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�صدى النقابات
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�سهد قرار تعليق االإ�رشاب العام ، الذي كان االحتاد العمايل العام يف 

لبنان، قد دعا اإليه ،  ملطلب ت�سحيح االأجور يف لبنان،  مبا يتوافق 

مع ن�سب غالء املعي�سة ، منذ اآخر ت�سحيح لها العام 1996 ، �سهد 

قرار تعليق االإ�رشاب هذا ،  اعرتا�سا من بع�س النقابيني  ، و ات�سح  

  ، واأن�سطتهم  و خطاباتهم  يافطاتهم  ومن   ، املعرت�سني  �سعارات  من 

اأن هدف االعرتا�س والرف�س هو االحتاد العمايل العام وقيادته ، بل 

االأهداف  على  احلر�س  ولي�س   ، الوا�سعة  العمالية  قاعدته  وخيارات 

املطلبية لالإ�رشاب الذي �سارك بع�سهم يف قراره ، وبع�سهم التحق به 

م�ؤيدا ب�رشوط ! ودليل عدم حر�شهم على الأهداف املطلبية ، اأن رئي�ص 

احلكومة التقاهم كمعرت�سني على م�سمون قراره ) املنقو�س( بت�سحيح 

االأجور،  لكنهم  خرجوا من عنده ، ليعلنوا الأن�سارهم اجنازين كبريين 

; االأول : قبول رئي�س احلكومة االجتماع بهم كهيئة نقابية ، والثاين 

وعد رئي�ص احلك�مة لهم بتمثيلهم يف جلنة امل�ؤ�رش .  اجنازان هلّل�ا 

اأوقفوا  لهما ، وبعده وبعد لقاء مطابق يف النتيجة مع وزير العمل 

كل ن�شاط مطلبي جدي لهم ، ( على الأقل منذ 12-10  وحتى 31- 

10( ، حتى اأن وزير املالية املكلف اإعداد مر�سوم ت�سحيح االأجور يف 

القطاع العام مل ي�سمع منهم �سوتا جديا  م�ستعجال املر�سوم  ، رغم 

اأنه  هدف ن�سالهم املطلبي الذي زايدوا به على االحتاد العمايل العام 

، والذي ميكن القول اأن االحتاد العمايل العام قد فتحه لهم طريقه ، 

وكان ينبغي اأن يتابعوا ، فهل فعلوا ؟! اأم اأنهم اكتفوا باعرتاف رئي�س 

احلك�مة ( ال�شكلي) بهيئتهم ؟!  هل تابع�ا ، اأم اأن ال�عد بدخ�ل جلنة 

امل�ؤ�رش كان الهدف ؟ وهل اأن معركة اجناز ال�عد بدخ�ل جلنة امل�ؤ�رش 

والقطاعات  العام  العمايل  االحتاد  على  الهجمة  ت�ستوجب  كانت   ،

اتهامه  اأقلها  لي�س  اأطلقت،   ودعوات  ب�سعارات  العمالية  النقابية 

باخليانة "واملطالبة باإ�شقاط قيادته "  ،  وا�ستوجبت اأن�سطة اأقيمت 

من قبيل عقد "املهرجان املطلبي" بعنوان "ر�س ال�سفوف" وت�سكيل 

الإطار النقابي البديل لالحتاد العمايل العام ،  وبذل�ا اجله�د لإجناحه 

 ، والثانويات  املدار�س  تعطيل  ح�ساب  على  النجاح  كان  ولو  حتى 

والدخ�ل مع اإدارات املدار�ص وامل�ؤ�ش�شات الرتب�ية يف اإ�شكالية حقهم 

باالإ�رشاب اأم ال ، هل كل ذلك كان �سالحا �رشوريا للح�سول على وعد 

دخ�ل جلنة امل�ؤ�رش ؟! لقد قررت الهيئات الد�شت�رية لالحتاد العمايل 

العام الإ�رشاب بكامل امل�ش�ؤولية النقابية وال�طنية ، فاأعلنتم دعمكم

وتاأييدكم وهذا منتهى ال�رشف النقابي ، والقيام بالواجب الوطني 

يف معركة وطنية - اجتماعية ، انتم جزء منها . وقررت الهيئات 

بكامل  االإ�رشاب،  تعليق  العام   العمايل  لالحتاد  الد�ستورية 

امل�ش�ؤولية النقابية وال�طنية، متحفظة على قرار ت�شحيح الأج�ر، 

الذي �سدر عن رئي�س احلكومة ، وتابعت حتركها لت�سحيح جرمية 

التمييز دون اإبطاء ، ومنذ �سبيحة 12-10 2011 ، اليوم الذي كان 

مقررا لالإ�رشاب، فاأين جرميته يف ذلك ؟! اإذا كان من جرمية ارتكبتها 

قيادة االحتاد العمايل العام، فامل�ساءلة النقابية الأدائها تكون من 

القاعدة  يف  اأنتم غري هذه  تقبلون  فهل   ، الد�ستورية  قبل هيئاته 

هيئاتكم وجتمعاتكم ؟!و ماذا لو كانت قد م�ست معكم قيادة االحتاد 

العمايل العام، وعاك�ست هيئاتها الد�ستورية ومل تعلق االإ�رشاب ؟ 

فهل �ستكون بهذا االأداء قيادة نقابية �رشيفة  مبعايريكم ؟! هذا ف�سال 

عن م�ش�ؤوليات ما كان �شيجري يف الإ�رشاب ، من جتاوزات حلدود 

قرار االحتاد العمايل العام يف اأ�سكال التحرك و�ساحاته ! وقد اأعلن 

عنها اأ�سحابها وما ا�ستحوا ! 

ودعمكم   ، لقطاعكم  عديدة  مطلبية  بتحركات  �سابقا  قمتم  لقد    

ودعم مطالبكم االحتاد العمايل العام ، وعندما فاو�ستم ، وقبلتم 

الت�سوية املمكنة ،واأنهيتم حترككم ،  واأعلنتم عزمكم على متابعة 

الن�سال ، هناأكم االحتاد العمايل العام ، ومل يطالبك مب�ساطرة القرار 

، وما ثارت اأي من قطاعاته عليكم،  وال خرجت اإىل ال�سارع تنتقدكم 

وترجمكم ، فلما تخرج�ن الي�م اإىل ال�شارع متدخلني يف �ش�ؤونه ، 

معطلني مدار�شكم من اأجل اإ�شقاط قيادته ؟! 

ماذا دهاكم ، حتى خرجتم باألفا® امل�ت والدفن ، واإ�شقاط الهياكل 

والروؤو�ص ، ماذا ل� خرج نقيب املزارعني ، اأو نقيب التجار ، ليطالب 

من انتخبكم باإ�شقاطكم ، فقط  لن قراركم النقابي مل يكن متفقا مع 

روؤيته واأهدافه  ؟! 

ماذا دهاكم ،  و دهى من �ساندكم على �سفحات اإعالم ، ظن اأنها برج 

هتلر اأو �شتالني راح يقطع فيها الروؤو�ص ، وي�شدر اأحكام الإعدام ، 

حمر�شا وم�ؤلبا ، حتى ظننا اأننا يف ثارات داح�ص والغرباء ، والغ�شب 

املقد�ص ، وانقالب الأر�ص على ال�شماء ، هل تبنى امل�ؤ�ش�شات النقابية 

على �شفحات الإعالميني ال�شاخطني بدون م�ش�ؤولية ؟! 
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بتاريخ 3-10-2011 قال وزير ال�شغال العامة والنقل غازي العري�شي يف م�ؤمتر �شحايف عقده بعد �شل�شلة لقاءات نقابية ونيابية متح�رت 

الو�سع  العمالية متحورت حول  النقابات  مع  اليوم  لقاءات  االأجور:  ت�سحيح  العمايل حول  والتحرّك  واالجتماعي  االقت�سادي  الو�سعني  حول 

طريق  خارطة  وو�سع  االأجور،  بت�سحيح  واملطالبة  العمايل  التحرك  من  مرتقب  هو  وما  واالجتماعي،  االقت�سادي 

ملعاجلة امل�شكلة القت�شادية والجتماعية واملالية املتفاقمة يف البالد، وانعكا�شها على الفقراء يف كل قطاعاتهم 

وجمال عمله. وهناك اأفكار متنوعة، واملطالب كثرية واملقاربات خمتلفة. 

اأ�ساف: احلوار يجب اأن يكون مفتوحًا، والنقا�س يجب اأن يدور حول كل الق�سايا. بهذه الروحية ن�ستطيع اأن نقارب 

كل امل�سائل، اأما ترك االأمور اإىل حني ح�سول اال�رشاب اأو حتديد موعد لتظاهرة اأو تعطى وعود وال تنفذ، لي�س اأمام 

العمال وال�سائقني واأ�سحاب الق�سايا املطلبية �سوى التحرك.

واعترب العري�سي اأن »املطالبة بت�سكيل جمل�س اقت�سادي اجتماعي لي�س كافيًا ولي�س احلل، بل هو مدخل له«، مت�سائاًل عن »اأي ت�سكيل نتحدث 

وه� مغيب منذ �شن�ات؟ لذلك ل �رشورة يف مثل هذه احلال ملجل�ص اقت�شادي اجتماعي، اأو لأي م�ؤ�ش�شة من امل�ؤ�ش�شات. املطل�ب روؤية كاملة من 

قبل الدولة لدور املجل�ص القت�شادي الجتماعي، وروؤية كاملة و�شاملة من قبل املجل�ص القت�شادي الجتماعي يف مقاربته لكل الق�شايا التي نعاين 

منها، ثم �رشاكة بني املجل�ص واحلك�مة والعمال واأرباب العمل، وكل القطاعات للخروج ب�شياغة قابلة للتطبيق وت�شكل مدخاًل اإىل حل�ل هذه الأزمة. 

تاريخ 6-10-2011 التقى رئي�ص جلنة الأ�شغال والطاقة النيابية النائب حممد قباين وفدا من العمال املياومني 

يف كهرباء لبنان، وعر�ص معه مطالبه.وقال قباين »اإن ه�ؤلء العمال الذين يعمل�ن منذ �شن�ات ط�يلة دون �شمان 

اهتمام  اأثناء عملهم، ي�ستحقون  اجتماعي ودون تعوي�س نهاية خدمة، والذين �سقط منهم عدة �سهداء ومعوقني 

وت�شامن امل�ش�ؤولني معهم وهم مهددون مبعظمهم بال�رشف«.

ا�شاف »اإن من حق ه�ؤلء ا�شتيعابهم �شمن م�ؤ�ش�شة كهرباء لبنان ب�شفة اأجراء دائمني، بخا�شة واأن امل�ؤ�ش�شة ت�شك� 

من نق�ص كبري يف عدد امل�ظفني والعمال. اإل اإذا كان املطل�ب ف�شل ه�ؤلء من اأجل ت�ظيف �ش�اهم من املحظيني«، 

ودعا احلكومة لـ«و�سع يدها على هذا االأمر واإن�ساف هذه ال�رشيحة من املواطنني وتثبيتهم بدل ف�سلهم .

بتاريخ 8-10- 2011 قال رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي  انه »علينا جميعا العمل على تفعيل ال�سمان االجتماعي 

�شمان  لقان�ن  التنفيذية  اخلط�ط  و�شع  يف  ن�رشع  واأن  للم�اطن،  اجتماعيًا  ووازنة  جدية  تقدمياته  تك�ن  واأن 

ال�شيخ�خة«. وقال: »يجب اإجراء ح�ار اقت�شادي واجتماعي دائم يف�شي اىل �شيا�شة اجتماعية �شاملة«.

بتاريخ 8-10-2011 قال وزير االقت�ساد نقوال نحا�س انه اأر�سل خالل اليومني املا�سيني فرق مراقبة االأ�سعار اىل 

اال�سواق لدرا�سة االرتفاعات غري الطبيعية التي ح�سلت، ويفرت�س ان تقّدم تقريرها اليه اليوم ) االثنني 10-10-

2011 )من اجل اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�شبط الأ�شعار، »مع الإقرار ب�شع�بة مراقبة ال�ش�اق واأ�شعار كل ال�شلع 

و�سبطها كما يجب« . 
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بعدما ا�شتنفد الحتاد العمايل العام ات�شالته مع الروؤ�شاء وال�زراء 

ال�سهر املا�سي ) كامل �سهر اأيلول ( ، وبدت االأمور تتجه اىل حتمية 

اال�رشاب، تابع االحتاد العمايل العام ، التح�سري العملي وامليداين 

الإ�رشابه املعلن يف 12 ت�رشين االأول ، فبعد اأن جنح ممثلو العمال يف 

الجتماع الأول للجنة امل�ؤ�رش بتاريï 30-9-2011  يف انتزاع اإجماع 

كل االأطراف على مبداأ ت�سحيح االأجور واأولويته . بداأت االجتماعات 

الغالء  م�ؤ�رشات  ارقام  يف  والت�شارب  التعقيد  نح�  تتجه  الالحقة 

وا�س�سها ، فكيف تعاطى االحتاد العمايل العام يف االيام االثني ع�رش 

االأوىل من �سهر ت�رشين االأول 2011 الفا�سلة عن موعد اال�رشاب ؟  

اجتماع  العام  العمايل  االحتاد  مقر  يف  1-10-2011عقد  بتاريخ 

يف  املعلمني  وروابط  النقابية  التن�سيق  وهيئة  االحتاد  قيادة  بني 

املدار�س الر�سمية وروابط التعليم التقني واملهني ونقابة املعلمني 

العام.و�شدر عن  القطاع  امل�ظفني يف  اخلا�شة وجلنة  املدار�ص  يف 

قدما  "امل�سي  العام  العمايل  االحتاد  فيه  اأكد  بيان  املجتمعني 

لتنفيذ االإ�رشاب والتظاهر يف 12 ت�رشين االأول احلايل اإذا مل يتم رفع 

وزيادة  ال�سطور  على  للن�سب  وفقا  وت�سحيحها  الأجور  االأدنى  احلد 

التقدميات االجتماعية وو�سع ال�سيا�سات ال�سحية والرتبوية والنقل 

2012".واأكد  العام  موازنة  يف  االجتماعية  ال�سيا�سات  من  و�سواها 

البيان على حق هيئة التن�شيق بامل�شاركة باملفاو�شات اجلارية يف 

جلنة امل�ؤ�رش ،ومت التفاق على "ت�شكيل جلنة متابعة بني الحتاد 

اأجل  من  املواقف  لتن�سيق  النقابية  التن�سيق  وهيئة  العام  العمايل 

االجتماعية  التقدميات  وزيادة  االأجور  بت�سحيح  احلق  عن  الدفاع 

للعمال وامل�شتخدمني وامل�ظفني والأ�شاتذة واملعلمني يف القطاعني 

العام واخلا�س".

بتاريخ 2-10-2011 اأكد رئي�س االحتاد العمايل العام غ�سان غ�سن 

التم�سك باملطالب التي طرحها االحتاد، وقال ان اال�سبوع احلايل هو 

ا�سبوع احل�سم بالن�سبة اىل ت�سحيح االجور، وهناك من يطرح الـ250 

جهتنا  من  ونحن  واالجور،  الرواتب  على  مقطوع  كبدل  لرية  الف 

وهــذه  لالجور،  ت�سحيحا  لي�س  ذلك  الأن  املقطوعية  مبداأ  نرف�س 

نريد  بل  مكرمات،  نريد  ال  ونحن  اىل »مكرمة«،  اقرب  املقطوعيــة 

ت�سحيحا لالجـور وفقا لل�سطور. 

بتاريخ 3-10-2011 اأكد رئي�س االحتاد العمايل العام غ�سان  غ�سن 

اأن " الزيادة املقطوعة غري مطروحة. ولن نقبل مكرمات بعد اليوم. 

الزيادة اإما اإن تكون على اأ�سا�س الراتب وموزعة على ال�سطور، بحيث 

تعـود التعوي�سات العائـلية لـت�سّكل 75 فـي املئة من الـحد االأدنى 

ال�سحية  التغطية  مو�سوع  �سنتابع  اأننا  كما  تكون.  ال  اأو  لالأجور، 

خدمات  وحت�سني  النقل  وخطة  ال�ساملة 

حتى  الر�سمي،  والتعليم  واملياه  الكهرباء 

الأية  ن�سمح  ولن  الزيادة،  تقر  اأن  بعد 

بعد  املوا�سيع  هذه  تتجاهل  بان  حكومة 

اليوم. املعركة احلالية لي�ست �سوى توطئة 

النظام  باإ�سالح  الكربى املتمثلة  للمعركة 

ال�رشيبي وال�سحي والتعليمي، ف�ساًل عن قطاعات النقل والكهرباء 

واملياه الخ«.  بتاريخ 3-10-2011 اأكد رئي�س االحتاد العمايل العام 

غ�شان  غ�شن اأن معدل الت�شخم الرتاكمي منذ عام 1996 حتى اليوم 

بلغ 122 يف املئة. وهو رقم �سيحاول اأ�سحاب العمل التحايل عليه 

واالإقالل منه قدر امل�ستطاع. فكل ن�سبة بالنازل للعامل، تنعك�س ربحًا 

�سافيًا يف ميزانية اأ�سحاب العمل. ي�سيف غ�سن »اإن الهيئات تتلطى 

خلف اأرقام االإح�ساء املركزي امل�سجلة منذ العام 2008 بحجة اأنها 

ر�شمية. ما يعني اأن الت�شحيح املرج� �شيح�شل بناء على ن�شبة ت�شخم 

ل تتخطى الـ25 يف املئة منذ 2008. وهو اأمر غري مقبول ولن نر�سى 

به باأي حال من االأحوال« . 

بتاريخ 3-10-2011 زار رئي�س االحتاد العمايل العام غ�سان  غ�سن 

واخلا�شة  العامة  وامل�ؤ�ش�شات  امل�شتقلة  امل�شالح  عمال  احتاد  مقر 

وحولها  االأجور  معركة  اليوم هي  »املعركة  وقال  بريوت  مرفاأ  يف 

التقدميات الجتماعية وعدالة الر�ش�م ال�رشيبية وهي من م�ش�ؤولية 

الدولة«.واأعلن غ�سن ان لدى االحتاد خطة للتحرك املطلبي ولي�ست 

وكنا  مذكرتنا  رئي�سها  »�سلمنا  وقال  احلكومة،  مواجهة  بغية 

ال�رشيبية  العدالة  عن  حتدثت  احلكومة  بان  ووا�سحني  �رشيحني 

والتقدميات الجتماعية. قابلنا امل�ش�ؤولني بدءا من رئي�ص اجلمه�رية 

ورئي�س احلكومة والوزراء املعنيني، وحددنا االولويات ومنها تعميم 

الج�ر«، م�ؤكدا اأن الغاء ال�رشاب مبني على نتائج املفاو�شات مع 

احلكومة وما �ستقدمه الينا . 

برئا�سة  العام  العمايل  االحتاد  قيادة  التقت   2011-10-4 بتاريخ 

غ�سان غ�سن رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي وقال غ�سن بعد اللقاء: 

»قبل انعقاد املجل�س التنفيذي لالحتاد العمايل العام، عقدنا اجتماعًا 

مع الرئي�س ميقاتي وبحثنا يف مو�سوع ت�سحيح االأجور الذي يعني 

�سنوان  املو�سوعني  هذين  اأن  واأكدنا  بالغالء،  الرتباطه  اللبنانيني 

ويكمل بع�سهما بع�سا، لكي ال ندخل يف �سيا�سة احللقات املفرغة، 

ونبقى نطالب بت�سحيح االأجور نتيجة اخللل املرتاكم ب�سبب ارتفاع 
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احلكومات  الن  كليًا،  طويلة  لعقود  الرقابة  انعدمت  حيث  االأ�سعار، 

النظام  اعتماد  قررت  املرحلة  تلك  يف 

الليربالية،  وال�سيا�سة  احلر  االقت�سادي 

واجلميع يعرف ان هذا الأمر ل ينفع يف 

لبنان الأننا نعي�س يف ظل االحتكارات 

يف املجاالت كافة«.اأ�ساف: لقد اأعلن 

ميقاتي العمل على ت�سحيح االأجور، 

اجتماعات  وهناك  قائم  وامل�سعى 

تعقد بينه وبني الوزراء املعنيني، ال �سيما وزير العمل يف 

اإطار جلنة امل�ؤ�رش واللجان الفرعية التي �شكلت«. 

بتاريخ 4-10-2011 اثر لقاء قيادته مع رئي�س احلكومة �سباحا ، اكد 

املجل�س التنفيذي لالحتاد العمايل العام اثر اجتماع له  ظهرا، على 

�شلّة املطالب التي طرحها الحتاد جلهة رفع احلد الأدنى وت�شحيح 

الأج�ر وفقًا لن�شبة الت�شخم الرتاكمي منذ العام 1996 على قاعدة 

التقدميات االجتماعية من بدل نقل ومنح مدر�سية  ال�سطور وزيادة 

االأدنى  احلد  عن  الـ%75  بن�سبة  العائلية  التعوي�سات  ربط  واإعادة 

لالأجر وفك الرتباط بني ت�شحيح الأج�ر وقان�ن الإيجارات. اإّن هذه 

ال�رشيبية،  بال�سيا�سة  جذريًا  النظر  اإعادة  فيها  ترتبط  التي  ال�سلة 

واملحطة  العام  العمايل  الحتاد  مطالب  من  الأول  اجلزء  هي  اإمّنا 

تعزّز  اقت�سادية  �سيا�سة  اإىل  و�سواًل  املطلبية  معركته  من  االأوىل 

قطاعات االإنتاج يف الزراعة وال�سناعة وغريها من القطاعات املوّلدة 

لفر�س العمل وكذلك �سيا�سة اجتماعية ت�سمن الطبابة واال�ست�سفاء 

لكل اللبنانيني واملدر�شة الر�شمية واجلامعة ال�طنية لكّل التالمذة 

والطالب باالإ�سافة اإىل خطة نقٍل �ساملة على كل املناطق اللبنانية 

البت  ت�سويف يف  اأو  اأي مماطلة  التنفيذي  املجل�س  ورف�س  واملدن. 

مبطالب االحتاد العمايل العام ويدعو اإىل التعجيل باإ�سدار مر�سوم 

ت�سحيح االأجور وزيادة منح التعليم والنقل والتعوي�سات العائلية 

واإعداد امل�ساريع الالزمة يف موازنة 2012 لتاأمني ال�سمان ال�سحي 

لكل اللبنانيني واملدر�شة الر�شمية واجلامعة ال�طنية لكل التالمذة 

»اإبقاء  التنفيذي  املجل�ص  وقرر  اللبنانيني.  والنقل جلميع  والطالب 

ملتابعة  اجلاري   11 يف  الثالثاء  واالجتماع  مفتوحة  جل�ساته 

املفاو�شات اجلارية مع احلك�مة والإعداد لتنفيذ الإ�رشاب املقرر يف 

12 ت�رشين االأول 2011«.

بتاريخ 4-10-2011  اأكد رئي�س االحتاد العمايل العام غ�سان غ�سن 

الحتكار،  مكافحة  يف  تنفيذية  ك�شلطة  احلك�مة  م�ش�ؤولية  على 

مل  اذا  اال�رشاب  من  مفر  ال  ان  معتربا  �سلطتها،  اطار  وزارة يف  كل 

يتم التو�سل اىل حل. قائاًل: »اذا كانت احلكومة ال تغري من نهجها 

التهرب من  ذاته حذر غ�سن من  االطار  فلتذهب«. ويف  وممار�ساتها 

ت�شحيح الج�ر، وفق ما يطالب به الحتاد، حمددا مهلة 11 ال�سهر 

موعدا لتحديد موقف احلكومة، نافيا ان يكون اخلالف فقط على ارقام 

امل�ؤ�رش، معتربا ان الرقم وجهة نظر، داعيا النا�ص اىل »ي�م ال�شعب« 

يف 12 ت�رشين االول. 

غ�سان  العام  العمايل  االحتاد  رئي�س  قال   2011-10-5 بتاريخ 

غ�شن لـ»ال�شفري« ان اجتماع جلنة امل�ؤ�رش اجلمعة املقبل »�شيك�ن 

حا�سما، على قاعدة اإما ان يلبوا مطالبنا واإما ان ننعى احلوار«. واأكد 

األف لرية  االأدنى لالجور اىل مليون و250  مت�سك االحتاد برفع احلد 

وزيادةالرواتب وفقا لل�سطور، م�سريا اىل ان »لهوة كبرية بني ما نطرحه 

وبني ما يطرحه رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي واأرباب العمل«، الفتا 

االنتباه اىل ان اخلالف يتمحور حول مبادÇ ت�سحيح االأجور، ولكنه 

متنى ان يردم ميقاتي هذه الهوة بقرار جريء. و�سن غ�سن حملة عنيفة 

على م�رشوع قان�ن امل�ازنة الذي اأعلن عنه وزير املال حممد ال�شفدي، 

معتربا انه ي�سكل ف�سيحة حقيقية ملا ينطوي عليه من زيادات �رشيبية، 

اإياه باليد  »وكاأن املطلوب ان ياأخذوا منا بيد ما ميكن ان يعطونا 

ا�شم  ال�شني�رة واإن كانت حتمل  اإنها م�ازنة ف�ؤاد  الأخرى«. واأ�شاف: 

غريه، واالإ�رشاب يف 12ال�سهر احلايل �سيكون موجها �سد هذه املوازنة 

و�رشائبها اىل جانب كونه موجها �سد �سيا�سة رف�س ت�سحيح االأجور 

بن�سبة من�سفة. بتاريخ 5-10-2011 واثر اجتماع للجنة ال�سيا�سات 

العامة والتقدميات الجتماعية والإنتاجية املنبثقة عن جلنة امل�ؤ�رش 

اأعلن رئي�س االحتاد العمايل العام غ�سان غ�سن ان االحتاد ح�سم قراره 

العاملة  اليد  حماية  ان  واعترب  االأجر،  كامل  على  االأجور  بت�سحيح 

اللبنانية يف ظل الكالم عن �رشف عمال يفرت�س بحكومة تغيري �سيا�سة 

ا�ستقدام اليد العاملة االجنبية املناف�سة لليد العاملة اللبنانية وذلك 

اإجازة العمل واالإقامة باحلد االدنى لالجور، مقرتحا ان تكون  بربط 

هذه الر�سوم تبداأ من ثالثة اأ�سعاف احلد االدنى لالجور على الفئات 

الثالثة والرابعة و�سوال اىل خم�سة اأ�سعاف على االوىل والثانية. كما 

طالب غ�سن باإلغاء اتفاقية العمل غري املربمة مع م�رش واملتعلقة 

باالعفاءات من الر�سوم على اإجازة العمل واالقامة. 

غ�سان  العام  العمايل  االحتاد  رئي�س  رف�س   2011-10-5 بتاريخ 

غ�سن م�رشوع موازنة 2012 »التي فيها دعوة �رشيحة اىل اال�رشاب، 

وخ�سو�سا انها ت�سمنت زيادة �رشيبة القيمة امل�سافة اىل 12%«، لفت 

اىل »تهريبة« �رشيبة البنزين من خارج املوازنة بقرار من جمل�س 

الوزراء. وا�ستغرب اال�رشار على خف�س معدل ال�رشيبة على الربح عرب 

اعادة تخمني ا�ش�ل امل�ؤ�ش�شات وال�رشكات. »لكن الخطر، ه� العفاء 

من غرامات تاأخري ا�سرتاكات ال�سمان والتي هي مبثابة امل�سمار االخري 

بدعم مايل  املتعلقة  املال  وزير  �سيا�سة  وتعقيبا على  نع�سه«.  يف 

مبا�رش لال�رش املحتاجة، قال غ�سن انهم يدفعون النا�س ليعتادوا على 

الت�سّول واال�ستعطاء«. 

النظام  اعتماد  قررت  املرحلة  تلك  يف 

الليربالية،  وال�سيا�سة  احلر  االقت�سادي 

واجلميع يعرف ان هذا الأمر ل ينفع يف 

لبنان الأننا نعي�س يف ظل االحتكارات 

اأ�ساف: لقد اأعلن 

ميقاتي العمل على ت�سحيح االأجور، 

اجتماعات  وهناك  قائم  وامل�سعى 
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بتاريخ 5-10-2011 قال امني عام االحتاد العمايل العام �سعد الدين 

حميدي �سقر لـ <اللواء> اإن اللقاء الذي مت مع رئي�س احلكومة جنيب 

دفع دفعًا باجتاه تنفيذ  oميقاتي مل يكن م�سجعًا، ما يعني اأن االحتاد ي

اال�رشاب املقرر منه �سابقًا يف 12 من ال�سهر احلايل· وقال �سقر: اإن 

اإىل  ي�سل  مل  حال  اال�رشاب يف  بقرار  ملتزم  العام  العمايل  االحتاد 

املطالب التي تقدم االحتاد بها قبل  ت�سحيح االأجور واإقرار "�سلة " 

فرت�ص اأن يك�ن  oاملوعد امل�سار اإليه اأعاله· ورداً على �ش�ؤال قال �شقر: ل ي

هناك ما ي�ؤّخر م��ش�ع ت�شحيح الأج�ر، �شّيما واأن ن�شب الغالء املرتاكم 

منذ العام 2006 املا�شي وا�شحة ومعرتف بها من اجلميع· وختم �سقر 

والتقدميات  االأجور  ت�سحيح  ملف  اإقفال  اإىل  �سار  oي اأن  ناأمل  بالقول: 

الوقوع  تداعيات  ال�سهر احلايل كي نتجنب  االجتماعية قبل 12 من 

يف اال�رشاب الذي ال مفر منه يف حال ا�ستمرار "املراوغة"والرتدد يف 

حتقيق املطالب العمالية· 

�سحب ممثليه يف  العام  العمايل  االحتاد  قرر  بتاريخ 2011-10-6 

ومقاطعة  الغالء  م�ؤ�رش  جلنة 

على  اعرتا�سًا  اجتماعاتها، 

التي  ال�رشائب  �سل�سلة 

موازنة  م�رشوع  يت�سمنها 

2012. الذي اعلنه وزير املال 

حممد ال�شفدي واعترب رئي�ص 

العام غ�سن  العمايل  االحتاد 

غ�سن اأن  احلوار مل يعد جمديًا، 

مهما كانت ن�سبة الت�سحيح التي تقر على االجور، وذلك بعدما ت�سمن 

م�رشوع موازنة 2012 زيادة الفي لرية كر�سم على �سفيحة البنزين، يف 

وقت يطالب االحتاد بتحديد �سعر ال�سفيحة بـ 25 الف لرية، ويف وقت 

جتتمع فيه جلنة امل�ؤ�رش للبحث يف ت�شحيح اخللل ال�رشيبي، مت�شائاًل 

عن معنى ا�ستمرار االجتماعات واحلكومة حت�رش �رشائب ا�سافية. 

