ض حتى عن تروؤ�ض اجلل�صات !  

م�سهد من امل�ساهد: مواقف نقابية يف جل�سة عمل لفريق العمال    

رئي�ض احتاد عمال ال�سودوان ابراهيم غندور

يف افتتاح االم�صية اخلا�صة لفريق العمال التي انعقدت بتاريخ 16-5-2011  حول " دور احلركة لنقابية فيما يدور على ال�صاحة العربية " 

التي ح�رضها امني عام منظمة العمل العربية حممد لقمان وتراأ�صها ر رئي�ض احتاد عمال ال�صودوان ابراهيم غندور ، اعترب غندور " اأن اعداء االأمة 

العربية يخططون لقلب املوازين يف العامل العربي، واأن امتنا العربية م�صتهدفة ، وال بد للحركة لنقابية من من العمل كي ال نرتك العابثني 

يعبثوا باالأمة ، وطالب غندور باحلاح بالك�صف عن م�صري امل�صار الق�صائي لق�صية توقيق رئي�ض احتاد عمال م�رض ح�صني جماور ، وطالب جميع 

االحتادات العربية بالوقوف على هذه الق�صية النها ق�صية تهم جميع النقابية كمات قال غندور ، وطريقة التعامل مع جماور �صت�صل اىل كل 

نقابي اإن �صكت عنه النقابيون العرب كما قال غندور . 

اأمني عام الحتاد الدويل لنقابات العمال العرب رجب معتوق

اأمني عام االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب رجب معتوق راأى اأن ا�صحاب القرار يف عاملنا العربي مل يلتفتوا اىل تو�صيات احلركة النقابية 

العربية حول التهمي�ض والبطالة وحقوق العمال واحلر يات النقابية فكان ذاك االنفجار ، ودعا اىل تقييم واقع العمل النقابي العربي يف �صوء 

جناحات الثورة التون�صية والثورة امل�رضية . 

عبيد الربيكي ع�سو الحتاد العام التون�سي لل�سغل

عبيد الربيكي ع�صو االحتاد العام التون�صي لل�صغل اعترب اأن من بني اأهم ا�صباب اندالع الثورات العربية تقلي�ض هام�ض احلوار بني املنظمان 

النقابية واملدنية وال�صلطة وتقلي�ض احلوار بني امل�صوؤول ال�صيا�صي واملواطن ، وحول الهوية الوطنية والقومية للثورات العربية اعترب اأكد بريكي 

"  اأن الثورة يف م�رض كانت الأن ح�صني مبارك كان قد اأقفل معرب رفح ومنع امل�رضيني من م�صاعدة ال�صعب الفل�صطيني يف غزة ، واأن الثورة يف 
تون�ض قامت الأن زين العابدين بن علي تعامل مع املو�صاد اال�رضائيلي وهذا ما مت اكت�صفته الثورة ".

ع�صو املكتب التنفيذ لنقابة ال�صغالني يف املغرب حممد العربي قباج

 واأرجع ع�صو املكتب التنفيذ لنقابة ال�صغالني يف املغرب حممد العربي قباج ا�صباب اندالع الثورات العربية اىل " عدم االهتمام بالطبقة 

العاملة ، والطبقة الفقرية امل�صت�صعفة وقال " اإن التمرد �صببه اهمال احلكومات للمطالب النقابية ، وقد اجتهدت احلكومات لتقليل قيمة العمل 

النقابي ، واعترب ا، " اهمال النقابات من قبل احلكومات جعلها جوفاء فعّو�ض ذلك ال�صارع .  

رئي�ض احتاد عمال اليمن حممد اجلدري

رئي�ض احتاد عمال اليمن حممد اجلدري وافق على ما �صبق وذكر من اأ�صباب للثورات العربية،  لكنه اعترب اأن جهات يف اليمن " ال تريد لليمن 

اال�صتقرار ، واعتب اأن " ما يدور يف اليمن لي�ض ثورة �صباب وامنا مترد احزاب " .

رئي�ض احتاد عمال فل�سطني حيدر ابراهيم

حيدر ابراهيم رئي�ض احتاد عمال فل�صطني اأحب اأن ي�صع النقاط على احلروف، وجزم باأن "90% من االحتادات النقابية العربية كانوا �رضكاء 

مع احلكومات " وقال :" بع�ض احلكام و�صلوا اىل املليارات يف حني مليار واحد يف اأحد البلدان العربية يحل م�صكلة البطالة ، واأردف : " نحن 

كاحتادات نقابية عمالية يف العامل العربي اأ�صواتنا غري م�صموعة ، وال�صبب بذلك �صعفنا بل ومماالأتنا للنظام واحيانا الهتاف با�صم احلكام 

. الكالم الفل�صطيني اأيده االردين : فاعترب اأن " العديد من من احتاداتنا اإن مل تكن جزءا من النظام فهي حم�صوبة عليه . وحّذر من اأن تكون 

النقابات ال�صحية االأوىل الر�صاء ال�صارع من قبل احلكومات التي لن تغرّيها الثورات . 