بتاريخ 6-10-2011 تابعت هيئة مكتب املجل�س التنفيذي لالحتاد 

وتنظيم  العام  االإ�رشاب  لتنفيذ  التح�سريية  واللجنة  العام  العمايل 

التظاهرات يف خمتلف املناطق اللبنانية اجتماعاتها املفتوحة فعقدت 

اجتماعًا لها يف مقر االحتاد برئا�سة غ�سان غ�سن، فتوقفت هيئة املكتب، 

يف بيان لها، اأمام م�رشوع موازنة العام 2012 الذي اأقرّه وزير املال 

حممد ال�شفدي، والذي مل يخرج عن �شيا�شات احلك�مات ال�شابقة وما 

ت�سّمنه من زيادة على �رشيبة القيمة امل�سافة من 10 اإىل 12% وزيادة 

�سعر �سفيحة البنـزين واإعفاءات عن غرامات التاأخري بن�سبة 90% عن 

اأ�سحاب العمل يف ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي وعدم االلتزام 

بالبيان الوزاري لت�سحيح النظام ال�رشيبي واإقرار �رشيبة على الربح 

العقاري. كما اأّن م�رشوع ال�سفدي مل يلحظ ت�سحيح االأجور للقطاع 

العام وغريها من التوجهات املعادية مل�سالح العمال وغالبية ال�سعب 

ا للبناين. لذلك تطالب هيئة املكتب »وزير املالية �سحب اقرتاحاته

اجلائرة التي تزيد الأعباء املعي�شية على اللبنانيني كما تطالب هيئة 

املكتب احلك�مة عدم امل�افقة على م�رشوع امل�ازنة املطروح واإ�شقاط 

بن�ده«. وقرّرت هيئة املكتب مقاطعة اجتماعات جلنة امل�ؤ�رش ودع�ة 

االجتماعية  التقدميات  وزيادة  االأجور  ت�سحيح  الإقرار  الوزراء  جمل�س 

واإلغاء زيادة ال�رشيبة على القيمة امل�سافة من 10 اإىل 12% وعدم ال�سري 

باقرتاح اإعفاء الغرامات على زيادات التاأخري حمايًة لل�سندوق الوطني 

لل�سمان االجتماعي واإعداد م�رشوع موازنة وفقًا مل�سمون البيان الوزاري . 

غ�سن  غ�سان  العام  العمايل  االحتاد  رئي�س  اأكد   2011-10-7 بتاريخ 

ميقاتي،  احلكومة جنيب  رئي�س  مع  اجتماعه  اأعقاب  يف  لـ»ال�سفري«، 

اأن »الجتماع كان جديًا، وعر�شنا اأرقامنا ح�ل الت�شخم وحددنا �شقف 

مطالبنا، ونقل احلوار اإىل احلكومة، بعدما اأثبت احلوار مع ممثلي الهيئات 

االقت�سادية عقمه والجدواه«.

غ�سن  قال  ال�سطور،  على  وتوزعها  اقرتحها  التي  الزيادة  ن�سب  وحول 

»طرحنا اأن تكون الزيادة على االأجور 

املرتاوحة قيمتها ما بني األف ومليون 

عن  تقل  اأالّ  على  املئة،  يف   60 لرية 

احلد االأدنى لالأجور. فيما تبلغ ن�سبة 

الزيادة على االأجور ما بني مليون اىل 

اأن تكون  مليونني 40 يف املئة، على 

ن�سبة الزيادة على االأجور التي تفوق 

كما مت�سك  املئة«.  املليونني 20 يف 

غ�سن مبطلب رفع بدالت النقل من 8 اىل 16 األف لرية، وتعزيز املنح 

املدر�سية، عرب زيادتها اإىل مليون لرية لكل ولد.

بتاريخ 7-10-2011 اأكد االحتاد العمايل العام ردا على موقف الهيئات 

االقت�سادية املتم�سك »بالرقم ال�سادر عن اإدارة االح�ساء املركزي للن�سبة 

العام  اأن   ،2008 العام  لالأج�ر يف  زيادة  اآخر  منذ  للت�شخم  الرتاكمية 

1996 هو تاريخ اآخر عملية ت�سحيح فعلي لالأجور، م�رشاً على اأن ن�سبة 

الت�شخم الرتاكمي مذاك تتجاوز الـ120 يف املئة، وهو رقم يتوافق متامًا 

مع ما اأعلنته م�ؤ�ش�شة البح�ث وال�شت�شارات يف اأثناء اجتماعاتها مع 

ممثلي اإدارة االح�ساء املركزي . 

بتاريخ 8-10-2011 اأكد رئي�س االحتاد العمايل العام غ�سان غ�سن ان 

ت��شيات وزير العمل �رشبل نحا�ص يف اطار نتائج اعمال جلنة امل�ؤ�رش 

ت�سّب يف اطار ال�سيا�سة االجتماعية التي يطمح اليها كل اللبنانيني، وذلك 

عرب حتمل الدولة م�ش�ؤولياتها حيال م�اطنيها يف ادارة ال�شاأن ال�شحي 

والتخفيف من كلفة النقل العام والتعليم. بتاريï 10-10-2011 كتب 

حممد زبيب يف »الأخبار« :...« وهناك اأكرث من جهة ر�شمية تعمل على 

خ�شى اأن ت�شتغله  oتفادي الإ�رشاب العام املقرر بعد غد الأربعاء، والذي ي

بع�س القوى ال�سيا�سية الإ�سعال ال�سارع بهدف »ت�سفية ح�سابات عالقة 

مع احلكومة اأو يف داخلها«، على غرار ما ح�سل يف ال�ساد�س من اأيار 

من عام 1992، عندما ت�سافرت عوامل وم�سالح خمتلفة الإطاحة الرئي�س 

عمر كرامي وتعبيد الطريق اأمام و�سول الرئي�س الراحل رفيق احلريري اإىل 

�سدّة الرئا�سة الثالثة!
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بتاريخ 11-10-2011 رئي�س جمل�س النواب ي�ستقبل قيادة االحتاد 

اثر  العمايل غ�سان غ�سن يعلن  العام ظهرا ورئي�س االحتاد  العمايل 

اللقاء  اأن اللقاء مع رئي�س جمل�س النواب نبيه بري تو�ّسل اإىل �سيغة 

مّت التوافق عليها، وهي اأن يكون االأجر مق�سمًا اىل ثالثة �سطور، تق�سي 

بزيادة احلد االدنى لالجور 200 الف لرية، و150 الف لرية لالأجر من 

األف لرية لالأجر من 1،501  مليون اىل مليون ون�سف املليون ومئة 

مليون وما فوق، اأي اأن يكون احلد االأق�سى للزيادة 450 الف لرية مهما 

بلغ الراتب. 

بتاريخ 11-10-2011 رئي�س جمل�س الوزراء الذي و�سله خرب اتفاق 

قيادة االحتاد العمايل العام مع رئي�س جمل�س النوا ب ا�ستقبل قيادة 

االحتاد العمايل العام بعد الظهر ، مفرت�سًا ان احلل قد اكتمل، اىل ان 

ح�سلت املفاجاأة غري املتوقعة، بعدما اكت�سف الطرفان خالل النقا�س 

انهما ال يتكلمان على موجة واحدة، اإذ فهم ميقاتي من رئي�س املجل�س 

ان زيادة الـ150 األفًا للراتب ما فوق املليون قائمة بذاتها وال ت�ساف 

اليها زيادة الـ200 األف امل�سافة اىل راتب ما حتت املليون، يف حني 

افرت�ست قيادة »العمايل« ان الزيادة تراكمية، بحيث ت�سبح قيمتها 

االجمالية 350 األف لرية ملن يتجاوز راتبه املليون لرية. خرج وفد 

االحتاد العمايل من اللقاء مع ميقاتي ليعلن عن الو�سول اىل حائط 

م�شدود، م�ؤكداً ال�شتمرار يف تنفيذ الإ�رشاب املقرر. وعلى الأثر، حتركت 

عجلة االت�ساالت جمدداً على اأكرث من �سكة، يف �سباق مع الوقت الذي 

اإقرار زيادة  لدت فكرة  oو بداأ ينفد. وبعد �سد حبال تفاو�سي،  كان قد 

الذي يقل عن مليون لرية، وزيادة  األف للراتب  مقطوعة بقيمة 200 

مقطوعة بقيمة 300  األف للراتب الذي يزيد عن مليون، ثم انطلقت 

حملة الت�ش�يق لالقرتاح اجلديد.

بتاريخ 11-10-2011 ليال اللقاء الليلي بني ميقاتي ورئي�س الهيئات 

القت�شادية عدنان الق�شار وحممد �شقري اللذين اأبلغاه رف�ص الزيادات 

على �سطور االجور، ففّو�س جمل�س الوزراء ميقاتي موا�سلة التفاو�س 

مع الهيئات تو�ساًل حلل مقبول، اىل ان خرجت ال�سيغة املعروفة اىل 

النور والتي اختلفت عما كان متداواًل يف النهار يف نقطة واحدة وهي 

عدم �سمول االأجر فوق مليون و800 األف لرية بالزيادة

بناء   ( الوزراء  قرار رئي�س جمل�س  بتاريخ 11-10-2011 ليال �سدر 

على تفوي�سه من قبل جمل�س الوزراء ( جعل احلد االدنى لالأجور 700 

األف لرية، وزيادة 200 األف لرية لالأجر الذي يقل عن مليون لرية و300 

األف لالأجر الذي يرتاوح بني مليون ومليون و800 األف )من يتقا�سى 

ما يفوق مليون و800 الف لرية، لن ي�ستفيد من الزيادة!(، ورفع بدل 

النقل األفي لرية من 8 اىل 10 اآالف لرية يوميًا، واملنحة املدر�سية من 

مليون لرية اىل مليون و500 األف، ا�سافة اىل عقد اجتماع �سنوي للجنة 

املجل�ص  احياء  واعادة  �شنة،  كل  من  الثاين  كان�ن  يبداأ يف  امل�ؤ�رش 

االقت�سادي واالجتماعي. 

بتاريخ 10-10-2011عقد بعد لقاء مو�سع بني قيادة االحتاد العمايل 

العام وهيئة التن�سيق التن�سيق النقابية واتفق املجتمعون على اربعة 

امور هي: 1 ـ اال�رشاب قائم يوم غذ االربعاء، يف غياب اأي جدية يف 

املفاو�شات اجلارية، اذ ان ام�را تطرح فيها ول عالقة لها بالج�ر. 2 

ـ ترك املجتمعون باب احلوار مفتوحا مع املعنيني، على ان يعقد بعد 

الظهر اجتماع م�سرتك بني االحتادج وهيئة التن�سيق النقابية لتقومي 

ما ي�شتجد من ات�شالت واتخاذ املقف املنا�شب يف �ش�ئها3 ـ عدم 

القبول مببلغ مقطوع للزيادة بل �سطور لالجر. 4 ـ رف�س تام لزيادة 

ال�رشيبة على القيمة امل�سافة وال�رشائب االخرى الواردة يف م�رشوع 

قانون املوازنة . 

بتاريخ 10-10-2011 قال رئي�س االحتاد العمايل العام غ�سان غ�سن 

التي  الطروحات  االقت�سادية، من خالل  الهيئات  ان   : لـ«امل�ستقبل« 

تقرتحها ال�سيما اعتماد ن�سبة الغالء التي ا�سدرها االح�ساء املركزي، 

تكون قد اغلقت احلوار مع االحتاد العمايل«، مطالبا احلكومة بتحمل 

الذي  م�ش�ؤوليتها الجتماعية، وادارة امللف الجتماعي والقت�شادي، 

تاأمني حياة كرمية وعادلة  يدخل يف �سلب عملها ودورها، ال�سيما 

للمواطنني«. 

اجلمه�رية  رئي�ص   2011-10-11 بتاريخ 

ي�ستقبل قيادة االحتاد العمايل العام �سباحا ، 

وي�سري اىل »�رشورة حت�سني االأو�ساع احلياتية 

للعمال«، ويلفت يف الوقت نف�سه اىل »االخذ 

مبا  االقت�سادية  الهيئات  واقع  االعتبار  يف 

ت�سكل  الأنها  اال�ستمرار  على  قدرتها  يحفظ 

رافدا لالقت�ساد اللبناين«، جمددا اال�سارة اىل 

»اأهمية و�رشورة اإعادة اطالق املجل�س االقت�سادي واالجتماعي لكونه 

املكان واالطار ال�سالح وال�سحيح لقيادة احلوار بني اأفرقاء االنتاج«. 

وجدد �شليمان ال�شارة اىل اأن ال��شع املطلبي حم�ر اهتمام ومتابعة 

منه بهدف اإيجاد احللول املنطقية واملنا�سبة له. 

بتاريخ 11-10-2011 رئي�س جمل�س النواب يلتقي الهيئات االقت�سادية 

يف عني التينة �سباحا ،  وو�سط اإ�رشار الهيئات على التم�سك بزيادة 

الـ80 األف لرية. اقرتح بري �سيغة اأخرى قوامها زيادة 250 األف لرية 

لراتب حتت املليون لرية، و150 األفًا للراتب فوق املليون، اإ�سافة اىل 

رفع بدل النقل واملنح املدر�سية، كما نقلت ال�سفري طالبًا من اأع�ساء 

ال�فد البحث فيها واتخاذ م�قف منها، اىل ان عر�ص رئي�ص املجل�ص 

زيادة 200 األف لرية بداًل من 250 األفًا، مع ت�سديده على وجوب ان 

تاأتي يف �سياق �سلة واحدة ت�سمل تفعيل التقدميات االجتماعية.

العمايل  لالحتاد  التنفيذي  املجل�س  اع�ساء   2011-10-11 بتاريخ 

العام يتوافدون على مقر االحتاد يف كورني�س النهر لالجتماع ال�ساعة 

الثانية ع�رشة ظهرا . واقرار اما امل�سي يف اال�رشاب، واما تعليقه نتيجة 

ات�ساالت اللحظات الأخرية ال�سابقة النعقاد جل�سة جمل�س الوزراء . 
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بتاريخ 11-10-2011 احلادية ع�رش ليال علّق االحتاد العمايل العام 

من  حرمان  منتقداً  االأجور،  رفع  قرار  على  حتفظه  معلنًا   ، اإ�رشابه 

يتقا�سون ما فوق مليون و800 األف لرية من الزيادة . 

على  املوافقة  ر�سميًا،  الوزراء  اأعلن جمل�س   2011-10-12 االربعاء 

االجور  بالزيادات على  املتعلق  رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي  قرار 

الوزراء،  التفوي�س املعطى له من جمل�س  وملحقاتها، واملبني على 

قبل �ساعات من اعالن القرار، على ان ي�سار اىل ا�سدار مر�سوم ت�سحيح 

االجور يف القطاع اخلا�س، مع مر�سوم تعديل النقل برفعه اىل ع�رشة 

اآالف لرية عن كل يوم عمل فعلي، واعطاء الوقت الكايف لوزارة املال 

العداد م�رشوع قانون ت�سحيح الرواتب وال�سال�سل يف القطاع العام 

�سياأتي  وهو  والع�سكرية،  والتعليمية  االدارية  اال�سالك  ي�سمل  والذي 

مطابقا ملر�سوم زيادات القطاع اخلا�س مع مراعاة و�سع من راتبهم 

يفوق املليون و800 األف لرية· 

نّحا�س  �رشبل  الدكتور  العمل  وزير  اأعلن   2011-10-22 بتاريخ 

عن  احلدث،  يف  ال�شيدة  كني�شة  م�رشح  على  األقاها  حما�رشة  يف 

»رف�س جمل�س الوزراء اإعادة النظر يف ت�سحيح االأجور«، ) الهيئات 

االقت�سادية وهيئة التن�سيق النقابية طالبت يف وقت �سابق باعادة 

النظر يف القرار ( . اخلمي�س 27-10-2011 اأ�سدرت الغرفة االدارية يف 

جمل�س �سورى الدولة،  قراراً ق�سى بعدم املوافقة على م�رشوع املر�سوم 

الدنى الر�شمي لأج�ر امل�شتخدمني والعمال  الرامي اىل تعيني احلدّ 

اخلا�سعني لقانون العمل ون�سبة غالء املعي�سة وكيفية تطبيقها. واأخذ 

تزيد  الذين  وامل�شتخدمني  العمال  فئة  »ي�شتثني  اأنه  املر�ش�م  على 

اأج�رهم ال�شهرية على ملي�ن وثمامنئة الف لرية من اأي زيادة، »يف 

حني اأن غالء املعي�سة هو م�ساألة واقعية يفرت�س اأنها تطاول جميع 

امل�شتخدمني«. واأكد قرار جمل�ص �ش�رى الدولة على اأن » اإعادة النظر 

يف احلد االدنى الر�سمي لالجور يجب ان تتم قانونا ب�سورة �سنوية 

على االقل وذلك تطبيقا لن�س االتفاقية العربية الرقم 15 ل�سنة 1983 

الرقم  القانون  اأبرمت مبوجب  التي  وحمايتها،  االجور  ب�ساأن حتديد 

183 تاريخ 2000/5/24، والتي اأوجبت )يف املادة 20 منها( اأن تتم 

االدنى لالأجور دوريا لفرتات ال تزيد على �سنة، وذلك  مراجعة احلد 

لتواكب االجور احلقيقية م�ستوى تكاليف املعي�سة«. وراأى اأن الزيادة 

يجب اأن تعطى بن�سب مئوية على ال�سطور ال مبالغ مقطوعة فاأكد »  

ان اعطاء الزيادة بال�سكل املقرتح يف املادة الثانية املذكورة، )مبلغ 

التف�ي�ص  يخالف  لرية)،  األف  او 300  لرية  األف  بقيمة 200  مقطوع 

قانون  من  املادة 6  الوزراء( مبوجب  )ملجل�س  امل�سرتع  من  املعطى 

1967 لأنه يعطي زيادة على الج�ر حمددة مببل≠ معنّي من املال، 

يف حني اأن املق�سود باملادة 6 هو حتديد ن�سبة غالء املعي�سة وحتديد 

كيفية تطبيقها«.
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يف  العام  العمايل  االحتاد  اليه  دعا  الذي  اال�رشاب  موعد  اقرتاب  مع 

لالحتاد  والداعمة  لال�رشاب  امل�ؤيدة  امل�اقف  تتالت   ، الأول  12ت�رشين 

العمايل العام يف معركة ت�سحيح االأجور ، والتي غدت معركة ا�ستعادة 

اأيدي غالة  ازهق هذا احلق على  االأجور �سنويا بعدما  احلق بت�سحيح 

االرباح على  تكدي�س  ، وطالب  املال  ا�سحاب  ، وج�سع  احلر  االقت�ساد 

تتالت   ، واجتماعيا  اقت�ساديا  الوطن  وا�ستقرار  العمال  تعب  ح�ساب 

وا�رشابه  العام  العمايل  لالحتاد  امل�ؤيدة  والنقابية  القطاعية  امل�اقف 

املعلن ، و�سهدت ال�ساحة النقابية اللبنانية حراكا غري م�سهودا ا�ستعدادا 

احلراكح  بدا  فكيف   ، االأجور  لت�سحيح  اأو مالقاة  العام  اال�رشاب  ليوم 

النقابي يف االيام االأحد  ع�رش االأوىل من �سهر ت�رشين االأول عام 2011 

وال�سابقة على موعد اال�رشاب الذي كان مقررا يف 12 ت�رشين االأول ؟ 

يف  اللبنانية  ال�شحافة  حمرري  نقابة  راأت    2011-9-30 بتاريخ 

النقيب �سعيد  الذي عقدته يف مقرّها برئا�سة نائب  الدوري  اجتماعها 

نا�رش الدين ، اأن االأحوال املعي�سية باتت ال تطاق والبطالة اإىل ارتفاع، 

ال �سيما يف �سفوف ال�سباب، اإ�سافة اإىل الغالء امل�ست�رشي الذي يطاول 

ال�شلع الغذائية واأ�شعار املحروقات والأق�شاط املدر�شية. وان ال�شك�ت عن 

هذا الو�سع البائ�س ال يجوز اإطالقًا«... و�سدّدت النقابة على اأن رفع احلّد 

االأدنى لالأجور هو ّحل جزئي ينبغي اأن يح�ّسن ب�سل�سلة من التدابري مثل 

اأ�ش�ص  �شمان ال�شيخ�خة وال�شمان الإلزامي، وتنظيم النقل العام على 

ع�رشّية والرقابة ال�سارمة على اأ�سعار ال�سلع والدواء. وهي تدعو الزمالء 

اإىل امل�ساركة يف كل التحركات املطلبية التي يدعو اإليها االحتاد العمايل.

بتاريخ 30-9-2011 طالب  املكتب التنفيذي لالحتاد الوطني لنقابات 

على  امل�افقة  امل�ؤ�رش  جلنة  اأع�شاء  لبنان  يف  وامل�شتخدمني  العمال 

املطالب املرف�عة من قبل الحتاد العمايل ، حمذراً من زيادة ال�رشيبة 

على القيمة امل�سافة، ومن عدم اقرار ال�سلم املتحرك لالجور ورفع احلد 

االدنى اىل مبلغ مليون و250 األف لرية. وطالب بزيادة بدل النقل اىل 

والتعوي�سات  االوالد  املدر�سية عن جميع  املنح  وبرفع  لرية،  األف   16

العائلية واعادة الدفع املبا�رش من ال�سمان للم�سمونني، ف�ساًل عن تاأمني 

التغطية ال�سحية ال�ساملة لكل ال�سعب اللبناين. واكد على �رشورة الف�سل 

بني زيادة االيجارات ال�سكنية وزيادة االأجور. ودعا اإىل التح�سري للتحرك 

واالإ�رشاب والتظاهر يوم االأربعاء يف 12 ت�رشين االول.

موظفي  نقابات  الحتاد  التنفيذي  املجل�س  اأكد   2011-9-30 بتاريخ 

لتحركات  ودعمه  العام  العمايل  االحتاد  ملطالب  »تاأييده  امل�سارف 

التقاعد  قانون  م�رشوع  واقرار  االجور  ت�سحيح  مطلب  القرار  االحتاد 

واحلماية االجتماعية، الذي ال يجوز ن�سيانه يف ادراج جمل�س النواب، 

اىل م�شاركة  الآيلة  اتخاذ اخلط�ات  الحتاد  رئي�ص  فّ��ص املجل�ص  كما 

احتاد موظفي امل�سارف يف اال�رشاب الذي دعا اليه االحتاد العام يف 12 

ت�رشين االول«.
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بتاريخ 30-9-2011 اأعلن املجل�س التنفيذي لالحتاد املهني لنقابات 

عمال الكيماويات يف لبنان، تاأييده الكامل لقرار االحتاد العمايل العام 

باإعالن االإ�رشاب العام والتظاهر بتاريخ 12 ت�رشين االول 2011، تاأكيداً 

الأحقية واهمية املطالب املطروحة. وتبنى كل املطالب التي طرحها 

االحتاد العمايل العام ويف مقدمها ت�سحيح االجور، ورفع احلد االدنى 

اىل مليون و250 األف لرية مع ت�شحيح ال�شط�ر على اأ�شا�ص الت�شخم 

الرتاكمي منذ العام 1996.

الوفاء  اأ�سدراحتاد   2011-9-30 بتاريخ 

لبنان  يف  وامل�شتخدمني  العمال  لنقابات 

املطالب  »اأحقية  على  فيه  اأكد  بيانا  اأ�سدر 

االقت�سادية املعي�سية التي يتحرك من اجلها 

اإليه  االحتاد العمايل العام، اذ ان ما و�سلت 

باتت  للنا�س  واحلياتية  املعي�سية  االأو�ساع 

تت�سدر اأولويات اهتماماتهم، وهم بذلك �سبقوا 

احلكومة بالت�سدي لهذا امللف،  وعليه فان احلكومة مدعوة ب�سكل اأكيد 

جلعله ملفا اأ�شا�شيا و�شبه وحيد على طاولة جل�شتها يف 5 ت�رشين 

اجلاري. جمل�ص ال�زراء مطالب الي�م باأخذ املبادرة واخت�شار الطرق 

وقت  غري  ال�قت  فلي�ص  قطافها،  وا�شتحق  ظروفها  ن�شجت  ملعاجلة 

معاجلة اأو�شاع الأج�ر، وتاأمني �شبكة احلماية الجتماعية مبا يريح 

اللبنانيني ووطنهم ويحفظ اال�ستقرار االقت�سادي واالجتماعي«.

امل�ستقلة  امل�سالح  عمال  احتاد  رئي�س  اأعلن   2011-10-3 بتاريخ 

احلركة  الأ�شمر على »ت�شامن  ب�شارة  واخلا�شة  العامة  وامل�ؤ�ش�شات 

النقابية يف هذه املرحلة التي تتطلب دعم االحتاد العمايل العام«، 

معلنا »امل�ساركة يف كل حترك يدعو اليه االحتاد«. وقال: »اإن املرحلة 

�شعبة وبحاجة اإىل تكاتف اجلميع والتعاون مع الحتاد العمايل العام 

بالعطاءات  تتعلق  التي  تلك  �سيما  ال  املطروحة،  املطالب  لتحقيق 

واالأجور وال�سمان االجتماعي وطرح االحتاد العمايل العام متقدم جدا 

يف هذا املجال واأكد الأ�شمر اأن احتاد امل�شالح امل�شتقلة وامل�ؤ�ش�شات 

يف  و�شي�شارك  العام  العمايل  الحتاد  حترك  ي�ؤيد  واخلا�شة  العامة 

االإ�رشاب يف 12 ت�رشين االأول 2011

يف  وامل�شتخدمني  العمال  نقابات  احتاد  دعا   2011-10-3 بتاريخ 

ال�سمال ولبنان  ال�سلمي يف  اإىل »التحرك املطلبي   ، ال�سمايل  لبنان 

ق�سية  يف  العام،  العمايل  االحتاد  قرار  مع  وت�سامنا  متا�سيا  كافة، 

ت�سحيح االأجور والتقدميات االجتماعية، من تعوي�سات عائلية واأجرة 

الر�سوم وال�رشائب«، منتقدا  ارتفاع  انتقال وبدالت تعليم واحلد من 

»اإهمال اجلهات املخت�شة واجباتها جتاه تفاقم ال��شع املعي�شي«. 

بتاريخ 3-10-2011 اأعلن االحتاد العام للنقابات القطاعية يف لبنان 

برئا�سة جورج حرب دعمه وتاأييده لدعوة االحتاد العمايل لالإ�رشاب 

املتعلقة  التم�شك مبطالبها  اإىل  الحتاد  قيادة  ودعا  اجلاري.  يف 12 

بزيادة االأجور بن�سبة 120 يف املئة، ورفع احلد االأدنى اإىل مليون و250 

الف لرية، مع الت�سدّد يف مو�سوع التقدميات االجتماعية، ال �سيما زيادة 

املنح املدر�سية وبدل النقل وتامني اال�ست�سفاء. واكد �رشورة امل�سي يف 

تنفيذ الإ�رشاب يف حال ف�شل املفاو�شات اجلارية راهنًا. 

بتاريخ 3-10-2011 اأكد احتاد نقابات عمال حمافظة بريوت برئا�شة 

اثر  املدهون  توفيق  لالحتاد  العام  واالأمني  �سقر  الدين حميدي  �سعد 

لقاء مع وزير اال�سغال العامة والنقل،اأكد على احل�سول على املطالب 

ويف  االجتماعية.  التقدميات  وتفعيل  االأجور  ت�سحيح  من  العمالية 

حال عدم التو�سل اىل حل، اخليار �سيكون اال�رشاب والتظاهر حتقيقًا 

الراتب  كامل  على  املقطوعة  للزيادة  رف�سهم  جمّددين  للمطالب. 

واالإ�رشار على الزيادة يف ال�سطور. 

بتاريخ 4-10-2011انتقد جمل�س نقابة موظفي امل�سارف يف ال�سمال، 

الحتاد  م�قف  ودعم   ، اجلماعي  العقد  من  امل�شارف  جمعية  م�قف 

العمايل العام يف حتركه لال�رشاب املقرر يف 12 احلايل.  ودعا بيان 

�سدر عن االجتماع اأع�ساء الهيئة العامة اىل امل�ساركة واالإ�رشاب تلبية 

للمطالب املحقة . 

م�شتخدمي  لنقابة  التنفيذي  املجل�ص  اأيد   2011-10-4 بتاريخ 

العمايل  االإحتاد  »اإعالن  وعمالها،  الليطاين  لنهر  الوطنية  امل�سلحة 

اال�رشاب يف 12 اجلاري«. 

بتاريخ 5-10-2011اأعلن رئي�ص احتاد النقابات املتحدة للم�شتخدمني 

والعمال يف لبنان مو�سى الفغايل انه »من املعيب ان نبقى ن�ستجدي 

ومن  ومتوا�سعة،  الئقة  معي�سة  يف  لينعم  اللبناين  العامل  حقوق 

يكون  اأن  عن  عو�سا  مذلة  اأو  مبنة  االجور  ت�سحيح  يتم  ان  املعيب 

مربجما ومتحركا كالتحرك الدائم يف الت�شخم ». 

العمال  لنقابات  الوطني  االحتاد  رئي�س  رف�س   2011-10-5 بتاريخ 

التي تطال  وامل�شتخدمني كا�شرتو عبد اˆ »اي زيادة على ال�رشائب 

الفئات ال�سعبية والطبقة العاملة وا�سحاب الدخل املحدود، خ�سو�سا 

العاملة  للطبقة  املحقة  املطالب   « على  واأكد   .»TVA الـ  �رشيبة 

االدنى  احلد  ورفع  ال�سطور  ا�سا�س  على  االجور  ت�سحيح  اىل  الداعية 

التعوي�سات  قيمة  ورفع  لرية،  األف  و250  مليون  مبلغ  اىل  لالجور 

العائلية على ا�سا�س 75 يف املئة من احلد الأدنى اجلديد ورفع قيمة 

منح التعليم لتغطي كل الطالب«. ودعا اىل »اأو�سع م�ساركة يف التحرك 

و�سباب  واأ�ساتذة  وموظفني  عمال  من  االول،  ت�رشين   12 يف  العمايل 

وطالب والنزول اىل ال�سارع وتنفيذ اال�رشاب والتظاهرة من اأجل لقمة 

العي�س واإقرار املطالب«. 

م�ؤ�ش�شة  وعمال  م�شتخدمي  نقابة  رئي�ص  دعا   2011-10-5 بتاريخ 

مياه لبنان اجلن�بي قا�شم غربي�ص العاملني يف امل�ؤ�ش�شة اىل التقيد 

باال�رشاب الذي دعا اليه االحتاد العمايل يف 12 ت�رشين االول املقبل، 

طلبًا لت�سحيح االأجور وحت�سني التقدميات االجتماعية وكبح االأ�سعار.

تعلن  الزراعية  للهيئات  الوطني  اللقاء  ان  بتاريخ 5-10-2011اأعلن 

االحتاد  اليه  دعا  الذي  العام  اال�رشاب  يف  وم�ساركه  املطلق  تاأييده 

العمايل العام نهار االربعاء يف 2011/10/12 دفاعا عن لقمة العي�س«.
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بيان،  يف  اخلويل  مارون  النقابي   انتقد   2011-10-6 بتاريخ 

»التفاو�س املتعرث وامل�ستفز للحكومة مع ممثلي القوى العمالية، 

بحيث جتلى هذا الت�رشف الالم�ش�ؤول عرب تعيني جلنة م�ؤ�رش غالء 

املعي�سة قبل ع�رشة ايام من موعد اال�رشاب، واعالن وزير للمالية 

عن م�رشوع املوازنة والذي يت�سمن زيادة يف ال�رشائب والر�سوم يف 

بتاريخ 10-5- الذي عقد  الوزراء  اجتماع جمل�س  و   Åتوقيت �سي

2011  بجدول اعمال من 150 بندا وقد و�سعت من خارجه م�ساألة 

لي�شب يف خانة  ويدخل  م�ش�ؤول  الج�ر يف ت�رشف غري  ت�شحيح 

الالمباالة للحركة االحتجاجية العمالية«.

م�شتخدمي  نقابة  رئي�ص  جعفر  ح�شن  اأعلن   2011-10-6 بتاريخ 

وعمال م�سلحة مياه البقاع، امل�ساركة يف اال�رشاب العام الذي دعا 

االأدنى  احلد  لرفع  احلايل،   12 بتاريخ  العام  العمايل  االحتاد  اإليه 

لالأجور والدفاع عن حقوقهم املكت�سبة . 

الربي  النقل  قطاع  ونقابات  احتادات  7-10-2011اعلنت  بتاريخ 

االأجور  بت�سحيح  العمال  اإىل جانب  نقف  اأننا  بيان  لبنان يف  يف 

التي هي حق من حق�قهم مبا ي�ؤمن العي�ص الكرمي واعتماد ال�شلم 

املتحرك لالأجور ودفع قيمة الت�سحيح �سنويًا.

يف  امل�سارف  موظفي  نقابات  احتاد  7-10-2011اأعلن  بتاريخ 

ودعمه  العام  العمايل  االحتاد  ملطالب  تاأييده   ، بيان  يف  لبنان 

لالإ�رشاب املقرر يف 12 احلايل. واأكد املجتمعون »مت�سكهم مبطلب 

ال�سطور  اأ�سا�س  على  االأجور  ت�سحيح  ب�رشورة  العام  االحتاد 

ورف�سهم الأي زيادة مقطوعة على االأجر . 

ال�شندوق  م�شتخدمي  نقابة  من  وفد  اأكد   2011-10-8 بتاريخ 

الوطني لل�سمان االجتماعي على دعم مواقف االحتاد العمايل العام 

ال�سمان  االأجور وحماية  وخطواته على �سعيد املطالبة بت�سحيح 

يف  يف2011/10/12  املقرّر  االإ�رشاب  يف  وامل�ساركة  االجتماعي 

االحتاد  رئي�س  لقاء  خالل  وذلك  مطالبه،  مع  التجاوب  عدم  حال 

غ�سان غ�سن بح�سور االمني العام �سعد الدين حميدي �سقر.

بتاريخ 8-10-2011 اعترب النقابي مارون اخلويل اأن »ما خرجت 

رم�زها«.  لفك  جلنة  اىل  حتتاج  اقرتاحات  من  امل�ؤ�رش  جلنة  به 

مبهمة  اقرتاحات  من  اللجنة  هذه  به  خرجت  ما  »كل  ورف�س 

ومفخخة ومنها ما ه� خارج �شالحيتها. عك�شت تعرث احلك�مة يف 

معاجلة ملف الج�ر الذي يحتاج اول اىل ح�ص بامل�ش�ؤولية حيال 

معاناة العمال وا�رشهم من جراء فقدان تطبيق �سيا�سة احلد االأدنى 

لالأجور«.

املحروقات  حمطات  ا�شحاب  نقابة  اأكدت   2011-10-10 بتاريخ 

التزامها التحرّك الذي �سينفذه االحتاد العمايل االربعاء. 

التنفيذي لنقابة م�شتخدمي  اأعلن املجل�ص  بتاريخ 2011-10-10 

الكامل  تاأييده  املت��شط،  عرب  اجل�ية  اخلط�ط  �رشكة  وعمال 

التي  املطالب  بغية حتقيق  العام  اال�رشاب  بتنفيذ  التام  والتزامه 

رفعها االحتاد العام حول ت�سحيح �سطور االأجر.

نقابات  اإحتاد  يف  التنفيذي  املجل�س  دعا   2011-10-10 بتاريخ 

واجلن�ب  �شيدا  »عمال  اجلن�بي  لبنان  يف  وامل�شتخدمني  العمال 

وذوي الدخل املحدود« اإىل االإ�رشاب يوم االربعاء املقبل. 

احلزب  يف  والطالب  ال�سباب  قطاع  دعا   2011-10-10 بتاريخ 

ال�سيوعي اللبناين – منطقية بريوت، اىل امل�ساركة يف اال�رشاب العام 

-12 االأربعاء  يوم  العام  العمايل  االحتاد  اليه  دعا  الذي  والتظاهر 

ال�سلم  االأدنى واقرار  اأجل ت�سحيح االأجور ورفع احلد  10-2011 من 

املتحرك لالجور... 

يف  واملوظفني  العمال  م�سلحة  اأ�سدرت   2011-10-11 بتاريخ 

اىل  كافة  واللبنانيني  بيانا دعت كل حمازبيها  اللبنانية«  »الق�ات 

والنقابية  العمالية  املرجعيات  قبل  من  املقرر  باال�رشاب  »التقّيد 

بتاريï الثاين ع�رش من ال�شهر اجلاري«، متمنية »عدم ت�شيي�ص هذا 

التحرك راأفة بلقمة العي�س ووجع الطبقة العاملة«. 

ال�سمال  يف  العمال  نقابات  احتاد  عقد   ،  2011-10-11 بتاريخ 

اجتماعا  املدين،  املجتمع  وهيئات  االحزاب  عن  ممثلني  مب�ساركة 

حت�سرييًا لال�رشاب. 

م�شتخدمي  لنقابة  التنفيذي  املجل�ص  اأكد   2011-10-11 بتاريخ 

وعمال �رشكة طريان ال�رشق االو�سط وال�رشكات التابعة لها يف بيان 

»االلتزام بالقرار ال�سادر عن االحتاد العمايل العام والقا�سي بتنفيذ 

اال�رشاب العام. 

الوطني  التجمع  يف  العمايل  القطاع  اعرب   2011-10-11 بتاريخ 

العام  العمايل  االحتاد  لقرار  ودعمه  تاأييده  »عن  الدميوقراطي 

بالدعوة اإىل االإ�رشاب العام . 

ال�شعبي  امل�ؤمتر  يف  طرابل�ص  جمل�ص  اعلن   2011-10-11 بتاريخ 

يف طرابل�س االن�سمام اىل االحتاد العمايل املطالب بتح�سني االأجور 

والرواتب يف مواجهة ارتفاع االأ�سعار والغالء. 

يف  ال�ق�د  حمطات  اأ�شحاب  جتمع  اأعلن   2011-10-11 بتاريخ 

�شامي  املختار  بقيادة  النقابة  تق�ده  الذي  التحرك  تاأييده  النبطية 

الرباك�ص جلهة الن�شمام اإىل التحرك العمايل والنقابي.
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موعد  عن  املتاأخر  دخول  ووزراء  وجمل�سا  رئي�سا  احلكومة  دخلت 

اال�ستحقاق ، فبدا الرك�س املتعرث يف حراكهم جميعا م�سيطرا على 

م�اقفهم ، مل يبداأ احلراك الر�شمي اجلدي مل�اجهة ا�شتحقاق ال�رشاب 

ولأن   ، امل�ؤ�رش  للجنة  الأول  الجتماع  مع   2011-9-30 �سباح  اال 

جتربة اجتماعات جلنة امل�ؤ�رش غابت عن اأذهان اجلميع ، فقد اهدروا 

ال�قت يف نقا�شاتها وجلانها الفرعية و�شدد وزير القت�شاد �رشبته 

فكانت   ،  2012 العام  موزنة  م�رشوع  بن�رشه  احلرجة  اللحظة  يف 

البلبلة التي ق�شمت ظهر جلنة امل�ؤ�رش ، ووجد رئي�ص احلك�مة نف�شه 

ع�سية اال�رشاب، اأمام ا�ستحقاق القرار الذي يجنب البلد هزّة اال�رشاب 

�سورى  جمل�س  قبل  من  واملنقو�س  املنقو�س  القرار  فكان   ، العام 

الدولة .. فكيف كان تابع رئي�س احلكومة والوزراء ، يف االيام االحد 

واملطلب  العام  اال�رشاب  ق�سية  االأول  ت�رشين  �سهر  من  االأوىل  ع�رش 

النقابي العمايل بت�سحيح االأجور ؟   

امل�ؤ�رش  للجنة  الأوىل  اجلل�شة  انعقاد  واثر   2011-9-30 بتاريخ 

ن�شري  اأن  على  اتفقنا   « امل�ؤ�رش  اأنه يف جلنة  العمل  وزير  اأعلن    ،

مبو�سوعني بالتوازي، اإعادة النظر باالأجور من ناحية، واعادة النظر 

بال�سيا�سات العامة �سواء اأكان على ال�سعد ال�رشيبية اأم اال�ستثمارات 

العامة اأم التقدميات االجتماعية، واأبرزها التغطية ال�سحية ال�ساملة· 

اإذا، �شنبحث يف هذين امل��ش�عني بالت�ازي، و�شنخرج ان �شاء اˆ 

مبواقف موحدة ووا�سحة· 

بتاريخ 2-10-2011 اأعلن وزير العمل �رشبل نحا�س اننا ال ندخل 

من  معينة  ن�سبة  م�ساألة  امل�ساألة  ولي�ست  هناك،  او  هنا  من  ببازار 

هنا ون�سبة مقطوعة من هناك، فما يجري فعليا هو مقاربة جديدة 

ا�سا�سي  �سق  هناك  بل  والرواتب،  باالأجور  فقط  تعنى  ال  وواقعية، 

يتعلق مب�ش�ؤولية الدولة، فهناك عناوين كربى رمبا ت�ازي م��ش�ع 

االجور، وتتعلق بالتغطية ال�سحية واإ�سالح النظام ال�رشيبي، وهنا 

اال�سا�س.

بتاريخ 3-10-2011 اعترب وزير العمل اأن » ت�سحيح االأجور واقع ال 

حمالة » واأكد ان الزيادة �شت�شمل رفع احلد الأدنى وت�شحيح الأج�ر 

اللبنانيني من خالل  وفق خطة متكاملة تق�شي بخف�ص كلفة عمل 

من  ولي�س  ال�رشائب  من  املمولة  ال�ساملة  ال�سحية  التغطية  تاأمني 

االإ�سرتاكات وتفعيل النقل العام وتاأهيله باعتبارها مكمالت اأ�سا�سية 

لت�سحيح االأجور واإعادة هيكلة االإقت�ساد من خالل نقل الرثوة من 

مواقع الريع واالإ�ستهالك اىل مواقع االإنتاج·

بتاريخ 5-10-2011 نقل وزير االعالم عن رئي�س احلكومة كالمه يف 

م�ستهل جل�سية جمل�س الوزراء :« نوا�سل ات�ساالتنا مع ارباب العمل 

مو�سوع  تدريجا،  ولو  يعالج،  م�سرتك  ت�سور  اىل  للو�سول  والعمال 

ت�سحيح االجور بالتوازي مع زيادة التقدميات االجتماعية وغريها من 

املايل  الواقع  االعتبار  االخذ يف  مع  اللبنانيني،  تهم  التي  املوا�سيع 

للدولة..ناأمل ان نت��شل من خالل اجتماعات جلنة امل�ؤ�رش واللقاءات 

التي نعقدها مع الهيئات العمالية واالقت�سادية اىل �سيغ ت�سون ال�سلم 

االهلي مبعناه االجتماعي .ا�ساف: »على الوزارات املعنية العمل على 

مكافحة االرتفاع غري املربر لل�سلع، وتفعيل م�سلحة حماية امل�ستهلك، 

من  وغريها  الع�سوائي  الت�سعري  ظاهرة  من  واحلد  االحتكار  ومنع 

الت�رشفات التي تزيد املعاناة احلياتية للمواطنني«.

 « الوزراء  جمل�س  قرر  الر�سمية  جل�سته  ويف   2011-10-5 بتاريخ 

امل�افقة على تكليف جلنة وزارية لتقدمي القرتاحات الالزمة لتعديل 

الرواتب واالجور يف القطاع العام«.

بتاريخ 5-10-2011 وزير العمل �رشبل نحا�س نقال عن ممثل جمعية 

ال�شناعيني يف جلنة م�ؤ�رش الغالء وليد ع�شاف يطرح ت�شحيحًا لكامل 

االأجر بن�سبة 32 يف املئة، وربط ذلك باإلغاء ال�سمان ال�سحي وحتويل 

امل�سمونني اىل وزارة ال�سحة، باالإ�سافة اىل �سلة من ال�رشائب والر�سوم.

بتاريخ 6-10-2011 نقل رئي�س املجل�س الوطني لالعالم عبد الهادي 

الجتماعي  امل��ش�ع  ان  اىل  ا�شارته  احلك�مة  رئي�ص  عن  حمف�® 

العائالت  يتم  التي  ال�سعبة  الظروف  ظل  يف  �سيما  ال  حق،  مو�سوع 

اللبنانية، وامل�ساريف التي ت�ساعفت بفعل زيادة غري مربرة لالأ�سعار، 

فاإن  لذلك  �سيا�سيًا،  االحيان  بع�س  يف  ي�ستغل  املو�سوع  هذا  اأن  اإال 

القيا�ص بالن�شبة اليه ه� كيفية معاجلة الت�شّخم املايل، وخ�ش��شًا ان 

امل�سادر املالية هي اأقل من واردات اخلزينة· وه� بهذا املعنى يخ�شى 

من الت�شخم املايل، وان ل يتمّكن امل�رشف املركزي من ال�شيطرة عليه.  

بتاريخ 6-10-2011 اأ�شف وزير املال حممد 

العام  العمايل  االحتاد  الن�سحاب  ال�سفدي 

ل  اخلط�ة  هذه  اإن  وقال  امل�ؤ�رش  جلنة  من 

للعمال  املنا�سبة  اإيجاد احللول  ت�ساعد على 

وللمواطنني ب�سكل عام. واأ�ساف يف بيان له: 

»ال بد من ا�ستمرار التحاور يف موازاة العمل 

لزيادة  املنا�شبة  الأرقام  لتحديد  اجلاري 

وقال  فعاًل«.  م�ستغرب  فهو  واملت�سنج  ال�سلبي  املوقف  اأما  االأجور. 

من  �شعيت  وقد  امل�ؤ�رش  اجتماعات جلنة  نتائج  اأنتظر  »اأنا  ال�شفدي: 

االجتماعية  التقدميات  زيادة  اإىل   2012 العام  موازنة  م�رشوع  خالل 

والتغطية ال�سحية ملا يقارب ن�سف ال�سعب اللبناين الذي مل يحظ اأبداً 

مبثل هذه التغطية منذ قيام الدولة«. 

واأ�ساف وزير املالية: »لي�س املهم زيادة االأجور باملطلق ولكن املهم 

الذي  الت�شخم  ن�شبة  رفع  اإىل  ت�ؤّدي  اأن  دون  من  الزيادة  حتقيق  ه� 

االأوىل دعمًا  الزيادة. ولهذا حلظت املوازنة للمرة  ميت�س فوراً مفعول 

اأو�ساعها خط  والتي تالم�س  الدخل املحدود جداً  لالأ�رش ذات  مبا�رشاً 

تقرّرها  ال  االأجور  زيادة  »اإن  ال�سفدي:  الوزير  وقال  دون«.  وما  الفقر 

وزارة املالية بل هي من م�ش�ؤولية جمل�ص ال�زراء فيما تت�ىل وزارة 

املالية در�س ال�سبل الكفيلة بتنفيذ القرار يف اأف�سل الظروف .
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الحتاد  بغياب  امل�ؤ�رش  للجنة  اجتماع  7-10-2011واثر  بتاريخ 

العمايل العام قال وزير العمل �رشبل  نحا�س: طرحنا جمموعة من 

النقاط املحددة جداً وهي: 

اأوال: �سم امللحقات التي اأ�سيفت اىل االجور حتت عناوين خمتلفة 

و�سع  مع  اآخره،  واىل  وتعليم  نقل  تعوي�سات  يعني  االأجر،  اىل 

اآلية علمية دقيقة لتاأثري هذا ال�سم على املرتتبات التي تقع على 

امل�ؤ�ش�شات جتاه ال�شمان الجتماعي. 

الأدنى  باحلد  حم�ش�ر  غري  �شقف  مع  بكاملها  الأج�ر  رفع  ثانيا: 

خطوة  تليها  اأوىل  خطوة  تكون  كي  املئة  20 يف  ن�سبة  واقرتحنا 

ثانية عنوانها تاأمني التغطية ال�سحية ال�ساملة ّللبنانيني املقيمني 

ممولة من املال العام يعني من �رشائب جديدة. ويف موازاة و�سع 

ال�سمان االجتماعي ل�سندوق  ا�سرتاكات  التنفيذ تلغى  هذه مو�سع 

على  ثانية  بزيادة  اال�سرتاكات  هذه  وت�ستبدل  واالأمومة،  املر�س 

مكمالن:  اإجراءان  ذلك  ويلي  املئة.  يف   10 اأو   9 بن�سبة  االجور 

ت�ش�يب �رشوط عمل الجانب يف لبنان وو�شع �رشوط حمددة مع 

لل�شباب  امل�ؤ�ش�شات  ت�ؤمنها  التي  العمل  لفر�ص  تعاقدية  ح�افز 

الباحثني عن اأول فر�سة عمل. و�سّدد على اأنه خالل املناق�سات بني 

النقابات واأ�سحاب العمل تبني اأن كالهما مل يلتزما مبا اأقرّ، الفتًا 

اىل اأنه ي�رشّ »على ال�شري بهذه اخلطة وهذه �شتك�ن ت��شية جلنة 

امل�ؤ�رش اىل جمل�ص ال�زراء . 

»ال  ان  ميقاتي  احلكومة جنيب  رئي�س  قال   2011-10-8 بتاريخ 

اأحد �سد حت�سني االجور وزيادة القدرة ال�رشائية لدى املواطن، ولكن 

تفادي  مع  لبنان،  يف  النتاجية  ح�شاب  على  تك�ن  ل  اأن  �رشط 

التناف�شية  القدرة  على  للمحافظة  ال�شعي  وبالتايل  الت�شخم، 

لالنتاج اللبناين باملقارنة مع حميطه، وعدم الت�شبب باأي بطالة 

الحقة ومراعاة و�سع اخلزينة اللبنانية«. كالم ميقاتي جاء خالل 

والتجارة  االقت�ساد  وزير  بح�سور  احلكومية،  ال�رشايا  يف  لقائه 

نقوال نحا�س، وفدا من الهيئات االقت�سادية برئا�سة الوزير ال�سابق 

عدنان الق�سار، حيث تناول البحث مو�سوع غالء املعي�سة وزيادة 

االأجور. و�سدد ميقاتي على انه »علينا جميعا العمل على تفعيل 

اجتماعيًا  ووازنة  جدية  تقدمياته  تكون  واأن  االجتماعي  ال�سمان 

�شمان  لقان�ن  التنفيذية  اخلط�ط  و�شع  يف  ن�رشع  واأن  للم�اطن، 

اإجراء ح�ار اقت�شادي واجتماعي دائم  ال�شيخ�خة«. وقال: »يجب 

يف�سي اىل �سيا�سة اجتماعية �ساملة«.

بري  نبيه  الرئي�س  دولة  مع  له  لقاء  واثر   2011-10-8 بتاريخ 

مطالب  ح�ل  �ش�ؤال  على  رداً  ميقاتي  جنيب  احلك�مة  رئي�ص  قال 

الهيئات  مع  احلكومة  �سعيد  على  نتابع  نحن  العمايل:  االحتاد 

العمايل املو�سوع واالأمور �سائرة مبا ير�سي  االقت�سادية واالحتاد 

اجلميع، لفتًا اىل �رشورة ان تاأخذ زيادة الأج�ر والرواتب للعمال 

�شلبًا  التاأثري  وعدم  اخلزينة  وو�شع  والبطالة  الت�شخم  بالعتبار 

على القطاعات االقت�سادية.

بتاريخ 8-10-2011 ويف لقائه مع رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي 

ات�ساالته  ال�سفري( تكثيف  ) كما نقل  متنى بري على رئي�س احلكومة 

اأمتكن  املقبل، »حتى  الثالثاء  اأق�ساها  مهلة  بح�سيلتها يف  واإبالغه 

اإجناز  اجتاه  يف  الدفع  بغية  االأمر  لزم  اإذا  العمال  لدى  التدخل  من 

الت�سوية قبل االربعاء موعد اال�رشاب العام، مع رف�سي منذ االآن الي 

ت�ش�ية تاأتي على ح�شاب الطبقة العمالية«، م�ؤكداً معار�شته زيادة 

الـ80 األف لرية التي تقرتحها الهيئات االقت�سادية . 

جلنة  ميقاتي  جنيب  احلك�مة  رئي�ص  دعا   2011-10-8 بتاريخ 

ت�شكيلها  منذ  مرّة  لأول  النعقاد  اإىل   ، ال�زارية  الجتماعية  ال�ش�ؤون 

وذلك قبل ظهر االثنني 10-10-2011  للبحث يف املخارج املمكنة 

مل�ساألة ت�سحيح االأجور . 

االقت�سادية  الوزارية  اللجنة  عقدت   2011-10-10 االثنني  بتاريخ 

االجتماعية اجتماعا لها وقل رئي�س احلكومة يف اللقاء » اإن االهتمام 

احلقيقي بال�ساأن االجتماعي، ال يعني فقط زيادة االأجور والتقدميات 

اطالق  بل  فقط،  لالجر  االدنى  احلد  رفع  اأو  وال�سحية  االإجتماعية 

تتاآكل  ان  من  االجر  على  زيادة  اأي  التي حتمي  والربامج  امل�ساريع 

وهذا  باأر�سه،  املواطن  الوطني وجتذر  االنتماء  وتعزز  �سدى،  وتذهب 

ما نن�ي فعله، بالتزامن مع اجلهد املبذول لت�شحيح الج�ر، ولذلك 

يكون  االجتماعي  بال�سان  اهتمام  ور�سة  لنطلق  االجتماع  هذا  كان 

علميا وواقعيا وهادفا، واأنا علي يقني باأن كل ع�سو يف هذه اللجنة 

�شيعمل من �شمن الهداف املحددة والتي تتلخ�ص بعبارة واحدة هي 

االهتمام باالن�سان لي�سلم الوطن. 

بتاريخ االثنني 10-10-2011 قال وزير ال�سحة العامة علي ح�سن 

خليل لـ»ال�شفري«: كلنا م�ش�ؤول�ن، والكل يلعب دوراً، ولننتظر نتائج 

�سليمان وجنيب ميقاتي  الرئي�سني مي�سال  التي جتري بني  اللقاءات 

على  يجري  وال�سغل  االقت�سادية،  والهيئات  العمايل  االحتاد  وبني 

ونتائج  االنتاج.  طريف  من  كل  يطرحها  التي  االرقام  بني  التوفيق 

نرى  ونحن  والهيئات.  العمال  بني  اليوم  �سيعقد  الذي  االجتماع 

نتائج  لننتظر  لكن  احلل�ل،  على  التفاهم  امكانية  ح�ل  م�ؤ�رشات 

اللقاءات. 

نحا�س  �رشبل  العمل  وزير  او�سح   2011-10-10 االثنني  بتاريخ 

على  تركز  الوزاري  االجتماع  خالل  »البحث  ان  اي�سا،  لـ»ال�سفري« 

ال�ش�ؤون  وزارة  تت�لها  التي  ال�شاملة  الجتماعية  ال�شرتاتيجية 

نا  nع nس� nو اأكرث من مو�سوع يف هذا املجال. كما  االجتماعية. وناق�سنا 

العمل  ارباب  بني  يجريها  التي  ات�ساالته  جو  يف  احلكومة  رئي�س 

والعمال من اجل التو�سل اىل تفاهم على ت�سحيح االجور والتقدميات، 

ويف النهاية يف ظل اخلالف القائم ال بد ان تدخل الدولة على اخلط 

وتق�ل هذا راأينا ويجب ان مي�شي به اجلميع«. وح�ل الت��شية التي 

اقرتحها للحل امام جلنة امل�ؤ�رش واملدى الالزم لتنفيذها زمنيًا، قال 

نحا�س: �ساأعر�سها اأمام جمل�س الوزراء، وهناك ق�سم اآين ي�ستغرق 
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ا�سهر  ثالثة  نحو  وق�سم  �سهرا  تنفيذه 

نحو  االبعد  والق�سم  ال�سنة  نهاية  حتى 

او منت�سف  اآذار  ا�سهر، يعني حتى  �ستة 

العام املقبل على االكرث يجب ان يكون 

منفذاً اذا اقره جمل�س الوزراء. 

الداعوق  قرار  اأعلن وزير االعالم وليد  تاريخ 11-10-2011 ليال 

رئي�س جمل�س الوزراء ) بناء على تفوي�سه من قبل جمل�س الوزراء 

( جعل احلد االدنى لالأجور 700 األف لرية، وزيادة 200 األف لرية 

لالأجر الذي يقل عن مليون لرية و300 األف لالأجر الذي يرتاوح بني 

مليون ومليون و800 األف )من يتقا�سى ما يفوق مليون و800 الف 

لرية، لن ي�ستفيد من الزيادة!(، ورفع بدل النقل األفي لرية من 8 اىل 

10 اآالف لرية يوميًا، واملنحة املدر�سية من مليون لرية اىل مليون 

يبداأ  امل�ؤ�رش  للجنة  �شن�ي  اجتماع  عقد  اىل  ا�شافة  األف،  و500 

االقت�سادي  احياء املجل�س  واعادة  �سنة،  الثاين من كل  يف كانون 

واالجتماعي. 