رئي�ض الحتاد العمايل العام يف لبنان غ�سان غ�سن

رئي�ض االحتاد العمايل العام يف لبنان غ�صان غ�صن ا�صتغرب اأن تعقد االحتادات النقابية العربية اجتماعا على هام�ض موؤمتر منظمة العمل 

العربية لبحث ما يدور يف منطقتنا العربية ، واأكد اأن ذلك كان ي�صتوجب اأن ت�صتنفر االحتادات العربية باكرا فهناك اأكرث من عنوان جتب مناق�صته 

بتف�صيل وعلى اأيام ولي�ض يف �صاعة اأوب�صع �صاعات ، وقال : نحن يف الذكرى ال63 للنكبة الفل�صطينية ومل نتناولها يف اجتماعنا هذا ! ،
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 ويف ا�صارة اىل ماح�صل يف مارون الرا�ض وجمدل �صم�ض والداخل الفل�صطني قال غ�صن :« باالم�ض كان �صبابنا يقاوم يف �صوريا ولبنان 

وفل�صطني ونحن ال ندري اأين نحن ؟! واثار غ�صن ما يجري يف البحرين ، فاعترب اأن » ما جرى يف البحرين يجري التعتيم عليه ، قتل نا�ض ، 

وجرح نا�ض ، والف�صائيات العربية تقفل عليه !« واذ اأ�صار غ�صن اىل اأننا » مل يعد لنا ق�صية ق�صية فل�صطني واملقاومة راحت وغابت ، وهذا 

احلراك اجلاري يف املنطقة لي�ض عملنا ولي�ض انتاجنا ، هذا من حراك ال�صباب ونحن كنا ننتظر وراءه !« �صاأل غ�صن : » هل نحن اأمام نكبة 

جديدة ناجتة عن �صايك�صبيكو جديدة ؟  وختم غ�صن باأن ما يجري ففي العامل العربي » يدعو اىل دعوة �رضيعة للمجل�ض املركزي لالحتاد 

الدويل لنقابات العمال العرب وقد ن�صطر اىل الدعوة اىل موؤمتر نقابي عربي عام . 

طارق كعيب با�سم احتاد النقابات امل�ستقلة يف م�رس

واعترب طارق كعيب با�صم احتاد النقابات امل�صتقلة يف م�رض اأن " مر�ض احلركة النقابية يف الوطن العربي يبداأ من اال�صتقاللية واحلرية ، ولو 

اأن  احلركة النقابية العربية ا�صتقلت عن االنظمة واالحزاب لكانت حققت للعمال العرب مطالبهم ، و�صكا  كعيب من " قمع العمل النقابي 

امل�صتقل قبل الثورة من احلكومة ومن اأ�صحاب العمال ومن احتاد 

العمال يف م�رض .

العربية حممد  العمل  عام منظمة  مدير 

لقمان

مدير عام منظمة العمل العربية حممد لقمان اأ�صار اىل اأنه " لي�ض 

، وك�صف  النقابي  العمل  قوة  لتطوير  الوقت  اأف�صل من هذا  هناك 

الكويت  قمة  يف  وامللوك  للروؤ�صاء  امل�صت�صارين  بع�ض   " اأن  عن 

العربي  العامل  والت�صغيل يف  البطالة  ق�صية  اأن  راأوا  االقت�صادية 

ق�صية تافهة ال ت�صتحق اأن تعر�ض على الروؤ�صاء وامللوك وا�صغالهم 

بها ، فهم اأرفع واأجدر واأعلى من ذلك !" ودعا لقمان للتح�صري لعقد 

املجل�ض املركزي لالحتاد الدويل لنقابات العمال العرب على اأن 

يكون خالل �صهرين اأو اأكرث ، وتعهد اأمني عام االحتاد رجب معتوق 

باجاز ذلك . 

وهكذا اقفل م�صهد اخرتناه من م�صاهد موؤمتر منظمة العمل العربية ؛ بع�ض ما قيل جميل ، ولكن ال�صوؤال اأين �صي�رضف الكالم اجلميل ؟ هو 

اجناز وحيد جلل�صات فريق العمال : عقد جل�صة للمجل�ض املركزي لالحتاد الدويل لنقابات العمال العرب يف بريوت لبحث الثورات العربية 

وم�صاراتها والتفاعل العمايل العربي معها ، ولكن ، بعد �صهرين ،  وهذا يعني اأن العمال العرب لن يذهبوا يف حزيران القادم اىل جنيف 

للم�صاركة يف املوؤمتر ال�صنوي ملنظمةالعمل الدولية ويف جعبتهم م�رضوع عمل عمايل عربي م�صتوحى من قوة الثورات العربية ال �صيما ثورتي 

م�رض وتون�ض ، �صيذهبون اىل جنيف كما العادة متاأثرين غري موؤثرين ، متلقني غري ملقني . م�صتهلكني غري منتجني .. ولن يكون حال وفود 

اأ�صحاب العمل باأف�صل ، ولن تكون وفود احلكومات باأف�صل . 

نعم اجناز اأخر للعمال العرب مت حتقيقه على هام�ض اأعمال املوؤمتر وهو االطاحة مب�رضوع ملتب�ض طرحه اأحد ما من منظمةالعمل الدولية 

كان يق�صي با�صعال قاعات املناق�صات وخلق مزيد من االرباكات ال�صيا�صية والعمالنية للوفود العربية وهو م�رضوع مقاطعة كلمات احلكومات 

التي اطلقت النار على �صعوبها يف االحتجاجات والثورات ، ابطلت م�صبطة تواقبع موافقة على امل�رضوع ، وابطل امل�رضوع مبوقف عمايل 

لبناين ومبواقف عمالية عربية اأخرى .  الدورة الثامنة والثالثني ملنظمة العمل العربية انهت اعمالها يف 18 اأيار اأي قبل اربعة اأيام  على 

املوعد املقرر النتهائها ، ح�رضت فيها ال�صكليات وغابت عن النقا�صات امل�صامني واإن اثريت العديد من االوراق باالقرتاحات �صيما " البيان 