بتاريخ 11-10-2011 تعليقا على قرار رئي�س جمل�س الوزراء قال 

كوزراء  اعرتا�سنا  اأبلغنا  لـ»ال�سفري«:  نحا�س  �رشبل  العمل  ووزير 

لتكتل التغيري واال�سالح على كل بنود الت�سوية التي جرت وعلى 

الذي  للحل  ال�سامل  بامل�رشوع  ومت�سكنا  املفاو�سات  ادارة  طريقة 

قدمته وزارة العمل قبل يومني اىل جمل�س الوزراء. 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  قرار  على  تعليقا   2011-10-11 بتاريخ 

بل  لي�ست حكومة،  هذه  اإن  لـ»ال�سفري«  با�سيل  الوزير جربان  قال 

حمك�مة. وا�شاف: ما مت الت��شل اليه ل يعرب عن حل جذري، واإمنا 

امل�ش�ؤولية،  من  اأدنى  بحد  امل�شكالت  معاجلة  يف  ق�ش�راً  يعك�ص 

ان تنزلق احلكومة نحو  الرتقيعية. وا�ستغرب  الو�سفات  بعيداً عن 

ما  مت�سائاًل:  عمايل،  اإ�رشاب  اأجل جتنب  من  فقط  »م�سلوق«،  حل 

الوقت  بع�س  ناأخذ  ان  مقابل  يف  االإ�رشاب،  ح�سل  لو  امل�سكلة 

اأن  تعترب  احلكومة  كانت  اإذا  اإال  متكامل،  م�رشوع  لبلورة  االإ�سايف 

العميقة  املعاجلة  يف  ولي�ص  الإ�رشاب  منع  يف  يتمثل  اإجنازها 

كاف،  غري  العمال  ناله  »ما  ان  اىل  االنتباه  با�سيل  لالأزمة.ولفت 

اأي�سًا،  االقت�سادية  الهيئات  وير�سي  اأكرث  يعطيهم  اليه  ندعو  وما 

متكاماًل،  ت�سوراً  ي�سكل  املجال  هذا  يف  نحا�س  الوزير  قدمه  وما 

اإثبات  ان هذه احلكومة م�رشة على  اإال  ميكن تنفيذه على مراحل، 

التي  ال�شخ�نة  با�شيل  م�قف  معدلته«.ويعك�ص  وزيادة  عجزها 

حتى  ا�شتمرت  والتي  ال�زراء،  ملجل�ص  املارات�نية  اجلل�شة  �شادت 

�ساعة متاأخرة من الليل، على وقع تباينات حادة بني وزراء التيار 

احلر وبع�س حلفائهم، بينما كان ميقاتي على توا�سل مفتوح مع 

قيادة االحتاد العمايل والهيئات االقت�سادية.

اأن  ميقاتي   جنيب  احلكومة  رئي�س  اأكد   2011-10-12 بتاريخ 

قرارات ت�شحيح الأج�ر خط�ة �رشورية ملعاجلة ال�شاأن الجتماعي، 

وتدابري  اجراءات  �سل�سلة  مع  �ستتزامن  القرارات  هذه  اأن  اإىل  م�سرياً 

ل�سبط الو�سع املعي�سي ومنع الغالء· 

بتاريخ 12-10-2011 وتعليقا على قرار رئي�س احلكومة قال وزير 

العمل �رشبل نحا�س اأن احلكومة بدت »وكاأنها �ساعي بريد بني العمال 

وبني اأرباب العمل، ولي�ست حكومة حقيقية حتدد امل�ساكل التي تقع 

على كاهل املواطنني وت�سع احللول العادلة، وتاأخذ القرارات وتقوم 

للمعنيني«.  بتبليغها 

وبذلك، اأدت احلكومة، وفق نحا�س، »دور االإطفائية اأو ال�سليب االأحمر 

وهرعت عند وق�ع احلادث للنجدة، ومل تبادر اإىل معاجلة احتياجات 

وم�ساكلهم«.  النا�س 

نف�سها  احلكومة  و�سعت  املوقف،  »بهذا  اأنه  �سارحا  نحا�س  ويكمل 

حتركت،  ملا  الإ�رشاب  من  تخف  مل  ل�  اأنها  اإىل  ي�شري  م��شع  يف 

وباأنها لي�ست مهتمة بن�سف مليون مهاجر، وبكل الو�سع االقت�سادي 

واالجتماعي ال�ساغط على النا�س.. فمن اقرتاح خطة متكاملة وتغطية 

التي متنح فر�ص  للم�ؤ�ش�شات  �شحية �شاملة وتقدمي ح�افز تعاقدية 

عمل لل�سباب وللعاطلني عنه، انتهت االأمور بت�سوية م�رشة �سيا�سيًا 

باحلكومة وباالحتاد العمايل العام وباحلركة النقابية برّمتها« . 

بتاريخ 13-10-2011 اأكد وزير االإقت�ساد والتجارة نقوال نحا�س اأن 

رئي�س  مع  ميقاتي  احلكومة جنيب  رئي�س  اليه  تو�ّسل  الذي  »القرار 

الوقت  يف  املمكن  القرار  هو  غ�سن  غ�سان  العام  العمايل  االحتاد 

املمكن، ونتائجه جيدة حتى ولو مل يوافق اأحد«، م�سرياً اىل اأنه قرار 

»ير�سي جميع االأفرقاء مئة يف املئة«.

بتاريخ 13-10-2011اأو�شح وزير املال، حمّمد ال�شفدي،  اأّن م�رشوع 

جمل�س  قرّه  oي ان  يجب  العام  القطاع  ملوّظفي  االجور  زيادة  قانون 

ب�سقف  يرتبط  ولن  الرواتب  لكل  مبوجبه  الزيادة  »و�ستكون  النواب 

عّد حاليًا  o8^1 مليون لرية اأو ب�سقف معنّي«. واأو�سح اأّن وزارة املال ت

درا�سة حول الكلفة التي �سريّتبها اإجراء كهذا »و�ستقدمه فور جهوزه 

اإىل جمل�س الوزراء يف اأقرب وقت ممكن«.

النواب  رئي�س جمل�س  النهار » عن  نقلت »   2011-10-14 بتاريخ 

نبيه بري ان يف االمكان العودة اىل الت�سوية ال�سابقة وهي زيادة الـ 

األف  و300  لرية  ومليون  لرية  األف   500 بني  للراتب  لرية  األف   200

لرية مقطوعة ملا فوق املليون لرية. وعلم ان بري نقل هذا االمر اىل 

زوار  ونقل   .  2011-10-13 م�ساء  بينهما  اجري  ات�سال  ميقاتي يف 

رئي�س املجل�س عنه ان ما مّت االتفاق عليه الثلثاء املا�سي ) ع�سية 

اال�رشاب( مل يطّبق يف جل�سة جمل�س الوزراء .

بتاريخ 16-10-2011 راأى وزير العمل �رشبل نحا�س ان لبنان ا�ساع 

ان  يفرت�س  كان  »اذ  االجور،  ملف  يف  بلغها  التي  بالنتيجة  فر�سة 

جنري ت�سحيحا يف النمط االقت�سادي بدءا من ت�سحيح االجور مرورا 

االقت�ساد  لتن�سيط  عمل  فر�س  وتوفري  ال�ساملة  ال�سحية  بالتغطية 

والتخفيف من البطالة واحلد من الهجرة«.
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ا�ست�رش�ست الهيئات االقت�سادية يف دفاعها عن مكت�سبات العقود 

 ،1996 العام  منذ  االأجور  ت�سحيح  بها  اأوقفت  التي  املا�سية 

، وبتنا  ا�سافية  واأكرث من    ، ا�سافية  ارباحا  وحققت بف�سلها  

املتزاحمة   ، االأعلى  والطبقات   ، العليا  الطبقات  منهم  ن�سهد 

على �شناعة امل�اقع لنف�شها حمليا وعربيا  ودوليا ، �شيا�شيا 

العمال  على  ا�ست�رش�ست   ، اأخرى  واأ�سياء   ، وماليا   واقت�ساديا 

والفقراء ، الذين ما طلبوا يوما غري حقهم يف رغيف اخلبز وحبة 

الدواء ، وما عرفوا يوما وال �ساألوا عن طائرة ي�ستقلونها ، والعن 

مالكي  من  الكثري  الكثري  كما   ، ا�ستجماما   به  يحطون  فندق 

الطائرات والفنادق من افراد الهيئات االقت�سادية . 

دخلت الهيئات االقت�سادية يف مواجهة مطالب ت�سحيح االأجور 

، بتعال مفرط ( كما دخلت �شياراتهم الفارهة ، وربطات اعناقهم 

جتار  هم  منها  الأكرب  اجلزء  اأن  متنا�شية  وهي   ( البيال  على 

احتكار وت�سلط على اال�سعار ،  فرفعت �سوتها الواحد : ال الأي 

م�س بقاعدة االأجور املغلقة ، وخا�ست معركتها بوجه العمال 

 ، واالنهيار  والركود  واالنقبا�س  االنكما�س  م�ستح�رشة مفردات  

واقفال امل�ؤ�ش�شات و�شياع فر�ص العمل ، واأو�شلنا بع�شهم اىل 

اأن يف كل  اأزمة اليونان ، وانهيار االقت�ساد العاملي ، وتنا�سوا 

اأوقف  من  وهم   ، لالأجور  ت�سحيح  �سنويا  يح�سل  العامل  بلدان 

هذا الت�سحيح خلم�سة ع�رش عاما ! يف اأية ذهنية ‘ والية اأهداف 

ادارت الهيئات االقت�سادية �سدامها مع عمالها ؟ هذا ما جنده يف 

ال�سطور التالية : 

بتاريخ 30-9-2011 رئي�س جمعية جتار بريوت نقوال �سما�س 

قال: » نحن كجمعية جتار بريوت نعي �شع�بة ال�رشوط احلياتية 

لتعزيز  جاهزون  ونحن  املواطنني،  اإىل  بالن�سبة  واملعي�سية 

القدرة ال�رشائية للمواطنني واال�رش اللبنانية من خالل جمموعة 

امل�سرتك  والنقل  االجتماعي  بال�سمان  املتعلقة  التدابري  من 

واملدر�سة الر�سمية وخطة مكافحة الفقر، اإ�سافة اىل حتديد احلد 

امل�ستوى  هذا  حتديد  اأن  بالنا  عن  يغيب  وال   · لالأجور  االدنى 

للم�ؤ�ش�شات  املايل  ال�اقع  العتبار  يف  ياأخذ  اأن  يجب  لالأج�ر 

والدولة وال�سمور لال�ستهالك ولال�ستثمار ون�سبة النمو يف لبنان 

واأي�سا املتغريات احلا�سلة من حولنا«·

رئي�س  لبنان  الغرف يف  احتاد  رئي�س  بتاريخ 3-10-2011حذر 

بزيادة  ال�رشاع  من   « �شقري  حممد  لبنان  وجبل  بريوت  غرفة 

عمله  يف  العامل  يبقى  ان  اأف�سل،  »ايهما  �سقري،  و�ساأل  االجور، 

يف ظل هذه الظروف ال�شعبة التي منر فيها جميعا، اأو املجازفة 

الكبري  بزيادة االجور، وو�سع م�سريه على املحك، مع االحتمال 

ب�رشفه من العمل وذهابه اىل منزله ، م�سريا اىل امكانية وجود 

فريق �سيا�سي يريد ال�سغط على رئي�س احلكومة من خالل اال�رشاب 

لتحقيق اأهداف اخرى، حمذرا يف هذا الطار من اللعب بلقمة عي�ص 

املواطن ، »فباأي منطق نزيد االجور يف حني ان كل التوقعات ال 

تب�رش بخري قريب؟«.

بتاريخ 4-10-2011 راأت »الهيئات االقت�سادية« اأن »اأية زيادة 

�سيتفق عليها للحد االأدنى لالأجور، ال تن�سحب على �سائر ال�سطور، 

بل تنح�رش باالأجور التي هي دون احلد االأدنى الذي �سيتم االتفاق 

الوزير  برئا�سة   ، عقدته  اجتماع  »الهيئات« يف  عليه«.واأ�سارت 

ال�سابق عدنان الق�ّسار، لبحث مو�سوع ت�سحيح االأجور يف �سوء 

اجتماعات جلنة امل�ؤ�رش، اإىل اأن »اأية زيادة غري واقعية �شت�ؤدي 

ف�شاًل  وال�شتمرار،  ال�شم�د  على  امل�ؤ�ش�شات  قدرة  زعزعة  اإىل 

ا�شطرار  نتيجة  بطالة  ومن  مايل  ت�شخم  من  به  �شتت�شبب  عما 

يتم  مل  »اأنه  م�ؤكدة  عمالها«،  من  العديد  لت�رشيح  امل�ؤ�ش�شات 

التفاهم حتى االآن على اأية اأرقام لت�سحيح االأجور، خالفًا ملا ورد 

يف بع�ص و�شـائل الإعالم، وهي م�شتمرة يف احل�ار �شمن جلنة 

امل�ؤ�رش، و�شمن اللجنة التي �شي�شكلها رئي�ص احلك�مة«.

العامة  ال�سيا�سات  للجنة  اجتماع  واثر   2011-10-5 بتاريخ 

 ، والتقدميات الجتماعية والإنتاجية املنبثقة عن جلنة امل�ؤ�رش 

عقدت  اجلمعيات التجارية والنقابات وجلان الأ�ش�اق من املناطق 

والقطاعات اجتماعا طارئا يف مقر جمعية جتار بريوت بدعوة من 

نقوال �سما�س خ�س�س للبحث يف ملف االجور.واعترب املجتمعون 

يف  اآخذة  وت�قيتا،  حجما  كمة،  oحم تاأتي  اأن  يجب  زيادة  اأي  اأن 

االعتبار الو�سع املاأزوم وال�سلل احلا�سل، م�سددين على »�رشورة 

اقت�سادية   - اجتماعية  ا�سرتاتيجية  �سمن  زيادة  اأي  تندرج  اأن 

ومالية  والت�شخم  والنتاجية  ال�شتهالك  مق�ماتها  اأهم  �شاملة، 

امل�ؤ�ش�شات وفر�ص العمل، ا�شافة اىل �رشورة قيام الدولة بتفعيل 

اخلدمات االجتماعية وانعا�سها«.

بتاريخ 5-10-2011 اأو�سح ممثل احتاد غرف التجارة وال�سناعة 

والزراعة يف لبنان يف جلنة امل�ؤ�رش نبيل فهد اأن »كال الطرفني ل 

يزالن على راأيهما، فيما ال�زير طرح روؤية جديدة، »لذلك ا�شتطيع 

م�ستويات  على  ومتعددة  متباعدة  نظر  وجهات  هناك  اإن  القول 

خمتلفة«.
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ال�شناعيني يف جلنة  ا�شتبعد ممثل جمعية  بتاريخ 2011-10-5، 

ي�م اجلمعة،  التفاق يف حدود  يتم  اأن  وليد ع�شاف  الغالء  م�ؤ�رش 

اأبعد  على  اأ�سهر  ثالثة  تتطلب  العمل  وزير  طروحات  اأن  معترباً 

اأن الوزير طرح ت�سحيحًا لكامل االأجر بن�سبة 32  تقدير.واأ�سار اىل 

يف املئة، وربط ذلك باإلغاء ال�سمان ال�سحي وحتويل امل�سمونني 

اىل وزارة ال�سحة، باالإ�سافة اىل �سلة من ال�رشائب والر�سوم.

بتاريخ 5-10-2011 اعترب  نائب رئي�س جمعية ال�سناعيني زياد 

االأدنى  احلد  زيادة  اأي  التداولها،  يتم  التي  الطروحات  اأن  بكدا�س، 

اىل 750 األف لرية وزيادة بدل النقل 4 اآالف لرية وكذلك التقدميات 

املئة،  يف   50 بحدود  الأج�ر  زيادة  اىل  فعليًا  �شي�ؤدي  املدر�شية، 

15 و18  الغالء تراوح بني  اأن ن�شبة  الإح�شاء املركزي ي�ؤكد  فيما 

يف املئة.واأ�سار اىل اأن لبنان الدولة الوحيدة يف العامل التي تتدخل 

وقال  االأدنى.  احلد  يف  فقط  تنظر  الدول  فيما  االأجور،  �سطور  يف 

بكدا�س اىل متى �ستبقى الهيئات االقت�سادية  تدفع الطبابة والنقل 

نتحمله  اأن  ميكن  وال  عادل  غري  االأمر  فهذا  الدولة،  عن  والتعليم 

بعد االآن.وا�ستبعد اأن يتم التو�سل اىل اتفاق قبل 12 ت�رشين االأول 

اجلاري، ومتنى على رئي�ص الحتاد العمايل العام تاأجيل ال�رشاب 

حتى انتهاء املفاو�سات.

جاك  اللبنانيني  ال�سناعيني  عميد  قال   2011-10-6 بتاريخ 

�رشاف حول مو�سوع ت�سحيح االأجور: نحن منفتحون على احلوار 

اأ�شحاب  نحن  رقمًا.  ول  �ش�تًا  ل  العالية،  بال�شق�ف  لي�ص  اإمنا 

على  وكذلك  عمالنا  على  نحافظ  كيف  جيداً  ونعرف  م�ؤ�ش�شاتنا 

�رشكاء االإنتاج. لكن من يزايد على �ساحب العمل الذي يعطي لقمة 

باالإ�رشاب،  ويهّدده  االجتماعي،  اال�ستقرار  على  ويحافظ  العي�س 

اأ�ساف:  اأ�سحاب حوار، وهذا لي�س من ثقافتنا.  د  oظهر كاأننا مل نع oي

ن�شعر مبا يق�م به الي�م وزير املال حممد ال�شفدي، والتحدي الكرب 

هو اأن يحافظ على اال�ستقرار النقدي املايل واالجتماعي اأي�سًا، وهو 

اأكرب �ساحب عمل. هل يف اإمكان الدولة اللبنانية اأن تغرق بالديون 

اأن تقود لبنان اإىل يونان اآخر؟  اأكرث واأكرث؟ هل تريد هذه احلكومة 

امل�ؤ�ش�شات اخلا�شة  اأ�شحاب  امل��ش�ع  اأن يتكلم يف هذا  املطل�ب 

ومن لديه عمال فقط.وقال: ما يرتّدد اأن ت�سحيح االأجور مل يح�سل 

منذ العام 1996 غري �سحيح، لقد ح�سل ذلك يف حكومة الرئي�س 

ف�ؤاد ال�شني�رة يف اأواخر الـ 2008 وارتفع احلّد االأدنى من 300 األف 

لرية اإىل 500 األف ا�سافة اإىل زيادة بدل النقل من األفني اإىل 6 اآالف..

�سد  عنادها   ، االقت�سادية  الهيئات  وا�سلت   2011-10-7 بتاريخ 

»طرح  اإّن  فقالت  االحتاد.  يقرتح  ما  وفق  االأجور  ت�سحيح  ق�سية 

االحتاد العّمايل العام، لزيادة االأجور، والتهديد باالإ�رشاب املفتوح، 

االأعباء،  زيادة  والواقع، كون ذلك ي�سب يف خانة  يتجاوز املنطق 

»اإ�رشار  اأّن  واعتربت  ال�شتمرار«.  على  امل�ؤ�ش�شات  قدرة  وزعزعة 

احلوار،  مرونة يف  اأي  اإبداء  وعدم  املت�سلّبة،  مواقفه  على  االحتاد 

وان�شحابه من جلنة امل�ؤ�رش وجتاهل جميع امل�ؤ�رشات القت�شادية 

»بالرقم  مت�سكها  الواقعية«.وكررت  عدم  من  �سيء  فيه  ال�سلبية، 

منذ  للت�شخم  الرتاكمية  للن�شبة  املركزي  الح�شاء  اإدارة  عن  ال�شادر 

اأن  تعترب  (وهي  املئة  )16 يف   ،2008 العام  لالأجور يف  زيادة  اآخر 

عليه  االرتكاز  ميكن  الذي  وال�سحيح  العلمي  الوحيد  هو  الرقم  هذا 

لتطبيقه على احلد االأدنى لالأجور«. ) وبهذا ترف�س الهيئات اأي بحث 

الف  اإىل 580  الف لرية  االأدنى لالأجور من 500  يتجاوز زيادة احلد 

لرية(.

�سما�س  رئي�س جمعية جتار بريوت نقوال  قال  بتاريخ 2011-10-7 

:اإن م�قفنا  اثر اجتماع للجنة امل�ؤ�رش بغياب الحتاد العمايل العام 

بالن�سبة  لالأجور  االأدنى  احلد  زيادة  هو  اقت�سادية  كهيئات  الر�سمي 

من  املعي�سة  كلفة  لزيادة  املركزي  االإح�ساء  يحددها  التي  املئوية 

العام 2008 وحتى تاريخ اليوم، )16%( ، باعتبار اأن �سنة 2008 هي 

ال�سنة اال�سا�س التي ح�سل فيها اآخر رفع للحد االأدنى لالأجور... 

بتاريخ 8-10-2011 واثر لقاء للهيئات االقت�سادية برئا�سة عدنان 

الق�سار مع رئي�س احلكومة ، قال الق�سار: »كان االجتماع مع الرئي�س 

جيدا وبناء، واأود التاأكيد على موقف الهيئات االقت�سادية الذي ي�ستند 

كان   2008 العام  ففي  العام،  العمايل  االحتاد  مع  �سابق  اتفاق  اىل 

هناك اتفاق لزيادة من 350 الف لرية اىل 500 الف لرية للحد االأدنى، 

وكان ين�س االتفاق على اأنه اعتباراً من هذه الزيادة، يجب ان تكون 

الزيادات مطابقة لنتائج م�ؤ�رش الإح�شاء املركزي، الذي بل≠ الي�م 16 

يف املئة والتزمت الهيئات بهذا الرقم وهي م�ستعدة ملناق�سة االحتاد 

اأنه علينا  اأود التاأكيد عليه هو  العمايل العام ب�ساأنه«. اأ�ساف: »ما 

واالحتاد  نحن  نف�سه  الوقت  ويف  ككل،  البلد  م�سلحة  اىل  نتطلع  اأن 

يف  اأننا  كما  البلد،  مل�سلحة  م�ستمر  تعاون  على  العام  العمايل 

الإيجاد  احلوار  اىل  العام  العمايل  االحتاد  ندعو  االقت�سادية  الهيئات 

االأجور،  بزيادة  لي�س  احلل  الأن  ووا�سحة،  �ساملة  اجتماعية  �سيا�سة 

املمثلون  العمال  واإخواننا  نحن  لنتمكن  ال�سيا�سة  هذه  باإيجاد  بل 

ال�سيا�سة  هذه  الإيجاد  �سويا  التعاون  من  العام  العمايل  االحتاد  يف 

العمل  وزير  طرح  االقت�سادية  الهيئات  رف�س  مربر  وعن  وتطبيقها«. 

العمل.  وزير  كما طرحه  يطرح  ل  »امل��ش�ع  قال  امل�ؤ�رش،  يف جلنة 

ال اأريد ان اأدخل يف تفا�سيل هذا الطرح ولكن ما اأريد قوله اننا على 

االمر  هذا  نعترب  ونحن  �ساملة،  اجتماعية  �سيا�سة  لدر�س  ا�ستعداد 

لتقدمي  الالزمني  واجلهد  ال�قت  لتخ�شي�ص  ا�شتعداد  وعلى  �رشوريا 

م�رشوع اجتماعي كامل باالتفاق مع االحتاد العمايل العام . 

يف 8-10-2011 اأعرب رئي�س احتاد غرف التجارة وال�سناعة والزراعة 

يف لبنان، حمّمد �شقري. عن خ�فه من حتّ�ل الأو�شاع القت�شادية يف 

لبنان اإىل جتربة كتلك التي تعانيها اليونان حاليًا »ورمّبا الو�سول 

ّدلت االأجور  oاإىل حافة االإفال�س«;. واأو�سح اأّنه منذ عام 2008، حني ع

اأoقفلت  األف لرية،   200 بلغ  12 عامًا مببلغ �سئيل  االأوىل منذ  للمرّة 

اأ�سحابها. الت�سغيلّية على  االأكالف  زيادة  نتيجة  60 م�سنعًا،  اأبواب 

ّق الزيادة املفرت�سة على احلّد االأدنى لالأجور  oوتوّقع �سقري اأّن حتق
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»فال�سناعيون  م�سنع   100 من  اأكرث  اإقفال  اإىل  حاليًا  �شي�ؤّدي 

الآن يف  الأج�ر  واأ�شحاب امل�ؤ�ّش�شات ل يقدرون على حتمل زيادة 

يف  الت�رشيف  تراجع  ظّل  يف  وخ�سو�سًا  االقت�سادي،  الو�سع  ظّل 

اخلارج«.

رئي�س  االقت�سادية �سباحا  الهيئات  التقى وفد  يف 2011-10-10 

اأكدنا   : اللقاء  بعد  الق�شار  عدنان  ال�فد  رئي�ص  وقال  اجلمه�رية 

يكفل  وحده  الذي  احلوار  على  الكامل  الهيئات  انفتاح  ل�سليمان 

الو�سول اإىل حقوق كل االأفرقاء. كما اأكدنا اأن الهيئات تعار�س اأي 

زيادة على االجور من منطلق عدم قدرة القطاعات االقت�سادية على 

هنا  من  جتتازها،  التي  ال�سعبة  الظروف  ظل  اأعباء يف  اأي  حتمل 

�رشورة البحث يف �سيا�سة �ساملة اقت�سادية واجتماعية تاأخذ يف 

للدولة وت�ؤمن �شبكة  املالية  والقدرة  الفرقاء  العتبار م�شالح كل 

امان اجتماعي على املديني املتو�سط والطويل االجل، وت�ساهم يف 

فر�س  وتاأمني  االنتاجية  وتزيد  للمواطنني  ال�رشائية  القدرة  زيادة 

عمل جديدة بدل من ا�شطرار العديد من امل�ؤ�ش�شات اإىل �رشف ق�شم 

من عمالها اأو اإقفال اأبواب البع�س منها.

حتcôها  تتاب™  العام  العمايل  الحتاد  قيادة 

لتüشëيí  قôار تüشëيí الأLور

عاما  اVشôابا  ي�شهد  اأن  مفVÎشا  cان  الòي  اليوم 

لæقابية   iالقو  πامc في¬  ت�شار∑   , لæÑان   ‘

 äشالüتÓل اSشتæÄا±  يوم  ا¤  حتول   , والعمالية 

ا◊µومة  رFي�¢  قôار   íيëشüلت  äعاLاôŸوا

 , الأLور   íيëشüبت  Aالوزرا ‹ل�¢   øم  ¢VفوŸا

والòي علق الحتاد العمايل العام ÃوÑL¬ اVشôاب¬ , 

LاäA مæتقüشة  والت«   , متëف¶ا على حيثيات¬ 

 Úدمîشت�Ÿوا العمال   øم واSشعة  Tشôيëة  ◊قو¥ 

اŸليون  يفو¥  اôLا  يتقاVشى   øم حôم   åيëب  ,

 ∑ôو ما حتgاأية زيادة , و øة مÒما‰اية ال∞ لKو

العام مÑاTشôة  العمايل  الحتاد   ¬ëيëشüت πLا  øم

 øيôت�ش  12  Aالربعا يوم  UشÑيëة   øم وابتداAا 

 ∑ôëومواق∞ الت ™Fا ‘ وقاPالأول 2011 , فما

? íيëشüالت íيëشüت πLاأ øم

االربعاء 12-10-2011 اأعلن  رئي�س االحتاد العمايل العام غ�سان 

غ�سن اأن وفداً من االحتاد �سيلتقي ظهر غد اخلمي�س 2011-10-13 

الزيادة  عدم  يف  البحث  ال�ستكمال  ال�رشاي  يف  ميقاتي  الرئي�س 

القرار  األف، وانعكا�س هذا  الرواتب التي تفوق املليون و800  على 

العمال  من  املئة  80 يف  حوايل  اأن  غ�سن  واعترب  املوظفني.  على 

اأجورهم، وبقيت  اللبنانيني ح�سلوا على 40 يف املئة زيادة على 

ن�سبة الـ15 يف املئة التي اأجحفها هذا القرار والتي ت�سكل ال�سطر 

وهذا األف لرية·  الذي يفوق املليون و800  اأي  الثالث من االجر 

املو�سوع اأحدث خلاًل:

فارق  �ست�سّدد  الفئة  اأن هذه  القانوين، بحيث  امل�ستوى  اأواًل على   -  

لالأجر  االدنى  احلّد  من  املئة  33 يف  بن�سبة  القدمية  االإيجارات  بدل 

االإداري،  امل�ستوى  على  ثانيًا   - الزيادة·  من  اأ�ساًل  ت�ستفد  مل  وهي 

ن هو يف  nم اأو  املدير  اأ�سبح م�ساعد  االإدارية بحيث  الرتاتبية  اأي يف 

رتبة اأدنى، يتقا�سى اأكرث من املدير· مما ي�سكل خلاًل يف �سلم الرتب 

والرواتب يف امل�ؤ�ش�شات· وتابع: لذلك طلبنا موعداً عاجاًل من رئي�س 

بال�سطر  يتعلق  ما  اخللل، خ�سو�سًا  بت�سحيح هذا  لنطالبه  احلكومة 

الثالث من االجور، وغداً �سنلتقيه يف االأوىل بعد الظهر لن�رشح واقع 

احلال ونطالب بت�شحيح هذا اخللل بعدما عاجلنا جرءاً من امل��ش�ع· 

واحلركة النقابية م�ستمرة يف العمل وفق مبداأ »خذ وطالب«· 

رئي�س  العام  العمايل  االحتاد  قيادة  التقت   2011-10-13 بتاريخ 

احلكومة وبعد اللقاء قال غ�سن:  اأبدى االإحتاد العمايل حتفظًا �سديداً 

التي  للزيادة  �سقف  و�سع  مت  واأنه  �سيما  ال  الزيادات  مو�سوع  على 

اإتفق عليه ح�ل �شطري الأج�ر: ال�شطر  اأن تطاول اجلميع، وما  يجب 

�سقف  له  و�سع  والذي   300 الثاين:  وال�سطر  لرية  األف   200 االأول 

1،800،000 لرية· هذا االمر رف�سه االإحتاد العمايل منذ اللحظة االأوىل· 

القطاعني  تطاول  اأن  يجب  الزيادة  هذه  اأن  فهو  االآخر  املو�سوع  اأما 

العام واخلا�س ولي�س القطاع اخلا�س فقط، الأنه منذ بداية »معركة 

على  ه� �شعب  كم  تعرف�ن  اجلميع،  تابعها  التي  الأج�ر«  ت�شحيح 

اأن ياأخذ حقه يف هذا البلد خ�سو�سًا عندما يواجه ب�رشا�سة  العامل 

هذا  اإ�سدار  ملنع  احلكومة  رئا�سة  الزموا  الذين  العمل  اأ�سحاب  من 

املو�سوع  هذا  اأن  اأكد  الرئي�س  دولة  اأ�ساف:   املر�سوم·  وهذا  القرار 

يجب متابعته بحيث يح�شل كل �شخ�ص على حقه، · من هذا املنطلق 

فاننا �سنتابع هذا االمر من اأجل تاأمني العدالة لكل االأجراء يف لبنان 

واملدنية  الع�سكرية  االأ�سالك  كل  ويف  واخلا�س  العام  القطاعني  يف 

حتقق  مل  اأنها  نعترب  التي  الزيادة  هذه  من  اجلميع  ي�شتفيد  كي 

املبداأ  الأن  االأمام  اإىل  خطوة  ولكنها  اإليه،  ي�سبون  ما  لبنان  لعمال 

عندنا يف احلركة النقابية والعمل النقابي هو مبداأ <خذ وطالب>، 

�سناأخذ و�سن�ستمر يف املطالبة واأعتقد اأنه بت�سامننا ووحدتنا ور�س 

واجلميع  ال�شيا�شات،  هذه  مثل  ظل  يف  الن�شال  ن�شتطيع  �شف�فنا، 

يف  وكيف  التداول،  عن  ل�سنوات  االأجور  ت�سحيح  غاب  كيف  يعرف 

ومل  املحرمات  من  االأجور  مو�سوع  كان  خ�سناها  التي  املعارك  كل 

الو�سع  باهتزاز  الت�سبب  عدم  بحجة  عنه،  الكالم  لنا  م�سموحا  يكن 

اإىل الأمام لأننا نعتقد  اإمنا الي�م خط�نا خط�ة  الإقت�شادي واملايل، 

اأن ال اأحد فوق القانون· 

بتاريخ 16-10-2011 اتهم رئي�س احتاد النقابات العمالية للم�سالح 

باأنها حتاول  �شالح »احلك�مة  العامة �رشبل  وامل�ؤ�ش�شات  امل�شتقلة 

الجتماعي  ال�شاأن  معاجلة  م�ش�ؤولياتها يف  من  التهرب  جديدة  مرة 

اللحظة  يف  االجور  بزيادة  قرارها  لياأتي  ومو�سوعي،  من�سف  ب�سكل 

الخرية قرارا مبت�را ي�حي بان�شياعها ل�شغ�ط الهيئات القت�شادية«.
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 واأو�سح �سالح يف بيان ان »االحتاد يعترب قرار احلكومة غري كاف 

ويحذر من املماطلة يف اإقرار زيادة معتربة للعاملني يف االدارات 

هذه  تك�ن  بحيث  كافة  امل�شتقلة  وامل�شالح  العامة  وامل�ؤ�ش�شات 

الزيادة �شط�را عادلة و�شاملة تطال جميع امل�ظفني وامل�شتخدمني 

واملتعاقدين واالأجراء.