العمايل من اأجل ا�صالح وتطوير منظمة العمل العربية " اعدته ووقعت عليه جمموعة من االحتادات العمالية العربية املنت�صبة للالحتاد 

الدويل للنقابات ،مل يكن من بينها لبنان ، وحتدث عن التطورات اجلارية يف وطننا العربي ، وطالب بدور جديد ملنظمة العمل العربية ، 

ودعا اىل اعادة النظر بخريطة انت�صار مراكز املنظمة يف الدول العربية ودعا اىل تكوين فريق عمل ثالثي لو�صع خطة ال�صالح منظمة العمل 

العربيبة . وعلى اأمل انعقاد موؤمتر �صنوي جديد ملنظمة العمل العربية فان  الرتابة املعهودة للموؤمترات العربية بقيت حا�رضة اأكرث من اأي 

ح�صور مل�صاريع االعمال واالوراق التي قدمت ، واأغلبها مل بناق�ض ، اأو نوق�ض على عجل و�صدق كما ت�صدق معظم القوانني يف عاملنا العربي 

 .



1432م - جمادي الثاين 1432م - جمادي الثاين 1432هـاأيار  2011اأيار  2011اأيار  2011اأيار  2011م - جمادي الثاين 1432هـ 2011م - جمادي الثاين 2011م - جمادي الثاين 2011

OÉ``°üàb’G AÉ````j ∞```dG

هل يكفي اإ�سالì ال�سيا�سات?
عبد احلليم ف�صل اهلل 

هل تكمن امل�صكلة االقت�صادية يف ال�صيا�صات اأم يف النموذج؟ وهل هي نتيجة خيارات خاطئة، اأم اأنها العائد املتوقع ل�رضñ بنيوي مولد بطبيعته 

لالأزمات؟ اإنه ال�صوؤال التقليدي نف�صه الذي يرتدد يف لبنان منذ عقود، ويف كل مرة يطرح فيها نح�صل على اإجابات متباينة، تباين النزعات 

التي ت�صتوطن الف�صاءين ال�صيا�صي واالجتماعي. لنقل اإن هناك منهجيتني رئي�صيتني يف الرد على هذا ال�صوؤال. اأوالهما ترى اأن احلكم على االأداء 

االقت�صادي يجب اأن ي�صتند اإىل الوقائع واملوؤ�رضات الراهنة، من دون التوقف عند االأداء ال�صابق وال التوقعات الالحقة. تركز هذه املنهجية على 

دائمة.  اأكرث من عنايتها بو�صع حلول  االأزمات  اإيقاع  اال�صرتاتيجيات، وتعتني كذلك ب�صبط  ال�صيا�صات دون  االأمد، وعلى  الق�صرية  النجاحات 

االأ�صباب، وال  اأنها ال تتحرى  اإال  التي يحققها خالل فرتة زمنية حمددة،  االقت�صاد والنتائج  التي يعمل بها  الطريقة  اأهمية لو�صف  واإذ تويل 

تلقي بااًل اإىل االأ�صئلة املكملة مثل: ملاذا يعمل االقت�صاد على هذا النحو؟ وهل ميكن املنحى ال�صائد اأن ي�صتمر فرتة طويلة، وبال اأي انتكا�صات 

م�صتقبلية؟ وباخت�صار اإ�صالح ال�صيا�صات يف�صي بح�صبها اإىل معاجلة االأزمات.املنهجية االأخرى تقوم على مبداأين مغايرين: االلتزام باالأهداف 

البعيدة وبالنجاحات الطويلة االأمد من جهة، والتم�صك باال�صتقرار الأنه الو�صيلة الناجعة لتثبيت املكا�صب من جهة اأخرى. هي توؤكد اإذاً اأهمية 

اال�صرتاتيجيات ناظمًة لل�صيا�صات، الأنها عابرة للعهود وال تتاأثر بالتغيري املو�صمي للحكومات اأو التداول االعتيادي لل�صلطة. هذه املنهجية هي 

ذات نزعة حتليلية اأكرث منها و�صفية، جتمع بني �صوؤايَل ماذا وملاذا، وحتلل الوقائع االقت�صادية انطالقًا من العوامل امل�صببة، ال فقط من منظار 

املخرجات والنتائج. متيل هذه املقاربة اإىل معاجلة االأزمات، بل اإذا اأمكن ا�صتئ�صالها من جذورها، هذا بداًل من ا�صتنزاف اجلهود يف تتبعها 

ومللمة ذيولها واآثارها.االأهمية التي توليها هذه املنهجية مل�صاألة اال�صتقرار حتتم عليها اعتماد حتليل متعدد البعد، وت�صيف اإىل جعبتها رزمة 

من املعايري. يف ظلها مثاًل، ال يكفي معدل النمو للحكم على م�صار االأمور؛ فاملطلوب اأي�صًا التحقق مما اإذا كان النمو �صامنًا لال�صتقرار اأو ال، واأنه 

يجري يف ظروف مواتية وبطرق مق�صودة وخمطط لها م�صبقًا، وميكن �صانعي القرار تكرارها. علينا اإذاً تفح�ض جودة النمو الذي نح�صل عليه 

م�صتعينني بالئحة من االأ�صئلة: ما مدى تبعية النمو للم�صاعدات والقرو�ض اخلارجية؟ هل هو ناœ من ال�صخ املايل اأم من زيادة االإنتاجية؟ اأي 

قطاع هو امل�صوؤول اأكرث من غريه عن توليد القيم امل�صافة؟ وما دور ال�صناعة يف ذلك؟ هل يعزز النمو الثقة باالقت�صاد ومتخذي القرار، اأم اأن 

العك�ض هو ال�صحيح؟ ويف املح�صلة، ال منا�ض من اإ�صالح النموذج لت�صحيح امل�صار.اإذا اعتمدنا املنهجية االأوىل، ف�صنحكم على �صجل عام 2009 

وعام 2010 باأنه ناجح جداً. فلدينا منو حقيقي مقداره ثمانية باملئة �صنويًا، يعادل �صعف اأرقام املنطقة تقريبًا. معدالت الت�صخم معتدلة ن�صبيًا 

)4.6% �صنويًا على ذمة االأرقام الر�صمية(. وما زال ميزان املدفوعات يحقق فوائ�ض غري م�صبوقة، ال ترتبط ح�رضاً باآلية متويل الدين العام، بل 

بجملة عوامل، كزيادة ال�صادرات وم�صاعفة حجم اال�صتثمارات اخلارجية يف القطاع العقاري خ�صو�صًا، ومنو الودائع والتحويالت بن�صب كبرية. 

وي�صاف اإىل ذلك االحتياطيات اخلارجية ال�صخمة التي كّونها م�رضف لبنان، م�صتفيداً من فائ�ض ال�صيولة الذي حتمله امل�صارف التجارية، االأمر 

الذي مّثل كفالة �صمنية لقدوم مزيد من االأموال.ال ت�صت�صلم املنهجية الثانية للموؤ�رضات واالأرقام، بل ت�صع اإىل جانبها �صكوكًا وحتفظات م�صتقاة 

من التجارب ال�صابقة، تلك التي اأظهرت اأن منوذج النمو القائم على احلقن املايل والطلب اخلارجي معر�ض للتقلبات واالنتكا�صات املفاجئة. 

ال�صمانات املالية القوية ال تتمتع بح�صب هذه املنهجية بالثبات الكايف ولي�صت بالتايل �صمانة ا�صتقرار دائم؛ فالعوامل واالأزمات املعكرة للنمو 

قد ت�صبب هي نف�صها طرد الودائع اإىل اخلارج وحتويل اجتاه تدفق االأموال. وهناك االآن ما يوؤيد وجهة النظر هذه التي تركز على دميومة االإجنازات، 

ال على اإيجابية معدالتها فقط، بعد اأن ظهرت دالئل عدة على دخولنا جمدداً دورة ركود ت�صخمي جديدة. توقعات �صندوق النقد الدويل تقول باأن 

النمو عام 2011 �صيرتاجع اإىل 2.5% فقط )اأي اأقل من املعدل العام يف املنطقة العربية، بينما كان �صعف هذا املعدل يف العام املا�صي(، كذلك 

ينتظر اأن ي�صجللبنان واحدة من اأعلى ن�صب الت�صخم بني البلدان العربية )اأكرث من 6%(. ويف مقابل منو �صنوي يف الودائع امل�رضفية بلغ %14 

يف االأعوام الثالثة املا�صية، يرتقب م�رضف لبنان منواً يف الودائع امل�رضفية يقل عن متو�صط معدالت الفائدة )5%-7%(، وذلك للمرة

 االأوىل منذ ع�رض �صنوات. واإذا اأ�صفنا اإىل ذلك اإمكان اأن تتاأثر العمالة اللبنانية �صلبًا بالظروف ال�صيا�صية واالقت�صادية اخلارجية، 

ف�صنواجه احتمااًل اآخر هو تدين التحويالت وارتفاع معدل البطالة بني ال�صباب واخلريجني اجلدد، وزيادة اأعداد الواقعني حتت خط 

الفقر. اأما اإذا ح�صل انكما�ض مفاجئ يف ال�صوق العقارية، ف�صنح�صل على دليل اإ�صايف، على اأن اأرقام النمو املرتفعة 

تبقى خادعة ما مل تدعمها عوامل اأخرى تكفل لها اال�صتدامة.لي�ض علينا اأن نختار واحدة من هاتني املنهجيتني 

ونهمل االأخرى، لكن الثانية تبدو قادرة اأكرث من غريها على اجلمع بني العنا�رض املرتبطة بال�صيا�صات وتلك املتعلقة 

بالنموذج. ومع اأن النموذج هو الذي يتحكم بال�صيا�صات، اإال اأّن هذه االأخرية تعيد اإنتاجه

 با�صتمرار، وهي التي ت�صبب ذلك الت�صارب بني االزدهار واال�صتقرار.
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االإعالم النقابي
فوؤاد عبد العزيز 

م�صطلح مفهوم االإعالم النقابي يحمل الكثري من الدالالت يف داخله والتي اأ�صهمت اإىل حد كبري يف حتديد موقفه و�صورته النهائية ،   ...   ما 

الذي نق�صده باالإعالم النقابي العربي حتديدا ؟

اأهو االإعالم الذي ت�صدره االحتادات العمالية باأ�صكاله املتعددة والذي ينطق با�صمها ويعرب عنها والذي يهتم اأ�صا�صا مب�صكالت الطبقة العاملة 

ون�صاالتها؟ اأم ذاك االإعالم الذي يتخذ من العمل النقابي واجهة له من اأجل اإي�صال ر�صالة �صيا�صية... ؟ اأم اأن كال النوعني ميكن اأن نطلق عليه 

ت�صمية االإعالم النقابي...؟

من خالل حماولتي للبحث عن املق�صود باالإعالم النقابي وجدت اأن املق�صود به هو االإعالم الذي ت�صدره النقابات على وجه اخل�صو�ض وال 

ي�صمل ذلك االإعالم املتعاطف مع الق�صايا النقابية مع االإ�صارة اإىل اأن هذا االإعالم ميثل جتربة مهمة يف ع�رضنا احلايل وقد جنح يف اإثارة 

ق�صايا على درجة كبرية من االأهمية ... غري اأننا يف هذه الورقة �صوف نق�رض كالمنا على االإعالم النقابي الذي ت�صدره النقابات حتديدا .