بتاريخ 16-10-2011 اثر لقاء قيادة االحتاد العمايل العام وزير 

غ�سان  العام  العمايل  االحتاد  رئي�س  اأعلن  نحا�س  �رشبل  العمل 

بان  العمل«  وزير  طالبت  العام  العمايل  االحتاد  قيادة  اأن  غ�سن 

ي�سّوب قرار زيادة االأجور  من خالل �سد الثغرات القانونية، بحيث 

امل�ستاأجر  وبالتايل  االإيجارات  قانون  �ستطال  الزيادة  هذه  اأن 

يكون  وال  املقررة  الزيادة  ن�سف  االيجار  عقد  على  زيادة  �سيدفع 

وهذا  لرية،  الف  و800  املليون  يتجاوز  راتبه  كان  اذا  ا�ستفاد  قد 

نن�سى  ان  يجوز  ال  وهنا  القانون.  اأمام  م�ساواة  وعدم  ظلم  ي�سكل 

املتقاعدين باأن تلحقهم الزيادة الأنهم اأدوا ق�سطًا كبرياً من جهدهم 

فال يجوز تركهم«.واأ�سار اإىل اأن »ال�سق االأخري الذي يجب ان نركز 

عليه هو مبداأ العدالة التي يجب ان يت�ساوى بها كل عمال لبنان 

من  ي�ستفيدون  بحيث  القانون،  اأمام  واخلا�س  العام  القطاعني  يف 

الزيادة«. 

بتاريخ 16-10-2011 اأعلن رئي�س االحتاد العمايل العام  غ�سان 

الهيئات  طلبته  الذي  احلوار،  اإىل  العودة  االحتاد   رف�س  غ�سن 

االأجور  زيادة  �سيغة  اأن  باعتبار   ، العمل  وزير  من  االقت�سادية 

املقرّة يف جمل�س الوزراء كفلت حقوق 85% من االأجراء ، ومل يبق 

�سوى حقوق 15% منهم . 

بتاريخ 24-10-2011ا�ستقبل رئي�س جمل�س الوزراء جنيب ميقاتي  

واالأمني  غ�سن  غ�سان  العام  العمايل  االحتاد  رئي�س  ال�رشايا،  يف 

العام لالحتاد �سعد الدين حميدي �سقر، واأ�سار غ�سن بعد اللقاء اىل 

اأن البحث تناول مو�سوع متابعة مر�سوم زيادة االأجور ؟!

التنفيذي  املجل�س  مكتب  هيئة  عقدت   2011-10-25 بتاريخ 

لالحتاد العمايل العام يف لبنان اجتماعها العادي برئا�سة رئي�س 

على  اإ�رشارها   « واكدت  االأع�ساء،  وح�سور  غ�سن  غ�سان  االحتاد 

االأجور  الزيادة  لتتعّدى  االأجر  �سطور  كافة  الت�سحيح  ي�سمل  اأن 

التي تفوق املليون و800 األف لرية مبا ي�ؤّمن العدالة بني خمتلف 

يف  واملوظفني  للعمال  واالأقدمية  الرتاتبية  ويحفظ  االأجراء  فئات 

كــافة امل�ؤ�ش�شات وال�رشكات ف�شاًل عن تطابقه مع القان�ن ليحّقق 

امل�ساواة والعدالة«. واأعلنت الهيئة انها تتابع »دقائــــق تنفــــيذ 

قرار جمل�س الوزراء واإ�سدار مر�سوم ت�ســحيح االأجور وتعيني احلد 

وزيادة  االأجر  من  االأول  ال�سطر  40% على  بنـــ�سبة  لالأجور  االأدنى 

مئوية  ون�سبة  ل.ل.   200^000 الزيادة  تبلغ  حيث  معي�سة  غالء 

لرية  مليون  من  الثاين  ال�سطر  على  لرية  األف  مئة  ثالث  اإىل  ت�سل 

وما فوق. 

اليــومي  النقل  وبدل  االجتماعية  التقدميات  زيادة  اإىل  باالإ�ســـافة 

لي�سبح ع�رشة اآالف لرية لبــنانية عن كّل يوم عمل فعلي. باالإ�ســافة 

اإىل زيادة منحة التعــليم مــن 500 األف لرية اإىل 750 األف لرية عن 

االأوالد«  كافة  عن  لرية  مليون  ون�سف  مليون  اإىل  لت�سل  تلميذ  كّل 

وطلبت الهيئة من وزير العمل »اأن يلحظ يف املر�سوم منع اأ�سحاب 

العمل من اإنهاء اأي من عق�د العمل اجلارية يف م�ؤ�ش�شاتهم ب�شبب اأو 

نتيجًة لتطبيق مر�سوم ت�سحيح االأجور. كذلك نكرّر مطالبتنا احلكومة 

خ�سو�سًا الوزارات املعنية الت�سّدد بتطبيق القوانني ومراقبة االأ�سواق 

تاريخ   1/196 بالقرار  املعّدل   1/277 القرار  وتنفيذ  االحتكار  ومنع 

2011/10/28 والقا�سي بو�سع �سقف لالأرباح على ال�سلع اال�ستهالكية 

واأكدت  اخلدمات«،  واأ�شعار  املدار�ص  اأق�شاط  وكذلك  الغذائية  وامل�اد 

هيئة املكتب جهوزية االحتاد العمايل العام ال�ستكمال معركة الدفاع 

عن احلقوق العمالية واملطالبة بالعدالة االجتماعية ودعوة املجل�س 

التنفيذي لالنعقاد متابعًة لتحقيق املذكرة املطلبية لالحتاد العمايل 

العام التي رفعها اإىل رئي�س احلكومة« .

قوi نقابية اعVÎشâ على قôار تüشëيí الأLور

العمال  لنقابات  الوطني  االحتاد  رئي�س  اأعلن   2011-10-12 بتاريخ 

وامل�شتخدمني يف لبنان كا�شرتو عبداˆ رف�شه لهذه املكرمة · وقال : 

ان موقف االإحتاد العمايل العام ال يلبي طموحاتنا وقد خ�سع لت�سوية 

�سيا�سية مذلة، فنحن نرف�س هذه الت�سوية ونتم�سك بحقوقنا و�سنبقى 

على موقفنا الراف�س لهذه ال�سيا�سات اإىل حني حترير لقمة العي�س».

الق�شية  هذه  اإزاء  ب�شدقية  يتعاط  مل  العام  العمايل  «الإحتاد  وقال: 

املحقة.  

بتاريخ 12-10-2011 اعترب ملجل�س التنفيذي الحتاد نقابات موظفي 

ا�سحاب  اي�سًا  طاولت  االجتماعية  ال�سائقة  ان  لبنان  يف  امل�سارف 

فاإن  وبالتايل  لبنانية  لرية  الف  و800  املليون  تفوق  التي  االجور 

حرمانهم من اي زيادة هو قرار تع�سفي مرفو�س وي�سكل �سابقة خطرية 

العام  قرار االحتاد  ان  وا�ساف:  االنتاج·  العالقة بني طريف  يف م�سار 

بتعليق اال�رشاب ال يعك�س رغبات عمال وموظفي لبنان ،  ودعا قيادة 

االحتاد العام اىل معاودة التحرك ال�ساغط على الدولة وا�سحاب العمل 

لت�سحيح اخللل جراء قرار احلكومة.

بتاريخ 12-10-2011 اعرب احتاد نقابات العاملني يف القطاع ال�سحي 

رف�سه لقرار زيادة االأجور· معتربا » ان ال�سيغة التي خرج بها اجتماع 

جمل�س الوزراء لت�سحيح االجور هي �سيغة مرفو�سة جملة وتف�سيال 

على رغم موافقة االحتاد العمايل العام عليها. ويطالب االحتاد ال�سحي 

بالعودة عن هذا املر�سوم وت�سحيحه فورا الأنه يحرم جميع االجراء 

الذي تف�ق رواتبهم عن ملي�ن وثمامنئة األف لرية من اي زيادة علمًا 

باأنهم �سوف يتحملون جميع تبعاتها يف االيجارات والغالء«.

بتاريخ 12-10-2011 اعرب احتاد نقابات العمال وامل�شتخدمني يف 

لبنان اجلن�بي رف�شه لقرار زيادة الأج�ر· وجاء يف البيان:« اإنتظرنا 

قرار ت�شحيح الأج�ر مبا يحفظ كرامة العمال وامل�شتخدمني ويحافظ
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على دميومة العمل واالإنتاج، لنفاجاأ بكالم هزيل واأطروحات ال ترقى 

اإىل احلد االأدنى من متطلبات املرحلة.

بتاريخ 12-10-2011اأعلن رئي�س احتاد الكيماويات �سليمان حمدان: 

«هذه احلك�مة لي�شت م�ش�ؤولة عن ال�شعب اللبناين بل عن �شعب اآخر 

لذلك نعلن ت�سعيد املوقف اإىل حني حتقيق املطالب».

بتاريخ 12-10-2011اعلن اأمني عام جبهة التحرر العمايل ع�سمت 

عبد ال�سمد «ان املطالب العمالية دخلت يف ال�رشاع ال�سيا�سي هذا 

ال�رشاع الذي دوما �سحيته تكون الطبقة العاملة«.

بتاريخ 13-10-2011 راأت االمانة العامة للـتكتل النقابي امل�ستقل 

ان »كل ما ح�سل يف مو�سوع ت�سحيح االجور مرفو�س �سكاًل وم�سمونًا 

لتهدميه ا�ش�ص احلركة املطلبية التاريخية ولإذلله احلركة العمالية 

على ابواب ا�سحاب العمل وال�سيا�سيني«· واعتربت » ان املفاو�س 

العمايل كان �سعيفا ف�سقط بالتجربة وبال�رشبة القا�سية«.واعلنت 

وح�سورها  النقابية.  التن�سيق  هيئة  جانب  اىل  ووقوفها  م�ساركتها 

االعت�سام امام ال�رشاي احلكوم

ي. بتاريخ 13-10-2011 عقد املجل�ص التنفيذي لنقابة م�شتخدمي 

وال�رشكات  اإي�ست«  الـ«ميدل  االو�سط  ال�رشق  طريان  �رشكة  وعمال 

التابعة، اجتماعًا طارئًا ورف�سوا قرار تعديل االجور »رف�سا قاطعا« ، 

وحّمل�ا »امل�ش�ؤولني الذين �شارك�ا فيه تبعة النق�شامات التي نتجت 

و�رشب  وامل�ؤ�ش�شات  ال�رشكات  يف  الرتاتبية  �رشب  اىل  واأدت  عنه 

ن كان يجب اأن يكون  nالنقابات يف ال�سميم، بعدما فّو�ست اأمرها اىل م

يف موقع احلري�س على حقوق العمال ولقمة عي�سهم«· 

العّمال  لنقابات  الوطني  االحتاد  ا�ست�ساف   2011-10-16 بتاريخ 

جمموعة من االحتادات والنقابات العمالية بهدف مناق�سة االنف�سال 

عن االحتاد العّمايل العام ) كما قالت جريدة االأخبار ( وامل�ساركة 

الكثيفة يف اإ�رشاب االأربعاء واالعت�سام اأمام ال�رشايا احلكومية.

ت�سم  التي  النقابية  التن�سيق  هيئة  دعت   2011-10-17 بتاريخ 

 ،  2011-10-19 االأربعاء  يوم  اال�رشاب  اىل  التعليمية  القطاعات 

اأمام  نف�سه  اليوم  ظهر  قبل  من  ع�رشة  احلادية  ال�ساعة  واالعت�سام 

االأجور مبا يوازي ن�سبة  ، وطالبت  » بت�سحيح  ال�رشايا احلكومية 

املبل≠  ورف�ص  املئ�ية  الن�شب  اأ�شا�ص  على  ال�شط�ر  وفق  الت�شخم 

املقطوع. 

العمال  لنقابات  الوطني  االحتاد  نظم   2011-10-18 بتاريخ 

وامل�شتخدمني لقاء يف مقره ح�رشه: احتاد نقابات م�ظفي امل�شارف 

يف لبنان. احتاد النقابات العمالية للخدمات العامة. الحتاد املهني 

للمواد الكيماوية. احتاد نقابات عمال البناء واالخ�ساب يف لبنان. 

احتاد التاأمني وال�سمان. االحتاد اللبناين للنقابات العمالية. احتاد 

نقابات عمال البقاع. احتاد نقابات العاملني يف التقنيات احلديثة. 

احتاد نقابات م�شتخدمي وعمال امل�اد الغذائية يف لبنان. وعدد من 

النقابات.

اكد املجتمعون رف�سهم لت�سحيح االجور املبتور الذي اقر يف جمل�س 

الوزراء واإلغاء اال�رشاب ، وراأى املجتمعون ان قيادة االحتاد العمايل 

العام يف قبولها بهذه احللول املبتورة والرتاجع عن اال�رشاب فوتت 

على الحتاد فر�شة تاريخية كان بالمكان ا�شتخدامها يف كل املعارك 

وتاأييدهم  دعمهم  ويعلنون  اف�سل.  نتائج  وحتقيق  املقبلة  املطلبية 

ملطالب هيئة التن�سيق النقابية للمعلمني والعاملني يف القطاع العام 

ال�رشايا  امام  اليه  دعت  الذي  يوم 10-19  االعت�سام  وم�ساركتهم يف 

احلكومية.

بتاريخ 18-10-2011 اعترب احتاد الطباعة والعالم انه من امل�ؤ�شف 

ما  اىل  العام  االحتاد  قيادة  وخا�سة  النقابية  احلركة  ت�سل  ان  حقا 

احتاد  واأعلن  العام،  والراأي  العمال  بعقول  ا�ستهتار  من  اليه  و�سلت 

الطباعة واالإعالم عن »تاأييده وت�سامنه مع مواقف االحتادات والهيئات 

حترك  مع  ت�شامنه  على  وي�ؤكد  اجلائر،  القرار  رف�شت  التي  النقابية 

االتفاق  هذا  رف�س  اىل  النقابات  كافة  ويدعو  النقابية  التن�سيق  هيئة 

امل�سوه واال�ستمرار يف التحرك من اجل تعديله ، ويدعو كافة العمال 

اىل �رشورة االنت�ساب اىل النقابات بهدف اي�سال النقابيني احلقيقيني 

الإجراء التغيري ال�رشوري على م�ستوى القيادة .

للنقابات كا�سرتو  الوطني  االحتاد  رئي�س  قال  بتاريخ 2011-10-18 

عبداˆ لالأخبار  »ممكن اأن ننّظم حترّكًا ثانيًا ي�شبق امل�ؤمتر النقابي 

العام املقرّر يف 30 ت�رشين الأّول اجلاري، والذي مت طرد الحتاد العّمايل 

منه«. ففي هذا امل�ؤمتر »�شت��شع الأ�ش�ص لالإعداد حلركة نقابية بعد 

امل�ؤمتر . 

يف 19-10-2011 اأكد رئي�س احتاد نقابات �سائقي ال�سيارات العمومية 

الدخل  العمال واأ�سحاب  اإعطاء  انه »مع  يف لبنان عبد االمري جنده، 

املحدود حقوقهم كاملة بت�سحيح االجور منذ 1996 حتى اليوم، كما 

هذه  حول  مفاو�سات  من  جرى  وما  اال�سعار،  �سبط  مع  ذلك  يتالزم 

اأ�سحاب  تعطي  لن  العمل  واأ�سحاب  الدولة  على  املتوجبة  احلقوق 

احلقوق حقوقهم«.

يف 19-10-2011 راأت االمانة العامة لـ»جبهة التحرر العمايل« »اأن 

قرار ت�سحيح االجور بال�سكل الذي �سدر فيه زاد االزمة املعي�سية تعقيدا 

ودفع اىل ارتفاع جنوين لال�سعار قبل ان تدفع اأي زيادة، واعتربت »اأن 

ت�سنيف العمال بحيث ي�ستفيد فئة وحترم اأخرى، بدعة مل ي�سبق لها 

عن  بالع�دة  اجلبهة  تطالب  لذا   ، الج�ر،  �شيا�شة  تعرفها  ومل  مثيل 

ال�سطور  واعتماد  املر�سوم،  قبل �سدور  القرار  النظر يف  واإعادة  اخلطاأ 

والن�سب ال�سنوية حتقيقا للعدالة«. 

يف 19-10-2011 واثر تنفيذها لالعت�سام اأمام ال�رشاي احلكومي يف 

بريوت التقى وفد هيئة التن�سيق النقابية وزير العمل �رشبل نحا�س، و 

قال رئي�س رابطة التعليم الثانوي حنا غريب: »طلبنا من الوزير خطيًا 

يعود  باأن  التن�سيق  هيئة  طلب  الوزراء  اجتماع جمل�س  اإىل  ينقل  اأن 

جمل�ص ال�زراء عن القرار ويعيد البحث يف جلنة امل�ؤ�رش ح�ل م��ش�ع 

ت�سحيح الرواتب واالأجور وغالء املعي�سة. كما طلبنا اأن يعاد البحث 

على قاعدة م�شاركة هيئة التن�شيق بلجنة امل�ؤ�رش .
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بتاريخ 21-10-2011 اعترب رئي�س احتاد عمال الكيماويات �سليمان 

حمدان قرار الت�سحيح مبتورا وم�سوها. واأبدى اأ�سفه ان ت�سل قيادة 

العمال  بعقول  واال�ستهتار  الرديء  الو�سع  اىل هذا  النقابية  احلركة 

احلركة  لتفتيت  وفخ  مبثابة جمزرة  االتفاق  وو�سف  العام،  والراأي 

النقابية.

بتاريخ 25-10-2011 اكد االمني العــام التــحاد النقابات العمالية 

جمــل�س  قــرار  »رفــ�س  على   ، نعمة  يا�رش  واالعــالم  للطــباعة 

الــوزراء املتعلق بزيادة االجور ، ودعا العـمال لل�سمود حتى ت�سمد 

نقاباتهم واحتــاداتهم يف وجه هجــمة الراأ�سماليني ، وطلب من رئي�س 

االحتاد العمايل العام ومن قادة االحتادات والنقابات »اعالن موعد 

جديد وقريب لالإ�رشاب »املعلق« وبدء ن�سال نقابي قوي يواجه كل 

املتاآمرين عليه املتج�شد بالتكتالت الراأ�شمالية وال�شلط�ية اجلائرة 

 .

الهيÄاä القتüشادية تôف†¢ قôار تüشëيí الأLور

االأجور  لت�سحيح  النهائية  ال�سيغة  اإعالن  فور  االقت�سادية  الهيئات 

عن جمل�س الوزراء ليل 11-10-2011 ، التاأمت يف 2011-10-12 

يف مقر غرفة التجارة وال�سناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان 

يف  امل�ؤ�ش�شات  كل  داعية  الق�شار  عدنان  ال�شابق  ال�زير  برئا�شة 

القطاع اخلا�س اإىل عدم تطبيق القرار ريثما يعاد النظر او يجري بت 

الدولة  اإىل جمل�س �سورى  الهيئات  التي �سوف تتقدم بها  املراجعة 

للطعن بالقرار· واكدوا ان القرار »يخالف قان�ن العمل اللبناين يف 

املادتني 44 و45 منه والقوانني واالتفاقات الدولية التي حت�رش حق 

الدولة بالزيادة يف احلد االأدنى لالجور فقط«، راف�سني تطبيق قرار 

الإقت�شادية  امل�ؤ�ش�شات  قدرة  عدم  اأهمها  عديدة،  لأ�شباب  الزيادة، 

اأجور  ي�سحح  وال  العامل  ين�سف  ال  انه  وراأوا  اأعباءه،  حتمل  على 

العمال، بقدر ما ي�رشب اأ�س�س االإقت�ساد اللبناين وبنيته، معتربين انه 

�سيولد اأزمات خطرية ال تتنا�سب مع حجم النمو يف لبنان، والرقم 

الذي حددته الدولة للزيادة، يتخطى اأرقام احلد الأدنى لالأج�ر بعدة 

وبطالة  ت�شخما  و�شيحدث  املجاورة،  العربية  البلدان  يف  ا�شعاف 

على  ومتنوا  الدولة·  ميزانية  يف  للعجز  وزيادة  للعمال  وت�رشيحا 

رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي انطالقا من كل ما تقدم، العودة عن 

اإ�سكاالت وما  القرار واإعادة النظر به جمددا، الإزالة ما اعرت�سه من 

الغاية  يحقق  ان  دون  من  االقت�سادية،  بالقطاعات  اأحلقه من �رشر 

املرج�ة منه يف ت�شحيح الج�ر، داعني كل امل�ؤ�ش�شات يف القطاع 

بت  يجري  او  النظر  يعاد  ريثما  القرار  تطبيق  عدم  اإىل  اخلا�س 

الدولة  اإىل جمل�س �سورى  الهيئات  التي �سوف تتقدم بها  املراجعة 

للطعن بالقرار·

اجتماعًا  ال�سياحية  النقابات  احتاد  عقد    2011-10-13 بتاريخ 

طارئًا برئا�سة بيار اال�سقر واأّيد موقف الهيئات االقت�سادية الراف�س 

لقرار جمل�س الوزراء القا�سي بزيادة االجور كما �سدر· واعترب اال�سقر 

يف بيان �سدر بعد االجتماع، ان »القانون ال يعطي احلكومة احلق 

اقت�ساد  ول�سنا يف  حرّاً  اقت�ساداً  ال�سطور، الن لدينا  التدخل يف  يف 

م�جه، مما مينع احلك�مة من التدخل يف م�ا�شيع كهذه ت�ؤثر على

حركة اال�ستثمار وجلب امل�ستثمرين«· 

بتاريخ 14-10-2011 اأكدت جمعية ال�سناعيني اللبنانيني« يف بيان 

افرام  نعمة  برئا�سة  اإدارتها  ملجل�س  ا�ستثنائي  اجتماع  اثر  ا�سدرته 

مت�سكها بثابتة متعارف عليها عامليا، يف انتفاء اأي عالقة للدولة يف 

حتديد �سطور االأجور بناء على مبداأ التعاقد احلر، واقت�سار دور الدولة 

باقي  جانب  اإىل  اجلمعية  ورف�شت  لالأج�ر.  الأدنى  احلد  حتديد  على 

الهيئات االقت�سادية تطبيق الزيادات املعلنة بال�سكل وامل�سمون.

بتاريخ 17-10-2011 طلب وفد الهيئات االقت�سادية برئا�سة الوزير 

الوزراء  جمل�س  اإىل  ينقل  اأن  العمل  وزير  من  الق�سار  عدنان  ال�سابق 

ب باإعادة فتح النقا�س حول مو�سوع  pموقفهم الراف�س للقرار، واملطال

االأجور يف اإطاره العام والوا�سع، انطالقًا من تو�سية وزير العمل �رشبل 

نحا�ص التي �شكلت خال�شة اجتماعات جلنة امل�ؤ�رش . 

لبنان  يف  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  نقابة  اكدت   2011-10-18 بتاريخ 

تاأييدها ودعمها الأي ت�سحيح عادل لالأجور ي�ساهم يف حت�سني او�ساع 

العمال واالأجراء يف القطاع اال�ست�سفائي وميكنهم من توفري عي�س كرمي 

لهم ولعائالتهم، اال انها تعرب وبكل ا�سف عن عدم قدرتها على دفع اية 

كلفة اإ�سافية �سواء يف الرواتب واالأجور وملحقاتها اأو �سواها، ال �سيما 

اأن امل�ست�سفيات عاجزة حاليا حتى عن ت�سديد قيمة الرواتب احلالية 

وفواتري املوردين يف اوانها، وكثريا ما تعاين من اإنقطاع يف العديد من 

املواد ب�سبب عدم وجود ال�سيولة الكافية لت�سديد قيمتها

االقت�سادية، مهرجان خطابيا  الهيئات  بتاريخ 20-10-2011 نظمت 

قرار  االقت�سادية، يف وجه  القطاعات  تاريخ  اأكرب ح�سد يف  ، بح�سور 

ت�سحيح االأجور، املقرر يف جمل�س الوزراء. واأعلنت الهيئات : التاأكيد 

على رف�س القرار بزيادة االجور ودعوة احلكومة للرجوع عنه; اعتبار 

القرار غري قانوين والدعوة لعدم تطبيقه; اللجوء اىل جمل�س ال�سورى 

لنق�س القرار اإذا اأ�رشت الدولة على تطبيقه; تاأكيد الهيئات االقت�سادية 

العمالية  النقابات واالحتادات  الفرقاء وحتديداً  انفتاحها على جميع 

الظروف  وحت�شني  ال�طني  القت�شاد  حلماية  ي�شعى  اجلميع  ك�ن 

وقد  للقرار  ال�سلبية  التداعيات  من  ال�سديد  للعمال;التحذير  املعي�سية 

بداأت بع�ص امل�ؤ�رشات ال�شلبية تظهر منذ اإعالنه.

ا◊د   Úتعي مSôشوم   π£Ñي الدولة   iشورT ‹ل�¢ 

الأدنى لÓأLور وAÓZ اŸعي�شة

بتاريخ 27-10-2011 اأ�سدرت الغرفة االدارية يف جمل�س �سورى الدولة، 

برئا�سة القا�سي �سكري �سادر وع�سوية امل�ست�سارين زياد �سبيب وريتا 

كرم القزي، قراراً ق�سى بعدم املوافقة على م�رشوع املر�سوم الرامي اىل 

اخلا�شعني  والعمال  امل�شتخدمني  لأج�ر  الر�شمي  الدنى  احلّد  تعيني 

لقانون العمل ون�سبة غالء املعي�سة وكيفية تطبيقها.واأ�سار القرار اىل 

»اأن اإعادة النظر يف احلّد االدنى الر�سمي لالأجور يجب ان تتم قانونًا 

ب�سورة �سنوية على االقل، وذلك تطبيقًا لن�س االتفاقية العربية الرقم 

15 �سنة 1983 يف �ساأن حتديد االجور وحمايته«. واأخذ على املر�سوم 

اأنه »ي�شتثني فئة العمال وامل�شتخدمني الذين تزيد اأج�رهم ال�شهرية 

غالء  اأن  حني  »يف  زيادة،  اأي  من  لرية  الف  وثمامنئة  ملي�ن  على 

املعي�شة ه� م�شاألة واقعية يفرت�ص اأنها تطاول جميع امل�شتخدمني«.

ال
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 iشورT ‹ل�¢  قôار  م™  العام  العمايل  الحتاد 

الأدنى  ا◊د  زيادة  مSôشوم  م�شôو´  اب£ال  الدولة 

 ,z∞والت�شوي }اŸماWلة   øم حòر   : الأLور  وزيادة 

 íيëشüبت  πيéالتعzÜ  Aالوزرا ‹ل�¢  وWالب 

 AÓZ وزيادة  لÓأLور  الأدنى  ا◊د   Úتعي مSôشوم 

بæ�شب  ال�ش£ور  وباق«  الأدنى  ا◊د  اŸعي�شة على 

 ∑ôëوية وال فالعودة ا¤ التÄم

اخلمي�س 27-10-2011  اعرب رئي�س االحتاد العمايل العام غ�سان 

غ�سن عن ارتياحه لقرار جمل�س ال�سورى، وقال لـ»ال�سفري« ان الكرة 

املبادرة  م�ش�ؤولية  عليها  وباتت  جمددا  احلك�مة  اىل  عادت  الي�م 

 ، ال�سورى،  جمل�س  قرار  يف  ورد  ما  على  بناء  اخلطاأ  ت�سحيح  اىل 

واأعلن غ�سن اأنه اذا كان هناك من تعديل بالن�سب على ال�سطور فاننا 

اىل  فالعودة  واال  التوايل  على  باملائة  60و40و20  بن�سب  نتم�سك 

التحرك النقابي واال�رشاب. 

غ�سان  العام  العمايل  االحتاد  رئي�س  راأى   ،2011-10-28 اجلمعة 

اأن »رف�س جمل�س �سورى الدولة ملر�سوم حتديد احلد االأدنى  غ�سن 

لالأجور هو باب لت�سحيح اخللل الذي جاء يف قرار احلكومة«، الفتًا 

باالأم�س  الوزراء  �سّكلها جمل�س  التي  الوزارية  اللجنة  »دور  اأن  اإىل 

الهيئات  اإعالن  على  غ�شن  املر�ش�م«.وعلّق  معاجلة  يف  اأ�شا�شي 

»اأمر  بالقول:  ال�سورى جاء مل�سلحتها  قرار جمل�س  اأن  االإقت�سادية 

جيد ان تقرّ الهيئات االقت�سادية اأخرياً حق العامل بت�سحيح االأجور 

وحق  الدولة  حق  اأكد  ال�سورى  جمل�س  فراأي  الدولة،  حتّدده  الذي 

اأي ن�سبة تطراأ على غالء املعي�سة يف  اأن ي�ستفيدوا من  العمال يف 

اأن ت�سحيح االأجور يجب  ت�سحيح اجورهم ال بل لفت املجل�س اىل 

ان يتم �شن�يًا«.وعن اخلط�ات التي قد يتخذها الإحتاد العمايل يف 

حال ح�سلت مماطلة من قبل اللجنة الوزارية املكلفة �سياغة مر�سوم 

ال�سارع مرهونة  اىل  اأجاب غ�سن »العودة  االأجور،  لت�سحيح  جديد 

اننا علقنا حترّكنا على �سوء  قلنا  قد  االأجور، وكّنا  بقرار ت�سحيح 

االإ�رشاب حتمًا«.  اىل  ف�سنعود  الدولة عنه  واإذا عادت  القرار.  تنفيذ 

وعن اإمكانية فتح احلوار بينهم وبني الهيئات االقت�سادية، قال غ�سن 

»ال �رشورة للحوار، الأن القانون بات يحكم بيننا اليوم، ال البهورة 

هناك  بات  اإذ  ال�سواء،  الكالم  بيننا  يحكم  وما  النا�س،  اإ�ستفزاز  وال 

مر�ش�م، علمًا اأن راأي جمل�ص �ش�رى الدولة وا�شح جلهة كيفية اإعداد 

املرا�سيم، الأنه يبدو اأن من اعّد املر�سوم ال يعرف كيف يكتب، كما اأن 

م�سمونه ت�سمن فجوات قانونية ولي�س فقط ثغرات«.

بتاريخ 30-10-2011 قال نائب رئي�س لالحتاد العمايل العام ح�سن 

فقيه :« نحن نقراأ هذا القرار باإيجابية كاملة الننا نعترب اأن القرار 

الذي اأر�سل اإىل �سورى الدولة كان قرارا خاطئا، الن ال�سطر الثالث ال 

الذي  املر�سوم  باأن  العمل  وزير  طالبنا  قد  وكنا  الزيادة·  به  تلحق 

اأعده الر�ساله اإىل �سورى الدولة كان يجب اأن يتماهى مع القانون، ولكن 

لال�سف وزير العمل اأر�سله كما اأتى من احلكومة، فكان رد ال�سورى الذي 

نعتربه مل�سلحتنا ومل�سلحة الفريق الذي يتقا�سى اأكرث من مليون 

اإىل جلنة  بالع�دة  الق�ل  اأما   « وا�شاف:  لبنانية،  لرية  األف  وثمامنئة 

امل�ؤ�رش فهذا كالم ل داعي له، فعلى اأي اأ�شا�ص نع�د للم�ؤ�رش وال�شعار قد 

ارتفعت· امل��ش�ع قيد املعاجلة ول �رشورة لأي مماحكات التي تدعي 

املزايدة علينا، فنذكرهم اأن اأ�سحاب العمل كانوا ال يريدون اأن يعطوا اأي 

�سيء على االطالق بل كانوا يريدون زيادة احلد االدنى لالجور فقط«· 

وختم: »ال اأحد ي�ستطيع اإلغاء الزيادة نهائيا ال من قريب وال من بعيد، 

املقبلني كحد  ال�شب�عني  قريبا خالل  �شتتم معاجلته  امل��ش�ع  وهذا 

اأق�سى واالمور �ست�سري طبيعية.

بتاريخ 2011/10/31 - اعتربت هيئة مكتب املجل�س التنفيذي لالحتاد 

العمايل العام بعد اجتماع عقدته برئا�سة رئي�س االحتاد غ�سان غ�سن 

وح�ش�ر الأع�شاء ان »ما جاء يف قرار جمل�ص �ش�رى الدولة جلهة �شم�ل 

جميع االأجراء زيادة غالء املعي�سة، يتفق مع مطلب االحتاد الذي �سدد 

تف�ق  امل�شتخدمني  من  الذي حرم �رشيحة  احلك�مة  قرار  حتفظه على 

اأجورهم املليون و 800 األف لرية من الزيادة«.وطالبت الهيئة وزير العمل 

�رشبل نحا�س »املعني املبا�رش باقرتاح املر�سوم، باأن يتنبه اىل هذه 

الثغرة القانونية وي�سحح اخلطاأ لدى �سياغة املر�سوم، اأ�سوة مبا اجته 

لدى  احلك�مة  قرار  ت�شحيح  اأكد  ال�شفدي حني  املال حممد  وزير  اإليه 

اإعداده م�رشوع القانون الذي يعطي موظفي القطاع العام الزيادة املقررة 

احلكومة  رئي�س  اأعلنه  »ما  ان  اخلا�س«.وراأت  القطاع  مبوظفي  اأ�سوة 

الدولة واحرتام ما ورد  جنيب ميقاتي عن تفهمه لقرار جمل�س �سورى 

فيه للو�سول اإىل مر�سوم زيادة اأجور يحقق العدالة والواقعية«،معتربت 

ان »تكليف جلنة برئا�شة دولته لدر�ص مالحظات جمل�ص �ش�رى الدولة 

على مر�سوم تعيني احلد االأدنى لالأجور وزيادة غالء معي�سة وفقا للمادة 

)6( من القانون 67/36 واملرا�شيم الالحقة، يح�شم اجلدل ويقفل ال�شجال 

حول مطالبة الهيئات االقت�سادية باأن تطال الزيادة احلد االأدنى لالأجور 

العام  العمايل  الحتاد  مطلب  اأحقية  ي�ؤكد  الأجر، مما  كامل  دون  فقط 

بوجوب تويل احلكومة حتديد احلد االأدنى الر�سمي لالأجور ون�سبة غالء 

املئوية  للن�سبة  وفقا  احلاجة،  دعت  كلما  تطبيقها  وكيفية  املعي�سة 

العمل  االأ�سعار«.كما طالبت وزير  التي حلقت بغالء املعي�سة وارتفاع 

راأي جمل�س �سورى  اأكده  الذي  الوزراء  ب«التقيد مب�سمون قرار جمل�س 

الدولة جلهة دع�ة جلنة م�ؤ�رش الغالء اىل النعقاد دوريا، وذلك ب�شبب 

ارتفاع االأ�سعار وغالء املعي�سة التي طراأت بعد قرار الزيادة على االأجور 

اآب  وفقا ملر�ش�م ت�شكيل جلنة م�ؤ�رش الغالء رقم 4206 ال�سادر يف 8 

1981، ال �سيما املادة االأوىل املتعلقة بت�سكيل اللجنة واملادة الثانية 

املتعلقة باآلية عملها وفقا لدر�س تطور االأ�سعار واأ�سباب ارتفاعها، ر�سد 

ق�شية الغالء واإعداد م�ؤ�رش دوري لتقلبات الأ�شعار، در�ص الأرقام القيا�شية 

لغالء املعي�سة يف اإدارة االإح�ساء املركزي ودر�س �سيا�سة االأجور وتقدمي 

االقرتاحات االآيلة اإىل مكافحة الغالء واحلد من ارتفاع االأ�سعار. واي�سا 

ي�ستطيع وزير العمل اأن ي�ستعني ووفقا )للمادة 3( باإدارة االإح�ساء املركزي 

ومبن ي�ساء من ذوي االخت�سا�س يف االإدارات العامة وغريهم من ذوي 

اخلربة من اأجل اجناز مهامها وذلك بالن�سبة للزيادة على االأ�سعار«.واذ 

حذرت من »املماطلة والت�سويف«، طالبت جمل�س الوزراء ب«التعجيل 

بت�سحيح مر�سوم تعيني احلد االأدنى لالأجور
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وزيادة غالء املعي�سة على احلد االأدنى وباقي ال�سطور بن�سب مئوية، 

واملنح  النقل  بدل  من  االجتماعية،  التقدميات  زيادة  اإىل  اإ�سافة 

التعليمية، لتطال كل العاملني يف القطاعني العام واخلا�س«.

....øµحب , لôشادية : نüالقت äاÄالهي

االأ�سقر قال  الفنادق بيار  اأ�سحاب  بتاريخ 30-10-2011 قال نقيب 

:  نحن نرحب بالقرار ال�شادر عن جمل�ص ال�ش�رى �رشط ان تتم زيادة 

الأج�ر ب�شكل علمي وقان�ين، م�شرياً اىل اأن م�ؤ�رش الغالء ارتفع %16، 

وبالتايل الزيادة تكون وفق هذا الواقع بناء على املنطق والعلمية . 

بتاريخ 31-10- رئي�ص جتمع رجال الأعمال اللبنانيني ف�ؤاد زمكحل 

اأبدى »نيتنا الكاملة يف اجلل��ص جميعا اىل طاولة م�شتديرة لن�شل 

�سويًا اىل �سبه جناح. واأبدينا ا�ستعدادنا للعمل جميعًا، من رجال اأعمال 

و�رشكات وكذلك العمال والدولة، لن�سل اىل نتيجة. مما ال �سك فيه اأن 

ما من نتيجة ا�شتطاعت اأن تر�شي اجلميع اأو تر�شي كل الطم�حات، 

ما نريده هو الو�سول اىل نتيجة اأو خطة اإجتماعية �سغرية متو�سطة 

وطويلة االأمد .

لالأجور  االأدنى  احلد  بقرار تعيني  النظر  اعادة  يقرر  الوزراء  وجمل�س 

وغالء املعي�سة

بتاريخ 27-10-2011 قرر جمل�س الوزراء اعادة در�س امل�رشوع الرامي 

اىل تعيني احلد االدنى لالجور وغالء املعي�سة بعد قرار جمل�س �سورى 

الدولة يف هذا اخل�ش��ص، ومت تكليف جلنة م�ؤلفة من دولة رئي�ص 

جمل�ص ال�زراء وال�زراء: حممد ال�شفدي، نق�ل نحا�ص، �رشبل نحا�ص 

لدر�س مالحظات جمل�س �سورى الدولة على امل�رشوع الرامي اىل تعيني 

احلد االدنى لالجور وغالء املعي�سة.

ووزير العمل يتوقع اعادة فتح مو�سوع االأجور ب�سكل كامل

العمل �رشبل نحا�س، يف حديث  وزير  اعترب   2011-10-28 اجلمعة 

لين�سف  واأتى  ن�سابها،  اىل  االأمور  اأعاد  الق�سائي  »الراأي  اأن  اإذاعي 

البلد«.وا�ساف  االإجتماعية يف  الدولة يف موقعها كراعية للعالقات 

»اأما القرار الذي �سي�سدر عن احلكومة، والذي اأكد عليه جمل�س �سورى 

الدولة �شي�شتند اىل نقاط عدة اأبرزها ن�شبة غالء املعي�شة التي ت�شدر 

عن جلنة امل�ؤ�رش باعتبار اأنها املربر لإ�شدار املر�ش�م الذي �شيحدد احلد 

الدنى ون�شب زيادة الغالء التي ميكن اأن تك�ن مقط�عة على اجلميع اأو 

بح�سب ال�سطور، وهذا ما يتعلق ب�سالحيات احلكومة.

بتاريخ 29-10-2011 اأكد وزير العمل �رشبل نحا�س لـ»ال�سفري« انه 

»بعد تعليق قرار الت�سحيح ال�سابق يف جمل�س الوزراء، اثر �سدور قرار 

جمل�س �سورى الدولة، وت�سكيل اللجنة الوزارية يف االجتماع االأخري 

ملجل�س الوزراء، �سنلتقي مع وزير االقت�ساد، قريبًا جداً، ونبحث يف 

ال�شيغة املرج�ة،  اإىل  لل��ش�ل  امل�ؤ�رش  اجتماعات جلنة  اإىل  الع�دة 

على اأن ين�شم اإىل اللجنة ع�ش� من جلنة التن�شيق النقابية، بعد م�افقة 

رئي�س احلكومة على م�ساركتها يف اللجنة«.وردا على �ش�ؤال ح�ل م�عد 

اجتماع جلنة م�ؤ�رش الغالء، اأجاب نحا�ص انه لن يتعدى بداية الأ�شب�ع 

املقبل، ونبا�رش بالبحث من النقطة التي توقف عندها النقا�س قبل 

مقاطعة االحتاد العمايل للجنة.

االقت�ساد والتجارة نقوال نحا�س يف  بتاريخ 29-10-2011 قال وزير 

ت�رشيح، ان »جمل�س الوزراء �سيعيد النظر يف مر�سوم ت�سحيح االجور ، 

واأ�سار اىل ان »اللجنة الوزارية املكلّفة در�س امللف لن تاأخذ الكثري من 

الوقc â« تعيد الòg ‘ ô¶æا اŸوVشو´ .  

بتاريخ 30-10-2011 قال وزير االقت�ساد نقوال نحا�س لـ»االأخبار« اإّن 

ل در�سه، وتقومي ما �سياأتي به وزير العمل  nستكم� oقرار جمل�س ال�سورى �سي

بعد اإجراء احل�ار يف جلنة امل�ؤ�رّش، حيث يع�د له اأن يدع�ها جمدداً اأو 

يكتفي بالنقا�ص ال�شابق، ودر�ص ال�اقع احلايل مع وزير املال، للخروج 

بقرار ال ميكن الطعن به، باأ�رشع وقت.

 äح¶اÓم  ¢Sدر اµŸلفة  للæéة  الول  الLتما´ 

‹ل�¢ Tشورi الدولة

بتاريخ 29-10-2011 تراأ�س رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي االجتماع 

�ساأن  يف  الدولة  �سورى  جمل�س  مالحظات  در�س  املكلفة  للجنة  االول 

غالء  وزيادة  لالأجور  االأدنى  احلدّ  تعيني  اىل  الرامي  املر�سوم  م�رشوع 

املعي�سة، قبل ظهر ال�سبت 29-10-2011  يف ال�رشايا، و�سارك فيه وزير 

االقت�ساد والتجارة نقوال نحا�س، ووزير العمل �رشبل نحا�س الذي طرح 

خالل الجتماع قراءة متاأنية لراأي جمل�ص �ش�رى الدولة وطرح املخارج 

القانونية املمكنة، على ان تتم مناق�ستها مع املعنيني. 

بالت¨£ية  ي£الب   äقاباæلل  »æWالو الحتاد 

وبالن†شمام  الLتماع«   ôLوبالأ ال�شاملة  الüشëية 

ôشTDوŸا للæéة 

بابطال  الدولة  �سورى  قرار جمل�س  واثر �سدور  بتاريخ 2011-10-29 

م�رشوع مر�سوم ت�سحيح االأجور طالب االحتاد الوطني للنقابات وزير 

العمل �رشبل نحا�ص باإعادة فتح احل�ار من خالل جلنة امل�ؤ�رش من اجل 

الوزراء  ر�س على العمال من خالل قرار جمل�س  oت�سحيح ما كان قد ف

وحتالف اأ�سحاب العمل وترك ال�ساحة اأمامهم من خالل تراجع من كان 

يفرت�س به الدفاع عن حقوق العمال والطبقة العاملة يف لبنان. كما 

طالبه ب�سم االحتادات التي كانت قد اعرت�ست على قرار جمل�س الوزراء 

اىل جلنة امل�ؤ�رش وفتح النقا�ص باإعادة ت�شحيح الأج�ر وم�رشوع التغطية 

ال�سحية ال�ساملة على ان يتم التو�سل اىل حل من خالل اللجنة خالل 

مدة ال تتجاوز 10 اأيام من اجل اإ�شدار قرار جلنة امل�ؤ�رش واإعادة اإقرار 

ت�سحيح االأجور مع كل امللحقات يف جمل�س الوزراء واأخذ قرار جمل�س 

ال�سورى يف االعتبار مبندرجاته كافة
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�سهد رفع احلد االأدنى لالأجراالخري، نزاعا بني مكّونات احلركة 

النقابية نف�سها، خرج اإىل العلن على �سكل تهديدات وخطابات 

ومواقف كيدية، ينم مبجمله عن تدين مب�ستوى اخلطاب النقابي، 

التعايل والتما�سك حفاظا على ما تبقى من  مّمن يفرت�س بهم 

حراك نقابي وطني.

ال ي�سك عاقل باأهمية املطلب املحق وال�رشوري لهيئة التن�سيق 

اأن احلكومات  اإال دليل على  ه واملطالبة به،  oالنقابية، وما رفع

الر�سمي  للتعليم  بعد،  اأولوية  تعط  مل  واحلالية،  ال�سابقة 

والذي  عام،  ب�شكل  الر�شمية  وللمدر�شة  واجلامعي،  الثان�ي 

الطبيعي،  بحقه  ن�سف  oي مل  اإن  الذي  الر�سمي،  االأ�ستاذ  ميثلهم 

لن ين�سف التعليم يف لبنان.كما اأنه ال ي�سك عاقل، اأن املطالب 

القد�سية،  �سفة  لها  العام،  العمايل  االحتاد  قبل  من  املرفوعة 

ومتثل ال�رشيحة االأكرب من اللبنانيني امل�سحوقني، بفعل االإهمال 

احلك�مي ال�شابق واحلايل، وبفعل اجل�شع وال�شتبداد الذي ميثله 

بع�س جتار املال يف لبنان.رفع االحتاد العمايل �سقف مطالبه 

ال�شيا�شية  ال�شلطة  حمرمات  لم�ص  كاأنه  حتى  (املت�ا�شعة)، 

مع  النقابية،  التن�سيق  هيئة  فعلت  كما  لبنان،  يف  واملالية 

مطالب  اأما  باحلكومة،  متعلق  التن�سيق  هيئة  مطلب  اأن  فارق 

والتجارية  ال�سناعية  والهيئات  باحلكومة  فمتعلقة  االحتاد 

واأن  وبالتهويل،  بال�سغط  االلتفاف،   احلكومة  ا�ستطاعت  معا، 

مت�سخ املطلبني معا، والأن الفارق بني املطالب وا�سح، كما هو 

بني اجلهتني املمثلتني اأي�شا وا�شح، ا�شتعجل الحتاد العمايل 

املوافقة على م�رشوع االأجور امل�سخ الذي قدمته احلكومة، الأنه 

يلبي جزء من الطموح العمايل لذوي احلد االأدنى، على قاعدة 

)خذ وطالب(، وهذا اأمر معتمد يف كل امل�سرية النقابية املحلية 

االحتاد  اأداء  على  اعرت�سوا  الكثري ممن  مار�سه  وقد  والعاملية، 

العمايل العام، منذ انطالقة احلراك النقابي يف لبنان.

اجلامعات  واإقفال  العت�شام  النقابية،  التن�شيق  ت�شتطيع هيئة 

وال  ل�ساحلها،  ت�سجل  داخلية  �سعف  نقطة  وهذه  واملدار�س، 

وال  والتظاهر،  البلد  باإقفال  يهدد  اأن  العمايل  االحتاد  ي�ستطيع 

�شيا�شية  لها ح�شابات  اأطراف حملية  من  التحرك  هذا  ي�شتغل 

وزير  عر�شه  ما  وهذا  حملية،  ح�شابات  لت�شفية  وخارجية، 

الداخلية يف جل�سة جمل�س الوزراء، عندما ك�سف عن حت�سريات 

احلكومة  ت�ستطيع  �سّحت؟ال  اإذا  الفو�سى،  لن�رش  ال�سوارع  يف 

�سيق،  ملعبهم  الأن  املعلمني،  على  وال�سغط  الرتهيب  ممار�سة 

لكنها ت�ستطيع اأن متار�سه على االحتاد العمايل الأن ملعبهم على 

م�ساحة الوطن، وهو نف�س ملعب احلكومة ونقطة �سعفهما.

لكن امللفت اأن القوى ال�سيا�سية الداعمة لكال احلركتني النقابيتني، 

دفعت باجتاه موافقة االحتاد على م�رشوع احلكومة، ومل تدفع 

باجتاه موافقة هيئة التن�سيق على االأربع درجات، الأ�سباب �ستبقى 

جمهولة؟!وامللفت اأن وزارة العمل، ووزيرها حتديدا، تعاطى مع 

اخلالف بينه وبني االحتاد العمايل، على قبول االأخري مب�رشوع 

احلكومة، بعقلية فيها �سيء من اال�ستبداد، كذلك حني ان�سحب 

التن�شيق  ال�زير �شم هيئة  الحتاد من جلنة امل�ؤ�رش، وحماولة 

اإليها، بغ�س النظر عن �سحتها اأو عدمه. كما اأن امل�رشوع ال�سحي 

الذي قدمه معاليه جدير بالتقدير والدرا�سة،ولكن اإذا ح�سل �سيء 

من النقا�س واال�ستفهام حوله، نظراً لدقة ما يحمله من م�سمون 

القوى  بني  م�ساورات  من  ويحتاجه  تداعيات،  من  يعك�سه  وما 

النقابية وعلى راأ�سها االحتاد العمايل العام والقوى ال�سيا�سية 

املمثلة يف احلكومة، ت�ستنفر دوائر االإعالم امللحقة، ل�سن حملة 

عنيفة على االحتاد العمايل والقوى النقابية املمثلة فيه، بنف�س 

اأن يرتفع احلراك النقابي للنخب  العقلية ال�شتبدادية.ما ناأمله 

يكون  واأن  والنكد،  ال�سماتة  اأ�سلوب  عن  والتعليمية،  العمالية 

للجراحات  واملبل�سم  للجميع،  احلا�سن  الريادي  الدور  ملعاليه 

امل�ست�سارين  لبع�س  اأخالقية  ير�سم حدودا  اأن  وكذلك  النقابية، 

ولديه  النقابي،  واحلراك  والعمال  العامل  مل�سلحة  االإعالميني 

اأن  احلك�مة  على  اأنه  ي�ؤهله.ويبقى  ما  والأهلية  ال�شمعة  من 

وتوائم  وال�سناعي  االجتماعي  الواقع  اإىل  وب�سدق  بجد  تلتفت 

بينهما، كما اأن العمال واالأ�ساتذة بحاجة اإىل حياة الئقة وكرمية، 

ال�شناعة اأي�شًا بحاجة اإىل رعاية وتط�ير وت�شجيع عرب تخفيف 

الأعباء املختلفة. 

)كلنا على منت مركب واحد والت�ساور والتن�سيق خري من التفتيت(

ا◊كومة م£رقة   Úب النقابية,   ا◊رcة 

..Úاملقتن�ص و�صنóا¿   ÚيYوال�صنا  
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كيف جرت اأعمال جلنة امل�ؤ�رش التي 

غالء  ن�سب  لدرا�سة  ودعيت  �سكلت 

اقرتاحات  وتقدمي  لبنان  املعي�سة يف 

ن�سب ت�سحيح الأج�ر؟؟

بعد ط�ل ت�ش�يف ونقا�شات ، �شكلت جلنة امل�ؤ�رش ، ودعيت لالجتماع ، 

فهل التزمت مهمتها ، واجنزت وظيفتها ، اأم �سارت باجتاهات ، واجتاهات ، 

ف�ساعت ، و�سيعت حقوق العمال يف فر�سة احل�سول على حقهم امل�ستحق 

اأخرى  واجتماعية  اقت�سادية  م�ساريع  اىل  لل�سري  ا�ستعداد  على  وكانوا   ،

لطاملا طلبوها دهرا فما كان عليهم لو اأنها اردفت �سهر ؟! اىل اأين ذهبت 

جلنة امل�ؤ�رش يف نقا�شاتها وجداول اأعمالها يف ال�قت ال�شيق لها ؟ واىل 

اأين و�سلت ؟ لرن معا : 

اجلمعة 30-9-2011انعقدت الجتماع الأول للجنة م�ؤ�رش غالء املعي�شة 

برئا�سة وزير العمل �رشبل نحا�س يف مقر الوزارة ، وجنح ممثلو العمال يف 

هذا االجتماع الذي ا�ستمر حواىل �ساعتني ون�سف ال�ساعة يف انتزاع اإجماع 

اأن اخلالف  االأجور واأولويته. ومفاد ذلك  االأطراف على مبداأ ت�سحيح  كل 

�سيرتكز من االآن ف�ساعداً حول حجم الت�سحيح املن�سود، والفرتة الالزمة 

لو�سعه يف التنفيذ، مع رجحان كفة اإدراجه �سمن موازنة 2012. االجتماع 

اأف�شى اإىل تاأليف ثالث جلان فرعية الأوىل تعنى مب�شاألة امل�ؤ�رش، الثانية 

العامة  بال�سيا�سات  تعنى  والثالثة  والت�سغيل،  االأجور  ب�سيا�سة  تعنى 

�سوف  اللجان  وهذه  ككل.  االقت�سادية  واالإنتاجية  والتناف�سية  للدولة 

لالجتماع  االأ�سلية  اللجنة  تعود  ثم  اأيام  ثالثة  مدة  تباعًا على  جتتمع 

هي  اجلل�شة  هذه  تكن  مل  واإذا  النتائج.  ل�شتخال�ص  الأ�شب�ع  نهاية  يف 

جمل�س  اىل  لل�سعود  ونهائية  ثانية  جل�سة  هناك  يكون  رمبا  االأخرية، 

الوزراء باقرتاحات وا�سحة ومتكاملة. 

االثنني 3-10-2011 اعترب النقابي مارون اخلويل اأن »ما جرى يف اجتماع 

جلنة امل�ؤ�رش اجلمعة املا�شية من تاأليف لثالث جلان ه� خارج عن مهام 

اللجنة املكلفة ح�رشا بدرا�سة تطور االأ�سعار واأ�سباب ارتفاعها، ور�سد ق�سية 

الغالء واإعداد م�ؤ�رش دوري لتقلبات ال�شعار، ودر�ص الرقام القيا�شية لغالء 

املعي�سة، ودر�س �سيا�سة االجور وتقدمي املقرتحات والتو�سيات االآيلة اىل 

مكافحة الغالء واحلد من ارتفاع اال�سعار": ولفت اخلويل اىل ان "املكان 

املنا�سب لتاأليف هذه اللجان كلجنة �سيا�سة االجور والت�سغيل واللجنة 

واالإنتاجية  التناف�سية  للدولة  العامة  بال�سيا�سات  تعنى  التي  الثالثة 

لالقت�ساد هو املجل�س االقت�سادي االجتماعي". واأكد" مت�سك العمال مبهام 

جلنة امل�ؤ�رش ح�شب ما ن�ص عليه املر�ش�م 4206 ال�سادر يف 8 اآب 1981 

امام  خوفا من انحرافها اىل م�سائل غري اخت�سا�سها مما يف�سح املجال 

اجتهادات ت�ؤول �شد م�شلحة العمال يف حتديد عنا�رش احلد الدنى لالجر، 

وخ�سو�سا ان رغبة الهيئات االقت�سادية يف اإلغاء عمل ومهام هذه 

اللجنة او حتريفه وا�سح ». 

االثنني 3-10-2011نقلت �سحيفة االأخبار عن وزير العمل �رشبل 

جذوره«،  من  االقت�سادي  النمط  لتغيري  هو  »التوجه  اأن  نحا�س 

على  كانت  احلكومة  يف  احلر  الوطني  التيار  م�ساركة  اإن  وقال 

ال�رشيبية  مبكوناته  االقت�سادي  النمط  وت�سحيح  تعديل  اأ�سا�س 

واالإنفاقية، وهذه االأعمال يجب اإدراجها يف منت املوازنة.