و�صائل االإعالم االأخرى الر�صمية واخلا�صة تتعامل مع هذا االإعالم على اأنه درجة ثانية اأو ثالثة واأحيانا كثرية ال ترى اأنه اإعالم .. اأما املتلقي 

وعلى ) حمدوديته( فهو اأي�صا يتعامل مع هذا االإعالم على اأنه لي�ض اإعالم حدث وال ي�صتطيع اأن ي�صتقي منه معلومته كما اأنه ال يحمل التغيري 

الذي ينتظره ... اإ�صافة اإىل ذلك فهو مل يعد يجد �صورته فيه كون الفاعلية اجتهت برمتها نحو و�صائل االإعالم الر�صمية االأكرث جماهريية ..  

قد يرى البع�ض اأن االإعالم النقابي يف ظل هذه الظروف حمكوم بواقع ت�صاوؤمي ي�صعب تغيريه .. فكل املعطيات متيل ل�صالح االأكرب واالأقوى 

على ح�صاب االإعالم ال�صيق الذي يخاطب فئة معينة ... لكن هل هذا يعني اأنه ال جدوى مما نقدمه من اإعالم ..؟

ال اأعتقد اأننا دخلنا يف نفق مظلم ولي�ض بو�صعنا اخلروج منه .. بل اإننا قادرون على اخلروج لكن �صيكلفنا ذلك بع�ض االرتطام باجلدران ... 

ونحن اليوم ترتطم بالفعل واأعتقد اأنه مل يتبق اأمامنا �صوى اخلروج ...

واإمعانا يف ت�صخي�ض امل�صكلة فاإن احلل براأيي يتعلق برمته بطبيعة فهمنا للمرحلة الراهنة ومتطلباتها واأي�صا فهمنا لدورنا احلقيقي فيها 

..فكل النقابات على اختالف اأنواعها واخت�صا�صاتها هي �صاحبة ر�صالة ومعنية بنف�ض الوقت معنية باإي�صال هذه الر�صالة اإىل الفئة التي 

متثلها .. وهي من جهة ثانية مبجموعها تقود املجتمع .. مبعنى انه هي من يجب اأن متثل املجتمع وتعك�ض �صورته .. لكن ال�صوؤال ... ملاذا 

ال يرى املجتمع �صورته يف اإعالم هذه النقابات 

امل�صمون .. بني امل�صكلة واحلل :

لقد قراأت الكثري من االأوراق واملقاالت التي تتحدث عن االإعالم النقابي .. وما لفت اأن بع�ض هذه املقاالت جتد امل�صكلة يف التحديث والتفعيل 

.. مبعنى اأن نحدث مواقعنا االلكرتونية ونوزع مطبوعاتنا ب�صكل اأكرب وهي ال ترى اإطالقا اأن امل�صكلة يف م�صمون هذا االإعالم )...(  .

دعونا يف البداية نعرتف اأن م�صمون اإعالمنا هو امل�صكلة .. عدد كبري من املواقع االلكرتونية واملطبوعات املعنية ب�صوؤون النقابات اإعالم 

يركز على اأخبار قياداته وتنقالتهم وت�رضيحاتهم املكررة بينما توؤجل الق�صايا الهامة والتي قد تكون مت�صمنة يف م�صمون هذه الت�رضيحات 

اإىل فقرات تالية وال يتم اإبرازها بال�صكل املنا�صب ... 

كما اأنه يغلب على اإعالمنا ال�صيغة اخلربية التقريرية وتغيب باقي االأنواع التحريرية كالتحقيق واال�صتطالع والتعليقات والزوايا وغريها 

من االأنواع التي تعترب يف ع�رضنا احلايل االأكرث لفتا لالنتباه ..

باخت�صار �صديد االإعالم النقابي العربي احلايل هو مبثابة وكالة اأنباء ر�صمية للنقابات ال اأكرث وال اأقل وهو ما يدفع حتى و�صائل االإعالم 

االأخرى الأن تتجاهل ما يطرحه هذا االإعالم ..

             
باعتقادي ما هو مطلوب منا لكي نكون فاعلني هو اأن نتخلى عن البزة الر�صمية التي األب�صناها لالإعالم النقابي والتي 

اأفقدته ح�صوره.. و البحث عن �صاحة العمل احلقيقية التي يجب اأن يكون بها العاملون بهذا االإعالم ..اإذا مطلوب منا اأن 

نتورط اأكرث مب�صاكل وهواج�ض من منثلهم واأن نعاي�صهم ونعاي�ض همومهم ... واأن ننزل اإىل امليدان م�صلحني بهواج�ض 

هذه الفئات لكي نكون اأكرث �صدقا بنقل اأخبارنا .. وعندها فقط   ميكن اأن ن�صبح مرجعا اإعالميا لالآخرين وي�صبح 

اأي�صا من ال�صعب جتاهلنا ...اأي�صا يطرح الكثريون اليوم وجوب اأن ن�صتفيد من الثورة التقنية وبالذات يف جمال 