املنبثقة  القت�شاديني  اخلرباء  االثنني 3-10-2011 عقدت جلنة 

نحا�ص  �رشبل  العمل  وزير  برئا�شة  اجتماعا  امل�ؤ�رش،  جلنة  عن 

ا�ستمر �ساعتني ون�سف ال�ساعة. واأ�سار نحا�س اىل ان البحث تناول 

االح�ساء  ادارة  ت�ستقبل  ان  على  التوافق  ومت  اال�سعار،  مو�سوع 

لتزويد جلنة  وال�شت�شارات  البح�ث  م�ؤ�ش�شة  فريق عمل  املركزي 

ت�شتكمل  ان  على  ال�شعار،  تط�ر  عن  متكاملة  ب�ش�رة  امل�ؤ�رش 

االجتماعات يف وزارة العمل بعد ظهر اليوم برئا�سة نحا�س الذي 

اال�رشاب  العمال قبل  اىل تفاهم مع  الو�سول  اأمله يف  اأعرب عن 

املحدد يف 12 ت�رشين االأول ، وقال  رئي�س االحتاد العمايل العام 

الأ�شا�ص من اجتماع جلنة  اإن »الهدف  لـ»ال�شفري«  غ�شان غ�شن 

اخلرباء االقت�ساديني ، اإجراء جوجلة عامة وتبادل وجهات النظر 

من  طرف  كل  من  املقدمة  واالقرتاحات  الطروحات  حول خمتلف 

الت�شخم  ملعدل  م�شرتك  ت�ش�ر  اإىل  ت��شاًل  امل�ج�دة،  الأطراف 

العمل  فاأ�سحاب  االحت�ساب.  عملية  يف  الداخلة  الزمنية  وللمدة 

وممثلو الهيئات االقت�سادية ي�رشون على اأن تكون �سنة االأ�سا�س 

اأن  على  ن�رش  للعمال  كممثلني  اأننا  حني  يف   ،2008 واالنطالق 

ت�سحيحًا  ولي�س  »مكرمة«  كونه  يعدو  ال   2008 عام  ح�سل  ما 

حقيقيًا لالأجور. ما يقت�سي االنطالق من عام 1996 وهو تاريخ 

اآخر ت�سحيح فعلي لالأجور«  و عن الرقم املطروح من قبل االحتاد 

العمايل، ي�ؤكد غ�شن اأن معدل الت�شخم الرتاكمي منذ عام 1996 

حتى اليوم بلغ 122 يف املئة. وهو رقم �سيحاول اأ�سحاب العمل 

بالنازل  ن�سبة  فكل  امل�ستطاع.  قدر  منه  واالإقالل  عليه  التحايل 

للعامل، تنعك�س ربحًا �سافيًا يف ميزانية اأ�سحاب العمل. ي�سيف 

غ�سن »اإن الهيئات تتلطى خلف اأرقام االإح�ساء املركزي امل�سجلة 

منذ العام 2008 بحجة اأنها ر�سمية. ما يعني اأن الت�سحيح املرجو 

�شيح�شل بناء على ن�شبة ت�شخم ل تتخطى الـ25 يف املئة منذ 

2008. وهو اأمر غري مقبول ولن نر�سى به باأي حال من االأحوال« .

 الثالثاء 4-10-2011 عقدت جلنة �شيا�شة الأج�ر الفرعية املنبثقة 

عن جلنة امل�ؤ�رش اجتماعا برئا�شة وزير العمل �رشبل نحا�ص بحثت 

نحا�س مل�رشوعه حول  الوزير  وعر�س  االجور.  �سيا�سة  خالله يف 

على  �رشائب  وفر�س  االجانب  العمال  ت�سغيل  على   ر�سوم  فر�س 

االرباح العقارية لتمويل م�رشوعه الذي يتعلق بال�سمان ال�سامل
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لكل اللبنانيني. ويف حني مت�شكت الهيئات باأرقام الح�شاء املركزي عن ن�شب الت�شخم وال�شعار لزيادة احلد الدنى، رف�ص »العمايل« 

ا�شتمهلت  كذلك  الرتاكمي.  الت�شخم  ن�شب  بتحديد  يتعلق  ما  ال�لدة يف  حديث  املركزي  الح�شاء  ان  اعتباره  من  منطلقا  الطرح،  هذا 

ا�رشابهم  قبل  االجور  ملف  يح�سم  ان  ا�رش  االحتاد  ولكن  االجور،  �سيا�سة  عن  معمق  در�س  الجراء  ا�سبوعني  نحو  املجتمعني  الهيئات 

املقرر يف 12 اجلاري. وخل�ص الجتماع اىل طلب الهيئات الرج�ع اىل مرجعياتها لطالعها على اج�اء الجتماع  واو�شح وزير العمل 

�رشبل نحا�ص انه جرى در�ص م��ش�ع املداخيل مبا فيها الج�ر واحلد الدنى منذ منت�شف الت�شعينيات وحتى تاريخه وانعكا�ص رفع 

العمالة االجنبية والبطالة·  البحث تناول كذلك تطور االجور بالن�سبة لتاأثرها باأو�ساع  ان  ال�رشائية الفتًا اىل  القدرة  االجور على 

لها  اجتماعا  امل�ؤ�رش  جلنة  عن  املنبثقة  والإنتاجية  الجتماعية  والتقدميات  العامة  ال�شيا�شات  جلنة  عقدت   2011-10-5 االربعاء 

�سعيد  على  �سيما  ال  باالأجور،  النظر  الإعادة  املواكبة  العامة  بال�سيا�سات  احل�سور  تداول  وقد    . نحا�س  �رشبل  العمل  وزير  برئا�سة 

واأ�سحاب  فيها  العاملني  مل�سلحة  مبجملها  املنتجة  القطاعات  تعزيز  يتم  بحيث  االجتماعية  والتقدميات  ال�رشيبية  ال�سيا�سات 

على  التاأكيد  ومت  برمتها.  االقت�سادية  احلياة  على  ت�سغط  وباتت  فيها  الريعية  املداخيل  »تورمت«  ان  بعد  فيها  املوظفة  الر�ساميل 

الهيئات املمثلة الأ�سحاب  اأن تتقدم  6-10-2011  على  الثالثة والن�شف من بعد ظهر ي�م  الأ�شا�شية عند  عقد اجتماع جلنة امل�ؤ�رش 

العمل والحتاد العمايل العام مبقرتحات حمددة ح�ل: 1 – االأجور. 2 – االأجراءت ال�رشيبية 3 – التقدميات االجتماعية. 4 – �رشوط 

الت�سحيح لكامل االجر تعوي�سا ملا خ�رشته  اأن االحتاد العمايل العام ح�سم  قراره ب�سمولية  عمل االأجانب. واأكد غ�سن يف االجتماع 

االدنى  احلد  ا�سعاف   3 يوازي  العمل مبا  اجازة  ر�سوم  زيادة  الوطنية عرب  العاملة  اليد  وطالب بحماية  ال�رشائية.  قيمتها  من  االجور 

لالجور للفئتني الرابعة والثالثة و5 اأ�سعاف احلد االدنى للفئتني االوىل والثانية، والغاء اتفاق العمل غري املربم مع م�رش واملتعلق 

م�ؤ�رش  �شحب ممثليه يف جلنة  العام  العمايل  الحتاد  قرر   2011-10-6 بتاريخ  واالقامة.  العمل  اجازة  على  الر�سوم  من  باالعفاءات 

حممد  املال  وزير  اعلنه  الذي   .2012 موازنة  م�رشوع  يت�سمنها  التي  ال�رشائب  �سل�سلة  على  اعرتا�سًا  اجتماعاتها،  ومقاطعة  الغالء 

ال�سفدي واعترب رئي�س االحتاد اأن  احلوار مل يعد جمديًا 

7-10-2011 يف الوزارة يف املوعد  بتاريخ 6-10-2011 اأّكد ال�زير �رشبل نحا�ص يف ات�شال اأن جلنة امل�ؤ�رش �شتجتمع غدا اجلمعة 

املحدد، وانها �شتتخذ قراراً مبنيًا على املناق�شات التي ح�شلت على مدى خم�شة اأيام يف ما يتعلق بت�شحيح الأج�ر معربًا عن اأمله 

يف الو�سول اىل حل ملو�سوع اال�رشاب .

اثر  نحا�ص  �رشبل  العمل  وزير  و�شدد  العمايل.  الحتاد  ممثلي  غياب  يف  املعي�شة  غالء  م�ؤ�رش  جلنة  اجتمعت   2011-10-7 بتاريخ 

ال�سري  اأنه ي�رشّ »على  اىل  اأقرّ، الفتًا  يلتزما مبا  اأن كالهما مل  تبني  العمل  واأ�سحاب  النقابات  املناق�سات بني  اأنه خالل   « االجتماع 

: بهذه اخلطة وهذه �شتك�ن ت��شية جلنة امل�ؤ�رش اىل جمل�ص ال�زراء  

اأوال، �سم تعوي�سات النقل والتعليم اىل االأجر االأ�سا�سي(.يرتفع احلد االأدنى من 500 األف اإىل 750 األفا. (

االأدنى  احلد  قدره مليون ون�سف مليون لرية(.يرتفع  للزيادة  اأق�سى  املئة مع حد  20 يف  بن�سبة  ال�سم  االأجور بعد عملية  رفع  ثانيا، 

من 750 األفا اىل 900 األف.) 

من  ممولة  املقيمني  ّللبنانيني  ال�ساملة  ال�سحية  التغطية  تاأمني  املوازنة، مع و�سع �رشائب ثالثا، 

االأجراء  فقط  ولي�س  النا�س  كل  )ي�ستفيد  الريعية.  املداخيل  على  جديدة 

حتى �سن 64 �سنة كما هو الو�سع اليوم.(

ا�سرتاكات  اإلغاء  ال�ساملة،  ال�سحية  التغطية  تاأمني  موازاة  يف  رابعا، 

املئة.  يف   9 بن�سبة  اأي  ذاته،  بالقدر  االأجور  وزيادة  واالأمومة  املر�س 

)يرتفع احلد االأدنى من 900 األف اإىل 981 األفًا.) 

خام�شا، ت�ش�يب �رشوط عمل الجانب يف لبنان. 

ت�ؤمنها  التي  اجلديدة  العمل  لفر�ص  تعاقدية  ح�افز  و�شع  �شاد�شا، 

فر�شة عمل. اأول  الباحثني عن  لل�شباب  امل�ؤ�ش�شات 
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والدف™   , الSôشمية  ا÷ôيدة  العموم« ‘   πقæال Uشدر قانون دعم 

2011  Êالثا  øيôت�ش اأول   øارا مÑاعت  ÚقFلل�شا

وقب�س  العمومي«،  النقل  دعم  للحكومة  بـ»االإجازة  املتعلق   182 الرقم  القان�ن   ، الر�شمية  اجلريدة  �شدر يف   2011-10-13 بتاريخ 

�سهريا«.  املازوت  اأو  البنزين  ال�سفيحة من  اثنتي ع�رشة �سفيحة ون�سف  ال�سائقني مبلغًا »يوازي ثمن 

وجاء يف اجلريدة الر�شمية العدد 47، »اأن القانون ينفذ وفقا لالآلية التي �سبق اأن جرى التوافق عليها بني وزارة املالية ووزارة االأ�سغال 

للحكومة،  القانون  ويجيز   .»2011/6/1 تاريخ  1409/�س1،  الرقم  حتت  املالية  وزير  عن  ال�سادر  التعميم  مو�سوع  والنقل،  العامة 

هم  امل�ستفيدين  اأن  مفيدا  العمومي«،  النقل  بدعم  االأول(   ت�رشين  القانون،)13  هذا  ن�رش  تاريخ  من  اعتبارا  ت�رشي  اأ�سهر  ثالثة  »وملدة 

الأ�شخا�ص  نقل  تتناول  باأعمال  القيام  لها  مرخ�شًا  مركبة  وحاليا  فعليا  وي�شتخدم  العم�مي،  النقل  ملزاولة  »ترخي�شًا  احلائزين  كل 

اأو �سفيحة  اإذا و�سل ثمن �سفيحة البنزين اإىل خم�سة وع�رشين األف لرية وما دون،  اأن الدعم يتوقف  والب�سائع«. واأ�سار »القانون« اإىل 

اأن يحت�سب على  األف لرية وما دون، وي�سدد بدل الدعم �سهريا وم�سبقا يف بداية كل �سهر من االأ�سهر الثالثة، على  املازوت اإىل ع�رشين 

الدعم. الذي ت�سدد خالله قيمة  ال�سهر  الذي ي�سبق  ال�سهر  الو�سطي خالل  ال�سعر  اأ�سا�س 

بتاريخ 19-10-2011 طالب رئي�ص احتاد نقابات �شائقي ال�شيارات العم�مية يف لبنان عبد الأمري جندي، يف ت�رشيح له » امل�ش�ؤولني 

املحروقات   دعم   ( لل�سائقني  امل�ستحقات  بدفع  املال  وزارة  ( يف 

الر�شمية.  القانون 182 يف اجلريدة  بعدما �سدر 

اإىل  كتابا   ، ال�شفدي  املال حممد  وزير  وجه   2011-10-20 بتاريخ 

العمومني،  لل�سائقني  الرّديات  بدفع  فورا  للبدء  اخلزينة«  »مديرية 

ال�سابقة رّيا احل�سن. االآلية التي و�سعتها وزيرة املال  وذلك وفق 

وال تزال دوائر الوزارة يف املناطق كافة، تت�سلّم طلبات الدعم التي 

هذه  وت�سجيل  وم�ستاأجريها،  العمومية  اللوحات  مالكي  من  تردها 

بالدفع.  للمبا�رشة  متهيدا  الطلبات، 

�سائقي  نقابات  احتاد  رئي�س  اأو�سح   2011-10-12 بتاريخ 

النقابة  ورئي�س  جندة  االأمري  عبد  لبنان  يف  العمومية  ال�سيارات 

واأكدا  الطلبات،  تقدميهم  اأثناء  ال�سائقني  تواجه  عراقيل  اأو  م�ساكل  وجود  عدم  لـ»ال�سفري«،  فيا�س  مروان  العموميني  لل�سائقني  العامة 

»اأن ال�سائقني العموميني كافة، بدءا من ال�سهر املقبل،) ت�رشين الثاين(  باإمكانهم التوجه اإىل دوائر الوزارة وفق 

للم�ستفيدين  االإجمايل  العدد  يبلغ  اأن  الرّديات«، متوقعني  لقب�س  لهم  الرقم املعطى 

من الدعم حواىل 55 األف �سائق عمومي من �ساحنات و�سهاريج وحافالت و�سيارات 

دعم  على  احل�سول  »طلب  ا�ستمارة  ال�سائقني  تعبئة  »اأن  اإىل  واأ�سارا  �سياحية. 

لوزارة  التابعة  احلكومية  الدوائر  عرب  للركاب«  العام  النقل  مركبات  يف  املحروقات 

األف �سائق املالية يف املناطق، ت�سري طبيعيا، وبلغ عددهم لغاية االآن اأكرث من 30 
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العام يزور دم�شق: العمايل  الإحتاد  وفد 

ملتفون  وال�شوريون  الأزمة..  جتاوز  على  ال�شوري  ال�شعب  بقدرة  نثق 

قيادتهم حول 

اأكد وفد الحتاد العمايل العام يف لبنان وق�فه اإىل جانب �ش�رية �شد ما تتعر�ص له من حمالت �شيا�شية و�شغ�ط اإقت�شادية ت�شتهدف 

العربي  »البعث«  حلزب  القطرية  القيادة  ع�سو  لقائه  خالل  الوفد  واإ�ستنكر  الوطنية.  ووحدتها  امل�ستقل  الوطني  قرارها  من  النيل 

ت�سعى  عاملية  منظومة  �سمن  تعمل  التي  امل�سللة  االإعالمية  احلملة  عدي  اأ�سامة  القطري  والفالحني  العمال  مكتب  رئي�س  االإ�سرتاكي 

التخريب  واأعمال  الف��شى  بث  مندداً مبحاولت  امل�رشوعة،  العربية  والق�شايا  للمقاومة  الداعمة  ال�طنية  وم�اقفها  �ش�رية  اإرادة  لك�رش 

�سورية  عالقة  من  تنطلق  زيارته  اأن  الوفد  واإعترب  واال�ستقرار.  االأمن  وزعزعة  والقتل 

مل�اقف  ال�فاء  على  جديداً  وتاأكيداً  واإجتماعيًا،  و�شيا�شيًا  جغرافيًا  بلبنان  التاريخية 

اإىل  الفتًا  ثانيًا،  العربي  وبالوطن  اأواًل  بلبنان  التي ع�سفت  االأزمات  القومية جتاه  �سورية 

اأن ما تتعرّ�س له �سورية اليوم جزء من اإ�ستهداف املنطقة العربية برمتها واإق�ساء النب�س 

الواليات  راأ�سها  وعلى  العاملية  االأمربيالية  من  املدعومة  االإ�ستعمارية  للم�ساريع  املقاوم 

االأمريكية.  املتحدة 

االأزمة  جتاوز  على  ال�سوري  ال�سعب  بقدرة  يقني  على  االإحتاد  اإن  لبنان  يف  العام  العمايل  االإحتاد  رئي�س  غ�سن  غ�سان  قال  بدوره، 

م�شرياً  قيادتهم،  ح�ل  والتفافهم  واأ�شالتهم  ال�ش�ريني  نظرا خل�ش��شية  احلديثة،  �ش�رية  م�شتقبل  لبناء  ثابتة  بخطى  وال�شري  وتخطيها 

اأن حماولت النيل من �ش�رية وم�اقفها م�شتمرة لأنها ملتزمة بخطها العروبي الق�مي املدافع عن كرامة الأمة العربية وخرياتها،  اإىل 

عدي  اأكد  جهته،  من  الأزمة.  من  للخروج  والروؤى  الأفكار  ت�حيد  على  قادر  وحيد  ح�شاري  كاأ�شل�ب  ال�طني  احل�ار  اإنتهاج  اإىل  داعيًا 

�ش�رية  �ش�ؤون  اخلارجي يف  التدخل  واإحباط خمططات  الأزمة  على جتاوز  قادر  اأنه  للعامل  اأثبت  وحكمته  ب�عيه  ال�ش�ري  ال�شعب  اأن 

�شيا�شية  و�شغ�ط  اإعالمية  باأدوات  مدع�مة  وحملية  واإقليمية  عاملية  ق�ى  فيها  ت�شارك  التي  امل�ؤامرة  هذه  اأن  اإىل  م�شرياً  الداخلية، 

اإقت�شادية ت�شتهدف م�شادرة القرار ال�طني امل�شتقل وحرف �ش�رية عن م�شارها الن�شايل املتمثل يف الت�شدي للمخططات الإ�شتعمارية 

والغربي  االأمريكي  ال�سغط  واأن  لالأزمة  االأ�سعب  املرحلة  جتاوزت  �سورية  اإن  عدي  وقال  ومقدراتها.  العربية  املنطقة  ت�ستهدف  التي 

�سورية  اأن  اإىل  الفتًا  ال�سوري،  ال�سعب  اإرادة  ك�رش  اأو  التاآمر  وف�سل يف مترير خمططات  اإفال�س  دليل  املتوا�سلة  االإقت�سادية  والعقوبات 

�سيا�سة  واإتباع  ال�سوري  ال�سعب  من خالل متا�سك  كما جتاوزت غريها  االأزمة  على جتاوز  قادرة  وهي  الغذائية  ال�سلع  وفرة يف  لديها 

العتماد على الذات. واأو�شح اأن ما تق�م به املجم�عات الإرهابية امل�شلّحة يف بع�ص املناطق من اإ�شتهداف للم�اطنني واجلي�ص وق�ى 

كبري  اإ�شالحي  بربنامج  الدولة  قابلتها  التي  والإ�شالحية  ال�شعبية  املطالب  مع  يتنافى  واخلا�شة  العامة  للممتلكات  وتخريب  الأمن 

تن�سيق  اإىل  البلدين  وداعيًا عمال  �سورية،  ما يحدث يف  اللبناين جتاه  العمايل  باملوقف  منوهًا  قوية وحديثة،  �سورية  بناء  �ساأنه  من 

اجله�د وامل�اقف يف املحافل العربية والعاملية ملا فيه م�شلحة البلدين والأمة العربية. كما اإلتقى وفد الإحتاد العمايل العام اللبناين 

اأ�سقائهم يف  اإىل جانب  لبنان  العمال يف  طبقة  وقوف  وعرّب عن  �سورية  العمال يف  لنقابات  العام  لالحتاد  التنفيذي  املكتب  باأع�ساء 

ال�شعب  اأ�شالة  عن  �شادق  تعبري  ال�شقيق  ال�فد  زيارة  اإن  عزوز  �شعبان  حممد  �ش�رية  يف  العمال  نقابات  اإحتاد  رئي�ص  وقال  �ش�رية. 

اأن  م�ؤكداً  امل�شرتك،  وامل�شري  وامل�شتقبل  املا�شي  بث�ابت  ومت�شكًا  ال�طنية  القرارات  لإ�شتقاللية  �ش�نًا  �ش�رية  مع  وت�شامنه  اللبناين 

لعملية  وتعزيزاً  دعمًا  االقت�سادية  ومن�ساآته  الوطن  عن  والدفاع  واالإنتاج  العمل  موا�سلة  عن  العمال  يثني  لن  �سورية  له  تتعرّ�س  ما 

االإ�سالح التي يقودها الرئي�س االأ�سد. واأو�سح عزوز اأن ال�سنوات الع�رش املا�سية �سهدت حركة اإ�سالحية يف املجاالت كافة حيث �سدرت 

العديد من القرارات التي اأ�سهمت باإنعا�س احلياة االقت�سادية وال�سيا�سية واالجتماعية، كما كان لرزمة القوانني واملرا�سيم التي اأعلنت 

اأن املطل�ب من  عنها القيادة ال�ش�رية كبري الأثر يف نف��ص امل�اطنني كقان�ن الأحزاب والنتخابات والإدارة املحلية والإعالم معتربا 

والقومية العربية  وم�ساراتها  الوطني  قرارها  ت�ستهدف  امالءات  بل  االإ�سالحات  لي�س تطبيق  اليوم  �سورية 
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لل©مل الóو›  اليوم  الوaاAيëي«  اE–اد 

يف اطار فعاليات الي�م الدويل للعمل ، نظم احتاد ال�فاء لنقابات العمال وامل�شتخدمني 

االحتاد  مركز  نقابيًا يف  لقاء  للنقابات  العاملي  لالحتاد  االإقليمي  واملكتب  لبنان  يف 

العمايل العام، بعنوان »�سمان اجتماعي للجميع اأم تغطية �سحية �ساملة؟«، برعاية 

العمل �رشبل نحا�س. وزير 

العمل وم�ش�ؤويل  واأركان وزارة  النقابية  التنفيذي لالحتاد وعدد من روؤ�شاء الحتادات  واأع�شاء هيئة مكتب املجل�ص  اللقاء رئي�ص  ح�رش 

املكاتب العمالية يف االأحزاب ومنظمة العمل الدولية ونقابيني، اإىل جانب اأع�ساء من جمل�س اإدارة ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي.

وقدم نحا�س �رشحًا م�سهبًا عن تطور بنية �سوق العمل يف لبنان منذ ال�ستينيات والرتاجع الكبري الذي طراأ عليها وانعكا�ساته على قوة 

العمل وما يحيط بها من معطيات.

كما عر�ص نحا�ص ملفه�م الأجر، م�شدداً على اجلانب املتعلق بالأجر الجتماعي مقابل الأجر النقدي، منطلقًا من هذا املفه�م لت��شيح 

للبنانيني.  ال�شاملة  ال�شحية  التغطية  لنظام  وروؤيته  م�رشوعه 

اأن ن�سبة االأجراء امل�سمونني من القوى العاملة يف لبنان يف ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي ال تتجاوز اخلم�سة ع�رش  واأ�سار اإىل 

يف املئة وحواىل ع�رشة يف املئة تغطيهم هيئات �سامنة اأخرى مثل تعاونيات املوظفني وقوى االأمن الداخلي ... فيما حواىل ثالثة اأرباع 

�سحية.  �سمانات  دون  من  يعي�سون  اللبنانيني 

واأكد خطورة اأن يحرم العامل امل�سمون بعد التقاعد من اأي تغطية �سحية، فيما يكون يف هذا العمر املتقدم اأحوج ما ميكن لتلك الرعاية 

مرة حتت  مرتني،  ال�رشائب  يدفع  والعامل  اللبناين  املواطن  اأن  اأي طارÇ �سحي، خ�سو�سا  لدى ح�سول  تعوي�ساته  كامل  يدفع  قد  التي 

ا�سم ر�سوم و�رشائب ومرة حتت ا�سم ا�سرتاكات.

العمل وال�شكن  الدولة وحدها م�ش�ؤولة عن �شحة امل�اطن وحقه يف  اأن تك�ن  التي تتعلق ب�رشورة  الأ�شئلة  كما طرح نحا�ص جملة من 

والنقل والتعليم 

cل   ‘  Iصتمرùم  ÚنانيÑالل "همة  ÑJق≈  اأ¿  متمنيا 

الوWنية  äقاقاëاال�صت

L©يتا",   Iمل¨ار  âللت�صوي االÓYم«  اليوم   : ÑWاLة 

الوWنية باملùصوDولية   ÚنانيÑالل Tص©ور   ócDيو

يف  طباجة  علي  لل�سياحة  اللبناين  االحتاد  رئي�س  نائب  نوه 

يف  اللبنانيون  اأبداه  الذي  امل�سبوق  غري  "باحلما�س  ت�رشيح 

فيه  وراأى  جعيتا"،  ملغارة  للت�سويت  االعالمي  اليوم  مهرجان 

اأمام  بامل�ش�ؤولية  اللبنانيني  �شع�ر  ي�ؤكد  بامتياز  وطنيا  "ي�ما 
قدمته  الذي  ب"الدعم  الكبرية".واأ�ساد  الوطنية  اال�ستحقاقات 

عملية  الجناح  والبلديات  والداخلية  واالعالم  ال�سياحة  وزارات 

"همة  تبقى  اأن  متمنيا  الطويل"،  اليوم  هذا  يف  الت�سويت 

وم�ستمرة  م�ستدامة  عملية  واندفاعهم  وحما�سهم  اللبنانيني 

التي  والرتاثية  وال�سياحية  الوطنية  اال�ستحقاقات  كل  يف 

عن  ومبناأى  و�شعبه  لبنان  تخدم 

طائل  ال  التي  وال�سجاالت  ال�رشاعات 

من  العربة  "اأخذ  اإىل  منها".ودعا 

معظم  فيه  �سارك  الذي  اليوم  هذا 

الكثري  حل  يف  وتوظيفها  اللبنانيني 

اخلالفية". امل�سكالت  من 

الùصياMية   äصاùص�Dاملو التõام   √óاأييJ  øوي©ل  ...

ال¨ذاFية للùصÓمة  ال©املية   Òامل©اي

االحتاد  رئي�س  نائب  اعلن   2011-10-8 بتاريخ  اأ�سدره  بيان  يف 

واملالهي  املطاعم  ا�سحاب  نقابة  رئي�س  لل�سياحة  اللبناين 

م�قف  تاأييده  طباجة،  علي  اجلن�ب  يف  ال�شياحية  وامل�ؤ�ش�شات 

امل�ؤ�ش�شات  »التزام  حيال  واملالهي  املطاعم  ا�شحاب  نقابة 

ت�فر  التي  واملعايري  ال�رشوط  واملقاهي  واملطاعم  ال�شياحية 

عامليا«. عليها  املتعارف  الغذائية  ال�سالمة 
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بتاريخ 6-10-2011 زار رئي�ص الحتاد العمايل العام غ�شان غ�شن، ، امل�ؤ�ش�شة العامة لال�شكان، 

وعقد لقاء مع رئي�ص جمل�ص اإدارتها بالإنابة عبد اˆ حيدر ومديرها العام بالإنابة حممد ي�ن�ص،  

ال�سكنية  القرو�س  طالبي  املواطنني  وباقي  العمال  من  املقرت�سني  »�سكوى  �سماه  ما  غ�سن  ونقل 

اللقاء  خالل  ومت  واحلريق«.   احلياة  جماالت  يف  ال�سكنية  القرو�س  على  التاأمينات  كلفة  من 

 . القرو�ص  التي بذلت للتخفيف من كلفة هذه  البحث وبالتف�شيل »يف اجله�د 

بيان  يف  ال�سمد  عبد  ع�سمت  العمايل  التحرر  جبهة  عام  امني  انتقد    2011-10-6 بتاريخ 

انه يحمل �رشائب  اأي اعتمادات لتقدميات اجتماعية وال لت�سحيح االجور، بل  2012 لوزير املالية خللوه من  »م�رشوع موازنة عام 

املطالب  النهج يف مقاربة  اال�ستمرار يف هذا  ان  املبا�رشة.  ال�رشائب  امل�سافة وغريها من  القيمة  ال�رشيبة على  زيادة  اهمها  جديدة 

االجتماعي واالمن  االهلي  ال�سلم  فعال  يهدد  اللبناين  لل�سعب  واحلياتية  املعي�سية 

اأن يعط�ا  البقاع  ون�اب  وزراء  ، مطالبني  املفت�ح  اإ�رشابهم  البقاع«  مياه  وم�شتخدم� »م�ؤ�ش�شة  وا�شل عمال   2011-10-6 بتاريخ 

الهتمام الالزم للم�ؤ�ش�شة، مع منا�شدة وزير الطاقة واملياه با�شيل »وقف ال�شتهتار بحق�ق العمال«، معلنني » الت�قف عن العمل 

املرتاكمة«. املالية  امل�ستحقات  ودفع جميع  املطالب،  حتى حتقيق 

بتاريخ 6-10-2011 قال رئي�س احتاد نقابات موظفي امل�سارف يف لبنان جورج احلاج، يف جمعية عمومية عقدتها نقابة موظفي 

متعرث  وت�قيعه  جتديده  املن�ي  اجلماعي  العقد  »اأن  زحلة،  يف  والزراعة  وال�شناعة  التجارة  غرفة  مبنى  يف  البقاع،  يف  امل�شارف 

اأّن »املفاو�شات ل  اإىل  اأ�شار  اأّنه  العقد اجلديد«. غري  لتلبية مطالب امل�ظفني يف  الرف�ص املطلق من جمعية امل�شارف  حاليًا بفعل 

اإيجابي«. تزال جارية، لكن ال يوجد ما يب�رش بتقدم 

بتاريخ 6-10-2011 �شدر عن جلنة العمال املياومني يف م�ؤ�ش�شة كهرباء لبنان، بيان افاد ان وزير الطاقة واملياه جربان با�شيل،  

ا�شار اثر  لقاء انه »�شيتم �شم العمال املياومني اىل ال�رشكات اخلا�شة التي لها كامل احلرية واحلق باتخاذ قرار بقائهم اأو �رشفهم 

عالمة   %  15 ن�سبة  املياومني  والعمال  االكراء  جباة  يعطى  اأن  على  الثالثة  للفئة  مفتوحة  مباراة  اجراء  و�سيتم  اأ�سهر،  ثالثة  بعد 

املباراة  لبنان عرب  كهرباء  م�ؤ�ش�شة  مالك  اىل  متعهد  عامل   400 ادخال  �سيتم  انه  اىل  لفت  با�سيل  »ان  اىل  البيان  وا�سار  ترجيح«، 

املح�سورة، وذلك دون مراعاة الأي من االأمور التالية ال�سهادة - ال�سن واالأقدمية«.