االإعالم االلكرتوين وهم يرون اأن امللعب احلقيقي لالإعالم النقابي يف املرحلة القادمة يتمثل يف هذا اجلانب 

كونه رخي�ض وهو يف �صبيله لالنت�صار كما �صا�صة التلفاز يف كل بيت ..
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50 %للعمال والفالحني بنظام النتخاب الفرد… ملجل�ض ال�سعب امل�رس…

وزير العمل امل�رس… : حد اأدنى جديد لالأجور وتفعيل للحريات النقابية

اأ�صدر املجل�ض االأعلى للقوات امل�صلحة م�رضوع قانون بتعديل بع�ض اأحكام قانون جمل�ض ال�صعب، ت�صمن 20 مادة من بينها تق�صيم م�رض 

اإىل دوائر انتخابية بنظام القوائم الن�صبية املغلقة، اإىل جانب دوائر اأخرى بنظام االنتخاب الفردي، مع مراعاة �رضط الـ50 يف املئة للعمال 

والفالحني يف كل من هذه الدوائر.

يف هذا الوقت، اأعلن وزير القوى العاملة امل�رضي اأحمد الربعي اأنه �صيتم االإعالن خالل االأيام املقبلة عن احلد االأدنى لالأجور بعد التن�صيق مع 

وزارة املالية. واأ�صار اإىل اأن "العمل جاٍر لتفعيل احلريات النقابية". واأو�صح اأن "م�رض لي�صت 

يف حاجة اإىل قانون جديد الأنها موقعة على اتفاقيات تكفل هذه احلريات، ولكن االأف�صل هو 

وجود قانون جديد يو�صح كيفية تطبيق تلك احلريات للنقابات".

 5 خالل  دوالر  مليار   125 ب`   اقت�سادية  تنمية  خطة  تون�س: 

�سنوات

ا�صتثمارات  تتطلب  واجتماعية  اقت�صادية  تنمية  خطة  التون�صية  االنتقالية  احلكومة   اعدت 

قيمتها 125 مليار دوالر على مدى خم�ض �صنوات يتم احل�صول على 25 مليارا منها مب�صاعدات 

دولية وعدت بها قمة جمــموعة الثــماين، بح�صب ما افــاد متحــدث با�صم رئي�ض احلكومة 

االنتــقالية.

واو�صح املتحدث با�صم رئي�ض الوزراء الباجي قائد ال�صب�صي معز ال�صيناوي »ان الربنامج يحدد قيمة حاجات التمويل خلم�ض �صنوات بـ125 

مليار دوالر منها مئة مليار من امل�صاهمة الوطنية توفرها تون�ض و25 مليـــارا يتم متويلها من 

امل�صــاعدة الدولية التي طلبنــاها« يف قمة جمموعة الثماين دعما لهذا الربنامج.

وا�صاف ان هذه اخلطة بقيمة 125 مليار دوالر »هي م�رضوع ال يزال يحتاج اىل تف�صيل وحتديد 

ال�صغرى واملتو�صطة،  ال�رضكات  والعمل ودعم  التحتية  البنية  احلاجات« خ�صو�صا يف جماالت 

مبديا تفاوؤله بقدرة تون�ض على تعبئة موارد ذاتية بقيمة 100 مليار دوالر من اال�صتثمارات على 

امد ال�صنوات اخلم�ض املقبلة . 

احلقوق  انتهاكات  يتابع  العرب  العمال  لنقابات  الدويل  االحتاد 

واحلريات النقابية يف البحرين 

طالب االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب بر�صالة املدير العام ملنظمة العمل العربية اأحمد حممد لقمان ، بتاريخ 2011/5/23،مبتابعة 

ال�صكوى املقدمة من قبل االحتاد العام لنقابات عمال البحرين، والتي تت�صمن اأ�صماء املف�صولني من عملهم يف �رضكاتهم من اع�صاء االمانة 

العامة لالحتاد العام لنقابات عمال البحرين واع�صاء جمال�ض ادارات النقابات وعمال اآخرين والذين و�صل عددهم اىل /1410/ عامال حتى 

تاريخ 2011/5/16 .

واأكدت االأمانة العامة لالحتاد الدويل لنقابات العمال العرب للمدير العام ملنظمة العمل العربية على �رضورة متابعة هذا املو�صوع من 

خالل جلنة احلريات النقابية مبنظمة العمل العربية ومن التدخل مع حكومة مملكة البحرين ومبا يحقق عودة املف�صولني اىل عملهم وعدم 

التدخل يف ال�صاأن النقابي وفقا للمعايري العربية والدولية .
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جرت االنتîابات التكميلية للمéل�س التنفيذي الحتاد الوفاء لنقابات العمال 

وامل�ستîدمني يف لبنان  وجاءت النتائè على ال�سكل التايل: 

اأمينًا  اخلن�صا  ،اأ�صامة  للرئي�ض  نائبًا  طلي�ض  رئي�صًا،طارق  يا�صني  طاهر  علي 

اأمني �رض ثاين،ريا�ض �صعالن  اأول،�صعيد عوا�صة  اأمني �رض  عامًا،علي �صاهني 

اأمينًا لل�صندوق، علي مرت�صى حما�صبًا، عبا�ض عبد اهلل مفو�صًا لالإعالم. 

لبنان   يف  اخل�سار  واأ�سواق  واملوؤ�س�سات  التعاونيات  يف  العاملني  نقابات  الحتاد  التكميلية  االنتîابات  جرت 

وجاءت النتائè على ال�سكل التايل: 

عمار عبد اهلل رئي�صًا، �صريينا حمزة بلوق نائبة للرئي�ض، ف�صل اهلل �رضيف اأمينًا عامًا، 

رمزي املقداد اأمني �رض اأول،ح�صني دباجة اأمني �رض ثاين،عبا�ض الغازي اأمني �صندوق،ح�صن االأطر�ض حما�صبًا،واالأع�صاء 

امل�صت�صارون:ها�صم دبو�ض،علي عبا�ض،ماهر املوىل،علي مدلج ،ح�صن �صيف الدين.

جرت االنتîابات العامة لنقابة عمال املطابع يف اجلنوب وجاءت النتائè على ال�سكل التايل:

 عماد الدين  ق�صري رئي�صًا، حممد منر خازم نائب الرئي�ض، اأحمد ثابت �صوفان اأمني ال�رض، �صادي جميل مدين اأمني 

ال�صندوق، يو�صف �صعيد �صكيكي مفو�ض النقابة لدى وزارة العمل، رامح حممد الفاعور م�صوؤول ال�صوؤون االعالمية ، 

�صالح غ�صبون،و�صام �صوفان ،حممد ق�صري ،علي الزين ،ندمي ح�صون اأع�صاء م�صت�صارون.

عبد النا�رض خ�رضا  ع�صو م�صت�صار

احتاد ال�سياء: انعدام كامل للحقوق واملكت�سبات

االنت�صار  عيد  منه  والع�رضين  واخلام�ض  العاملي،  العمال  عيد  اأيار  من  االأول  مبنا�صبة   

والتحرير، اأقام احتاد ال�صياء لنقابات العمال وامل�صتخدمني يف بريوت وجبل لبنان احتفاال 

حل�صد من العمال والنقابيني، برعاية م�صوؤول وحدة النقابات والعمال يف حزب اهلل ها�صم 

�صلهب. 

حتدث رئي�ض االحتاد عن الظروف املعي�صية واالقت�صادية ال�صاغطة يوميا، يف ظل انعدام 

با�صتطاعة  يعد  ال�رضورية مما مل  ال�صلع  كافة  على  لالأ�صعار  م�صبوق  وارتفاع غري  واملكت�صبات،  للحقوق  كامل 

العامل اأن ينتظر خال�ض ما من حكومة باتت حلم.

 اأكد �صلهب على اأن التاأخري يف ت�صكيل احلكومة بات متعمدا وي�صيب العمال واملوظفني باالفقار الكامل، داعيا 

املعنيني اإىل اال�صتعجال يف الت�صكيل  وجعل اولويات العمال يف �رضورات حياتهم البند االول والثاين والثالث يف 

بيان احلكومة واأدائها، بيان احلكومة واأدائها، 
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الت¨يري �سار الزماً وواجباً

( اخلرب): كتب ايلي ي�صوعي يف »النهار«:  التغيري �صار الزمًا 

وواجبًا واأكرث من �رضوري، واملحا�صبة ا�صحت خطوة ال بد منها. 

الذي لي�ض  بداأ زعماء عرب �صابقون وعائالتهم يردون مالهم  لقد 

لهم خلزينة دولتهم ولل�صعب ومل ال يف لبنان؟ التغيري زاحف نحو 

الطبقة ال�صيا�صية وال بد منه اي�صاً يف امل�رضف املركزي على رغم 

ا�رضار البع�ض عن جهل او عن م�صلحة خا�صة على عدمه وتاليًا 

اعدام اللبنانيني بفعل �صيا�صاته. وال بد اأي�صاً من حتييد االقت�صاد يف 

لبنان وعدم اقحامه يف ال�صيا�صات الدولية واالقليمية وخ�صو�صًا تلك 

املتعلقة بفر�ض العقوبات الغربية على �صوريا.

التعليق : باالم�ض فتحت معارك على خطوط خمالفات البناء 

يف خمتلف املحافظات اللبنانية ، كانت �صهلة عمليات الهدم وازالة 

املخالفات ، الن ما بني خمالفا كان من طوب ورمل ت�صاءلت فيه 

ن�صب اال�صمنت واحلديد امل�صلح ،خلطت مواده حديثا وعلى عجل ، 

فما كتب لها اأن تق�صو ، واأن مت�صي امرا واقعا ، كغريها من املخالفات 

التي تقادم عهدها حتى �صارت جزءا من احلياة اللبنانية ال�صيا�صية 

واالدارية واملالية والعقارية البحرية والنهارية والو�صط جتارية ، فمن 

لهذه املخالفات يزيلها من حكم االأمر الواقع ؟ ومن للقوانني املهربة 

بال�صيا�صة واملحا�ص�صة واملال ال�صيا�صي ؟1 من لهذه املخالفات 

التي هدمت الوطن وجعلته ف�صاءا مباحا للقوى التي ما قامت اال 

على املخالفة للد�صتور وللقانون وللثوابت الوطنية وللعقد امليثاقي 

الوطني ، قوى ما قامت اال ابتزازا وحما�ص�صة ومترت�صا خلف الطوائف 

واملذاهب ، جريء كالم ايلي ي�صوعي يف امل�صمون ويف اال�صتلهام ، 

قيل اأن ا�رضائيل عدوة زرعت يف قلب العامل العربي النهاكه وا�صعافه 

والق�صاء عليه ومعروف من زرعها ، لكن من زرع كل هذا الف�صاد يف 

لبنان النهاكه وا�صعافه والق�صاء عليه . 

اأ�سعار  يحّرك  ال�سيا�سي  الوVسع  حتريك 

العقارات �سعوداً 

(  اخلرب ) : كتبت �صحيفة » االأخبار( :  بعك�ض معظم املحللني 

والعاملني يف القطاع، راأى االأمني العام جلمعية جتار ومن�صئي 

االأبنية اأحمد ممتاز، اأن لبنان ي�صهد »هدوءاً« يف الطلب؛ الأن هذا 

املو�صم لي�ض مو�صم �رضاء، الفتًا اإىل وجود حالة جمود يف اأ�صعار 

العقارات، وال �صيما الكبرية وال�صقق التي تفوق م�صاحتها 400 مرت؛ 

الأن »�صوقها« ياأتي يف ال�صيف واالأعياد. ويرى ممتاز اأن حتريك 

الو�صع ال�صيا�صي يف لبنان ميكن اأن يحرّك اأ�صعار العقارات �صعوداً، 

�صارحًا اأن الطلب على املواد االأولية للبناء كبري عامليًا ب�صبب اإعادة 

االإعمار القائمة يف اليابان، وبالتايل ثمة ارتفاع يف اأ�صعار هذه 

املواد �صُيرتجم ارتفاعاً يف اأ�صعار العقارات وال�صقق ال�صكنية يف 

لبنان . 

التعليق : اذا كان االأمر هكذا ، فان ل�صان حال الفقراء يف 

لبنان يقول :« ال حرك اهلل و�صعا �صيا�صيا يف لبنان ميكن اأن يحرك 

اأ�صعار العقارات �صعودا » ! اال يكفيهم ما يعانون ، اال يكفيهم ما فيه 

ي�صحقون ، اال ترون اأن الدولة غائبة عن كل ما ي�صاعدهم وعينهم يف 

ايجاد م�صكن لهم ، اأو يف حفظ م�صكن لهم ، اال يكفيهم ت�صوال على 

اأبواب البنوك ، الفقراء يف لبنان غرباء ، وما عادواء يتحدثون عن 

جمال له ين�صدون فيه موطنا ، انقلب جماله اىل عقول من اال�صمنت 

امل�صلح تديره ، بال �صفقة ، بال رحمة ، بال �صعور مع مواطن ، ايها 

العقاريون العاقون للوطن . 

 التعليق : لن تفلح ريا احل�صن ومن وقع معها على قرار ا�صتثنائي 

ناق�ض كافر ، افرج عن ربع ربع حق لل�صائقني فاأعطاهم فقط 12 تنكة 

ون�صف من البنزين واملازوت ، لن يفلح ذلك يف وقف �صيل املطالبة 

املرتقبة  ب�رضورة معاجلة حقيقية ال�صعار املحروقات ت�صاوي بني 

اللبنانيني يف اال�صتفادة من انفاق هو يف االأ�صل ي�صتهلك جزءا من 

خزينة ميولها اللبنانيون جميعا ، لن تفلح �صيا�صات التجزئة والتمرير 

املوؤقت يف معاجلة �صوؤون النا�ض والوطن ، وهي �صيا�صات انهكت الوطن 

مبديونية عامة فاقت ال�صتني مليار دوالر ، لن تفلح �صيا�صات التقطيع 

والتجابن عن خو�ض املعركة احلقيقية يف تلبية مطالب جميع النا�ض 

، وحل م�صاكلهم يف ارتفاع اال�صعار والقيمة ال�رضائية لالأجور وال�صكن 

والتعليم وال�صحة والنقل و، و ... ، واأغلب النا�ض ا�صبحوا فقراء يا 

اأ�صحاب الفخامة والدولة واملعايل حتى التجار ومن اأنتم تظنونهم 

اأ�صحاب اعمال ، ونحن نقرتب من ثورة الفقراء . 

فئة فوق وفئة حتت 

( اخلرب) : طالب جتّمع �صناعيي املÏ ال�صمايل »بت�صحيح 

خطوة دعم اأ�صعار املحروقات للعاملني يف قطاع النقل العام قبل 

اإ�صدار اآلية تنفيذ الدعم«، وذلك كي تخرج االآلّية »عادلة و�صاملة 

لت�صمل النقل اخلا�ض، وخ�صو�صًا للقطاعات االإنتاجية منها، اأ�صوًة 

بالنقل العام«.  »ولو �صلّمنا جداًل باأّن اإمكانات الدولة حاليًا ال ت�صمح 

املحروقات، فال يجوز قطعًا،  ا�صتعماالت  الدعم جميع  ي�صمل  باأن 

وحتت اأي ذريعة، ف�صل النقل العام عن النقل اخلا�ض«. من جهتها، 

جّهزت جلنة املتابعة حلقوق اأ�صحاب املحال ال�صناعية والتجارية 

واحلرفية يف باب التبانة يف طرابل�ض، مذّكرة مطلبّية تنوي رفعها اإىل 

وزيرة املال ريا اجل�صن، تتمّنى فيها »دعم �صفيحة البنزين وتثبيت 

�صعره ثالثة اأ�صهر اأ�صوًة بال�صائقني العموميني، الأن ال�صيارات اخلا�صة 

ال تقل اأهميًة عن ال�صيارات العمومية«.و خاطب رئي�ض اللجنة، حممد 

علي كردوفاكي، الوزيرة احل�صن بالقول: »اإن ال�صعب اأ�صبح فئتني، فئة 

فوق، واأخرى حتت«، يف اإ�صارة اإىل معاجلتها اجلزئّية الرتفاع اأ�صعار 

املحروقات.