التجديد  بعدم  بيان  لبنان، يف  ال�سيارات يف  وميكانيك  كهرباء  وتقنيي  فنيي  لنقابة  التنفيذي  املجل�س  7-10-2011 طالب  بتاريخ 

املعايري  على  واالعتماد  القطاع  هذا  اإدارة  يلبي  مبا  مهامها  اإمتام  على  قدرتها  لعدم  امليكانيكية  باملعاينة  املكلفة  »فال«  ل�رشكة 

املكانيكية،. املعاينة  الدولية يف 

امام  عاجلة  �سكوى  تقدمي  ب�سدد  انه   ، لبنان  النفايات يف  نقل  �سيارات  �سائقي  لنقابة  التنفيذي  املجل�س  8-10-2011اأكد  بتاريخ 

اقت�سادية  �سيا�سة  باعتماد  احلكومة  وطالب  ال�رشائب،  على  زيادة  اأي  املجل�س  ورف�س  �سحيا.  العاملني  حلماية  الق�سائية  املحاكم 

تبداأ بزيادة االجور. 

الإ�رشاب  ملتزمني  اعت�شاما  واجلن�ب  ال�شمال  يف  الإجتماعي  لل�شمان  ال�طني  ال�شندوق  مكتب  م�ظف�  نفذ   2011-10-13 بتاريخ 

اأيام على تخفي�ص ن�شبة  اإقدامه منذ  ال�شندوق بعد  اإدارة  اليه جمل�ص نقابتهم، احتجاجا على �شيا�شات جمل�ص  الذي دعا  التحذيري 

امل�شتخدمني. رواتب  على  ال�شن�ية  الزيادة 

بتاريخ 21-10-2011 اأكدت نقابة العمال الزراعيني يف لبنان، يف بيان ، ان »القدرة ال�رشائية للمواطنني عموما وللعمال خ�سو�سا 

االقت�سادي  املجل�س  »تفعيل  هو:  املقرتح  احلل  ان  وراأت  للعمال«،  بالن�سبة  الفقر  خط  حتت  هي  بل  ال  املطلوب،  امل�ستوى  دون 

دعم  ل.ل.،  األف  العاملة حتمله بخم�شة وع�رشين  الطبقة  ت�شتطيع  واقعي مقب�ل  �شعر  اإىل  البنزين  �شعر �شفيحة  والجتماعي، خف�ص 

لل�رشائب  الت�ساعدي  ال�سلم  واعتماد  لالأجور،  احلالية  ال�رشائية  القدرة  بتعزيز  ي�سمح  مبا  ال�رشائب  خف�س  االإنتاجية،  القطاعات 

للدولة الإدارية  امل�ؤ�ش�شات  والف�شاد يف معظم  الهدر  والجتماعية، وقف  ال�شحية  التقدميات  املبا�رشة، تعزيز 

م�شلحة  لها يف  مركزا  اتخذت  قد  ال�ق�ف  عدادات  �رشكة  ان  غندور  ح�شني  ال�ش�ق  مكاتب  نقابة  رئي�ص  راأى   2011-10-21 بتاريخ 

القطاع  اىل  العام  قطاع  امكنة  اأخذ  واالأنظمة  القانون  منع  اخلا�س، حيث  القطاع  من  الدكوانة، وهي  واالآليات يف  ال�سيارات  ت�سجيل 

اخلا�ص، وت�جه اىل من تقع امل�ش�ؤولية على عاتقه نتيجة هذا الإجراء ب�رشورة اإبعاد هذه ال�رشكات من داخل حرم م�شلحة ت�شجيل 

 . اأمام الق�ساء  ال�سيارات اىل خارجها، ومن اجل مقا�ساتهم 
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الدعم من  القمح  بزراعة  الراغبني  املزارعني  ا�ستفادة  �سروط  حتّدد  "االقت�صاد" 
اأ�سدر وزير االقت�ساد والتجارة نقوال نحا�س بالغًا، بتاريخ 26-10-2011 ، حمل الرقم 6/ح �ص، حدد مب�جبه ال�رشوط ال�اجب التقيد بها 

ال�ستفادة املزارعني الراغبني بزراعة القمح من الدعم، ويف ما يلي ن�س البالغ:

اإ�سارة اإىل عالقات التعاون والتن�سيق القائمة بني وزارتي الزراعة واالقت�ساد والتجارة واىل التفاهم بينهما يف 

اجتماعهما امل�سرتك االأخري بتاريخ 2011/10/12 على حتديد تواريخ البدء با�ستالم طلبات البذار وت�سليمه من 

قبل وزارة الزراعة وا�ستالم طلبات زراعة وت�سليم القمح وال�سعري من قبل وزارة االقت�ساد والتجارة، حتيط وزارة 

االقت�ساد والتجارة - املديرية العامة للحبوب وال�سمندر ال�سكري مزارعي القمح يف لبنان، الراغبني بزراعة القمح 

لال�ستفادة من الدعم ب�رشورة التقيد مبا يلي:

1-  تقدمي طلب زراعة القمح وال�سعري ملو�سم عام 2012، ابتداء من 2011/11/21 وحتى 2012/02/20 على 

من�ذج خا�ص تقدمه الإدارة جمانا على اأن يرفق بامل�شتندات التالية:

اأ - �سورة عن الهوية، ويف حال عدم وجودها فاإخراج قيد اإفرادي و�سورة عن اإخراج قيد عائلي، مل مي�س على �سدورهما اأكرث من ثالثة اأ�سهر.

ب - اإفادة عقارية �ساملة للعقار مو�سوع الزرع، ال يتجاوز تاريخ �سدورها الثالثة اأ�سهر.

ج - بيان م�شاحة للعقارات غري املبينة م�شاحتها على الإفادة العقارية ل يتجاوز تاريخها الثالثة اأ�شهر.

د - علم وخرب لالأرا�سي غري املم�سوحة )خارج البندين ب وج( مع خريطة للعقار تبني حدوده وم�ساحته م�سدقة من البلدية، ويف حال 

عدم وج�دها فمن املختار.

ه - عقد اإيجار زراعي ملن يزرع يف غري ملكه.

و - هذا العقد منظم:

1 - عند كاتب العدل لكل عقار تفوق م�ساحته املزروعة 75 دومنا، اأو عند اإيجار مزارع واحد عدة عقارات تف�ق م�شاحتها املزروعة جمتمعة 

75 دومنا �رشط اأن تع�د ملالك واحد.

2-  عند رئي�ص البلدية، اأو املختار يف القرى التي لي�ص فيها بلديات، وذلك للم�شاحات دون 75 دومنا.

ز- االأخذ يف االعتبار احرتام الدورة الزراعية ل�سنة واحدة على االأقل.

على اأن يذكر رئي�ص البلدية اأو املختار ب��ش�ح اأن اأ�شحاب العالقة وقع�ا اأمامه بعد اطالعه على ه�يتهم اأو معرفته ال�شخ�شية بهم، واأن 

يل�سق على هذا العقد طابع اأمريي بقيمة األف لرية لبنانية عن كل توقيع، و3 باالألف من قيمة بدل ال�سمان النقدي املحدد بالعقد، واإذا مل 

يحدد هذا البدل نقديا فر�سم طابع مقطوع بقيمة 5 اآالف لرية لبنانية.

2-  يقدم الطلب اأثناء الدوام الر�سمي ويف االأمكنة التالية:

- م�سلحة االقت�ساد والتجارة يف زحلة ملزارعي زحلة والبقاع الغربي.

- مركز وزارة الزراعة يف بعلبك ملزارعي بعلبك - الهرمل.

- م�شلحة القت�شاد والتجارة يف النبطية ملحافظتي اجلن�ب والنبطية.

- م�سلحة االقت�ساد والتجارة يف طرابل�س ملحافظة ال�سمال.

3- يقدم الطلب �ساحب العالقة مبا�رشة من دون اأي و�سيط مكلف اآخر.

4- عدم التجزئة: وتقدمي اأكرث من طلب واإن باأ�سماء اأخرى ما زالت يف عهدة مقدم الطلب.

5-  �رشورة التقيد التام بتقدمي الطلب �سمن املهلة املحددة اأعاله، والتي لن متدد اإطالقا، وذلك حتت طائلة رف�س قبول الطلبات اأيًا تكن 

الذرائع، وذلك لكي تتمكن االإدارة من اإجراء امل�سح الالزم يف الوقت املنا�سب.

6- ي�شتفيد من دعم القمح املزارع�ن الذين �شبق وقبلت الإدارة طلباتهم، ووافق عليها دي�ان املحا�شبة، وبالتايل لن ي�شتفيد اأي �شخ�ص مل 

يتقدم بطلبه خالل املدة املحددة لقبول الطلبات اأو اإجرائه تبديال باملعلومات بعد فرتة ال�سماح.

7-  �سيقوم مهند�سون وم�ساحون، باإجراء امل�سح ميدانيا للتاأكد من اأن القمح املزروع يعود فعال للعقارات الواردة يف الطلب وذلك بعد 

مقارنته بخرائط امل�شاحة، وبالتايل لن يحجز اأي اعتماد مايل. ولن يدفع اإل للعقارات املحددة بطلبات املزارعني التي جرى م�شحها.

8-  يالحق بجرم الغ�ص ويحال اأمام النيابة العامة كل من يحاول اإعطاء معل�مات خاطئة اأو كاذبة يظهرها امل�شح خا�شة جلهة العقارات 

غري املزروعة بالقمح اأو بال�سعري عمال بالقوانني املرعية االإجراء
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االحتجاجات  م�صري  عن  تت�صاءل  االأمريكية  ال�صحافة 

اأنف�صهم واإن مل يحرقوا  »حمتلو وول �صرتيت« غا�صبون.. 

هندريك  االأمريكية  »نيويوركر«  جملة  يف  الكاتب  يت�ساءل  ثورة؟«،  اأم  ع�ساء  حفلة  هي  »هل 

و�سلوكهم،  املتظاهرين  حال  و�سف  يف  م�ستفي�سًا  �سرتيت«،  وول  »احتالل  ب�ساأن  هرتزبرغ 

ما  الظاهرة«..  تلك  طبيعة  عن  النظر  »بغ�ص  يطرحها  الأ�شئلة  من  جمم�عة  اإىل  النهاية  يف  ليخل�ص 

اأنها  اأم  مرادها  وحتقق  النريان  �ست�سعل  هل  �ستتال�سى؟  اأنها  اأم  االإبهار  على  بقدرتها  �ستحتفظ  هل  يديرها؟  من  م�ستقبلها؟  �سيكون 

�شت�شتعل بنارها؟ هل �شت�شب يف نهاية املطاف مل�شلحة الدمي�قراطيني اأم اجلمه�ريني؟ ويف النهاية، يطرح هرتزبرغ ال�ش�ؤال البديهي 

»ما معنى ذلك كلّه؟«.

�شاحة  تبدو  الأوىل،  فلل�هلة  لالأمل..  يفت  مل  الأوان  اأن  اإل  الأم�ر،  بخ�اتيم  التكهن  لأوانه  ال�شابق  »من  اإنه  هرتزبرغ  يق�ل  ومثله 

»زوكوتي بارك« وكاأن الفو�سى تعّمها، اإال اأنها �رشعان ما تظهر على حقيقتها بعد وقت ق�سري حيث جميع من فيها قد نظموا حياتهم 

مراكز  اإىل  ال�ساحة  تنق�سم  كما  �سباحًا،  للعودة  متاأخر  وقت  يف  �سيغادرونه  او  املكان  يف  �سيبيتون  اأكانوا  �سواء  وجه،  اأح�سن  على 

تتمركز  وهناك  الكهرباء  ت�ليد  يتم  حيث  وحيدة  نقطة  ت�جد  كما  ومطبخًا،  ومكتبة  طبيًا  مركزاً  كذلك  ت�شّم  وهي  عمل،  وجمم�عات 

و�شائل الإعالم والنا�شط�ن الذين ي�شتخدم�ن ح�ا�شيبهم«.من جهة اأخرى، ي�ؤكد الكاتب يف »ني�ي�ركر« اأن ما يفتقر اإليه ه�ؤلء، على 

النق�س هو جزء  اأن هذا  اأنه يرى  اإال  الت�رشيعية،  اأجندة تقليدية ت�سم الئحة من املطالب، وجمموعة من املطالب  تنظيمهم، هو وجود 

اإبقاوؤها عف�ية«. اأن احتالل وول �شرتيت ه� م�رشوع �شيا�شي، اإل انه كذلك �رشخة من القلب قد يجدر  اأ�شا�شي من اجلاذبية..«�شحيح 

من جهتها، ترى كاتبة »احتالل وول �شرتيت والربيع العربي« اآن ماري �شل�تر يف جملة »اأتالنتيك« اأن اخلط�ط امل�شرتكة التي جتمع 

الربيع العربي واحتجاجات وول �سرتيت تلعب دوراً اأ�سا�سيًا يف التكهن مب�ستقبل هذه االأخرية. تعلّق �سلوتر بالقول »هناك العديد من 

ال�شطهاد«،  اأ�شكال  اختلفت  ل�  حتى  وا�شطهادها،  ال�شع�ب  قهر  من  نابعتان  الثنتان  نف�شه:  اجل�هر  اأن  اإل  الظاهرتني  بني  الفروقات 

م�سيفة »اإذا زرت موقع »نحن الـ99 يف املئة« �سرتى بوعزيزيي الواليات املتحدة املظلومني، واإن مل يحرقوا اأنف�سهم، واحداً تلو االآخر 

وطاأتها«. يرزحون حتت  التي  واملعي�سية  واالقت�سادية  املالية  ال�سعوبات  ب�سهادتهم عن  يدلون  الو�سطى  الطبقة  اأبناء  من 

قد ينتقد البع�س قائاًل بعدم جواز املقارنة بني �سبان ون�ساء كانوا م�ستعدين للتعر�س للقمع واإطالق النار من اأجل تغيري النظاموبني 

�شبان يتظاهرون يف ظروف اأقل خط�رة، وبالأحرى ممتعة يف كثري من الأحيان، تق�ل الكاتبة الأمريكية م�ؤكدة على وجهة نظرها باأن 

الوحيد لتلبية مطالبهم يكون من خالل تغيري �سيا�سي ذي مغزى«. ال�سبيل  واأن  الطرفني هو �سعور عميق بالظلم،  »ما يجمع 

ما  تقرّر  كي  حمددة  اأهداف  دون  من  بداأت  التي  للحركة  حان  قد  الأوان  اأن  �شا�شل�  اإيلي  ب��شت«  »وا�شنطن  يف  الكاتب  يرى  وفيما 

اأن  ينكر  اأن  اأحد  با�ستطاعة  لي�س  اأنه  الفرن�سية  »لوموند«  �سابا�س يف  �سارلوت  داخلّية، جتزم  قوة  من  متلكه  باتت  مبا  فعله  عليها 

اأ�سهر  قبل  اعرتف،  الذي  نف�سه  اوباما  اإدارة  وعن  املوالية  االإعالم  و�سائل  �سيطرة  عن  خرجت  �سرتيت«  »وول  يف  االحتجاج  حركة 

ال�ش�ؤال  طرحها  عند  �شابا�ص  الأمريكي�ن«.وت�شت�شهد  به  ي�شعر  الذي  »ال�شتياء  عن  تعرّب  التظاهرات  اأن  الرئا�شّية،  النتخابات  على 

بالتعبئة  القيام  يف  فعاًل«  تلكاأت  قد  االأمريكّية  االإعالم  »و�سائل  اأن  عن  تريبيون«  »�سيكاغو  كتبته  مبا  احلركة،  هذه  م�ستقبل  حول 

يف  االحتجاج  حركات  �سهدته  الذي  التو�ّسع  اأن  اإال  الالزمة،  االإعالمّية 

»ت�رشيحات  اأن  عن  ف�ساًل  نف�سه،  فر�س  قد  املا�سيني  االأ�سبوعني  غ�سون 

اإىل  تدريجيًا  حتّولت  قد  التجمعات  هذه  اأن  على  دليل  خري  هي  الرئي�س 

حركة �شيا�شّية«.�ش�ؤال املرحلة اإذاً »اإىل ما �شي�ؤول التحرك«؟ اأمريكا التي 

�سرتيت«  »وول  �ساحات  فوق  يجري  مما  وا�سح  موقف  بلورة  ت�ستطع  مل 

و�ساحات اأخرى، ما زالت غارقة يف حريتها. وهي حرية جتمع عليها كذلك 

االحتجاجات  اأن  يرى  بع�سها  اأن  واقع  يفرقها  التي  االأمريكية،  ال�سحف 

عن  اأخرى  تت�انى  ل  فيما  قريب  اأجل  يف  ثمارها  ت�ؤتي  اأن  بّد  ل  ظاهرة 

التي  �شرتيت ج�رنال«  ال�شخرية منهم ك�شحيفة »وول  البع�ص حّد  ليذهب  �شرتيت«،  اإىل »حمتلي وول  النتقادات  الكثري من  ت�جيه 

الكثريين من  اأن  اإىل  الوقت عينه«، الفتة  االأمريكي ويحبون �ستيف جوبز يف  اأولئك »الذين يكافحون دينا�سورات االقت�ساد  هزئت من 

للمتظاهرين االإلكرتوين  املوقع  نعيه على  اعتربوه »خ�سارة كبرية عند  املتظاهرين 
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�صـيتكرر هـل  اليـورو:  لقمـة  املذهلـة  االأرقـام  خلـف 

اليونانيـة؟ االأزمـة  �صـيناريو   
ابراهيم و�صيم 

حتى االآن ال �سيء حا�سما حول اأزمة الديون ال�سيادية يف منطقة اليورو. خرج زعماء تكتل العملة املوحدة ولوحوا لالأ�سواق باأرقام باهرة للوهلة 

وكاأنهم  الي�رو  زعماء  ويخرج  اخلا�ص،  والقطاع  امل�شارف  ممثلي  مع  �شعبة،  ومفاو�شات  نقا�شات  احتفالية.  بقفزات  الأ�ش�اق  فا�شتجابت  الأوىل، 

ال�ش��شاء  و�شادت  وخاللها،  القمة  قبل  والقرتاحات  التخمينات  كرثت  وال�ح��ص.  املارد  مقارعة  رحلة  بعد  ال�شحرية  احلل  زهرة  على  ح�شل�ا 

اأن خرباء  النتيجة  اأعلــنوها. لكن  التي  ال�ساملة  اإن كان كل ما يعلن عنه ببهجة هو بالفعل �سمن حزمة احلل  اأنه مل يعرف بدقة  بعدها، لدرجة 

االقت�ساد يرجحون اأن �سيناريوهات االأزمة �ستتكرر، الأن ما مت االتفاق عليه »لي�س كافيا«. هذا ما قاله بول دو غراوا، ا�ستاذ االقت�ساد يف جامعة 

دو  قاله  ما  االأ�سواق.  على  القمة  نتائج  لتغطية  ا�ستنفر  الذي  بالده  لتلفزيون  ال�سيا�سية،  والعلوم  لالقت�ساد  لندن  مدر�سة  ويف  البلجيكية  لوفن 

االأ�سعف  النقطة  الفرن.  ال�سامل ال تزال خارجة من  الرجل حتدث وقرارات احلل  اأن  الفارق  العديد من علماء االقت�ساد، لكن  غراوا �سبق و�رشح به 

الدويل  النقد  لدى �سندوق  الذي عمل  الرجل،  لكن  بالطبع،  باهر  رقم  يورو.  مليار  األف  اإىل  االنقاذ  زيادة حجم �سندوق  ق�سة  يقول، هي  كما  فيها، 

والبنك املركزي االأوروبي، يف�سل النظر اإىل اأرقام اأخرى ال تقل اإدها�سا. فالديون العامة االيطالية تبلغ حوايل 1900 مليار يورو، ومع ا�ستمرار تدين 

يقارب �سعف حجم �سندوق  ما  اإىل  �ست�سل  االأزمة  بانتقال عدوى  املهددة  الدولة  فديون  الدين،  زيادة  االيطالية، وما نتج عنه من  ال�سندات  قيمة 

االنقاذ. بح�سابات اأكرث ب�ساطة، يبلغ حجم االقت�ساد اال�سباين حجم اقت�سادات الدول الثالث التي ح�سلت على خطة انقاذ، وهي اليونان وايرلندا 

اأن  االأخرية،  احلل  حزمة  بح�سب  االآن،  له  يراد  االنقاذ  �سندوق  اأن  ومبا  اال�سباين.  االقت�ساد  �سعف حجم  هو  االيطايل  االقت�ساد  وحجم  والربتغال. 

اأن ي�شكل  الطريقة، يبدو م�شتحــيال  القت�شادات. بهذه  اأن ي�فر ما ي�ازي حجم هذه  القت�شادات املهددة، فعليه  تاأمني على  يعمل مبثابة م�ؤ�ش�شة 

الذين هياأوا حزمة  اليورو، واخلرباء  زعماء  الده�سة. طبعًا،  باعثا على  مليار  االألف  رقــم  كان نطق  لالأ�سـواق، مهما  كافية  االنقاذ �سمانة  �سندوق 

ا�سبانيا وايطاليا من  االأوروبي �سيوا�سل �رشاء �سندات  البنك املركزي  اأن  ال�سندوق مت االعالن  احلل يعرفون ذلك. لهذا، وبالتوازي مع زيادة حجم 

واأن  الدي�ن،  ل�شندات  منخف�شة  فائدة  قيمة  على  يحافظ  اأن  منه  ينتظر  وما  املهددة،  القت�شادات  �شمان  اآلية  يعزز  ما  هذا  احلاجة.  عند  الأ�ش�اق 

ترف�شه  دور  الدور. هذا  الأوروبي هذا  املركزي  البنك  ي�ؤدي  اأن  تقْر  لكن، حزمة احلل مل  رابحة من جديد.  الدي�ن وجعلها  �شندات  يحفز على �رشاء 

اأملانيا جملة وتف�شيال، ول تزال �رشخة م�شت�شارتها اأجنيال مريكل عالقة يف الأذهان وهي تق�ل اأن البنك املركزي الأوروبي مل ي�ؤ�ش�ص ليلعب هذا 

الدور. مل ي�ؤ�ش�ص ل�رشاء �شندات الدول الأع�شاء. ومريكل تق�ل اأن لعب دور كهذا يقت�شي تغيريا يف معاهدة ا�شتقرار منطقة الي�رو، الناظمة لالآليات 

»الباب  لل�سندات  املركزي  البنك  �رشاء  ي�سكل  دو خوخت،  كارل  للتجارة،  االوروبي  املفو�س  يو�سح  وكما  املوحد.  التكتل  ال�سارية يف  االقت�سادية 

اأظهر االأوروبيون احلزم الكايف ومتكنوا من و�سع بنود احلل  اأنه لي�س موجودا فيها. ففي حال  اخللفي« حلزمة احلل ال�ساملة املعلنة، بالرغم من 

الأملاين. وعندما  الرف�ص  ال�شندات، برغم  البنك املركزي �رشاء  اإذا مل يفعل�ا ف�شيك�ن حمتما على  الأ�ش�اق، لكن  التنفيذ، فرمبا تهداأ  »�رشيعا« قيد 

يتحدث مفو�س اأوروبي ب�سيء من القلق عن �رشعة التنفيذ، فذلك الأن هناك اأمثلة قريبة. يف 21 متوز املا�سي خرج قادة اليورو مبظهر خطة ال يقل 

اإن  اأي�سا. تريث املحللون وقتها، وقالوا  الثانية النقاذها، وكان رقم 109 مليارات مبهرا  اليونان. وقتها قرروا اخلطة  اأنقذنا  كرنفالية، وقالوا: لقد 

احلديث عن خروج املري�س اليوناين من امل�ست�سفى ت�رشّع ال داٍعي له، واأن كل ما هنالك اأن هذا املري�س خرج من غرفة العناية امل�سددة اإىل �رشير 

�سيولة  اأية  دون  من  تفل�س متاما،  كادت  فقط  اأيام  ومنذ  ت�ستجري،  اليونان  اأخذت  اأ�سهر  بعد  وبالفعل،  الدائمة.  املراقبة  وهو حتت  الطويل،  العالج 

اليونانية خطة تق�سف جديدة.  اأن تتبنى احلكومة  8 مليارات، ولي�س قبل  اأن يفرجوا عن دفعة  االأوىل قبلوا  االنقاذ  اأن ممويل خطة  البلد، لوال  يف 

يرحب  اأنه  فرد  املوحدة،  للعملة  م�ستقبلة  من حكومة  موقفه  القمة عن  قبل  لليورو،  تن�سم  التي مل  ال�سويد  وزراء  رئي�س  رينفلت،  فريدريك  �ساألنا 

عليها  لدول حمددة  هيكلية  م�شاكل  بل  عملتها،  اأو  الي�رو  منطقة  م�شكلة  لي�شت  الآن  امل�شكلة  اأن  يرى  فه�  املالحظات.  بع�ص  اأبدى  لكنه  بالأمر، 

بالن�شبة  للغاية  اأمر جيد  اإنه  �شنق�ل  احلال  فبطبيعة  عمقا،  اأكرث  مناق�شات  ان جتري  تريد  الي�رو  منطقة  كانت  اإذا   «: رينفلت  وي�شيف  معاجلتها. 

الأن  اليوم، وذلك  اأنا هنا  ال�سبب  لهذا  املثال.  �سبيل  بالقطاع امل�رشيف على  االأمر  يتعلق  النقا�س عندما  ان تكون جزءا من  تريد  ال�سويد  لكن  لهم. 

ارتياحًا حيال  رينفلت  يبد  كلها«. مثل عديدين غريه، مل  اأوروبا  امل�رشيف يف  القطاع  تاأثري على  له  �شيك�ن  الدول  الدي�ن يف بع�ص  حل تخفيف 

وقال  الجابة،  على  عن خماوفه، حتفظ  �شئل  عندما  تق�شف.  بخطط  ال�شيف  منذ  وعدتهم  التي  برل��شك�ين  �شيلفي�  حيال حك�مة  وللدقة  اإيطاليا، 

مبت�شما ب�شخرية »الرجل الذي مر هنا قبل قليل كان يفرت�ص به الرد« ح�ل التخ�فات. بالفعل، قبل حلظات كان برل�شك�ين مير بتباهيه املعتاد، 

متجاهال نداءات ال�سحافيني. لكنه كان م�رشاً على ابراز ملف تاأبطه. اإنها ر�سالة من 15 �سفحة تتعهد فيها حكومته باجراء خطة تق�سف، وت�رشح 

الي�نان، وتخفي�ص دي�نها، مل تكن لعطاء ر�شالة  اأن م�شاعدة  الأوروبي للتجارة  التقاعد. يق�ل املف��ص  العري�شة خ�ش��شا ح�ل نظام  تفا�شيلها 

طماأنة لاليطاليني: تاأزم�ا، و�شنك�ن هنا مل�شاعدتكم ل حمالة. بل للق�ل اأنه من الأف�شل لهم فعل �شيء الآن وب�رشعة، قبل اأن تغرق البقرة ويف�ت 

التوقعات املتفائلة تتحدث عن عجز  اأن  ال�سري فيه. يكفي هنا معرفة  اأخرى  اأي دولة  اليونان ال تريد  الذي �سارته  الطريق  اأن  اأكد  االأوان. املفو�س 
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وامل�ؤ�ش�شة  املالية  وزارة  بني  م�حل  �رشاع  بداأ  احلك�مة،  رئي�ص  من  تعيينه  تراختنربج خطاب  مان�يل  بروفي�ش�ر  فيها  تلقى  التي  اللحظة  يف 

الع�سكرية. وقد كان الطرفان م�ستعدان جيدا للمعركة، لي�س فقط الأنهما توقعا اأن تطبيق تو�سيات اللجنة �سيتكلف مليارات ال�سواكل، وبع�سها على 

الأقل �شياأتي حتما من م�ازنة الدفاع، ولكن يف الأ�شا�ص لأن امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية كانت تعتزم املطالبة قبل بدء الحتجاج الجتماعي باإ�شافة كبرية 

مل�ازنة الدفاع احلالية.وقبل ب�شعة اأ�شابيع من قيام (دافني ليف) بدق خيمتها يف �شارع روت�شيلد، ا�شتكمل اجلي�ص خطة العمل اخلما�شية القادمة، 

والتي كان من املفرت�س اأن تبداأ يف التحقق يف العام القادم. هذه اخلطة، والتي يطلق عليها )حلمي�س/ حجر �سوان( كان من املفرت�س اأن توفر 

ا�شتجابة لحتياجات الدفاع والتهديدات التي تغريت وتزايدت يف العام احلايل. بدءا من احتمال اأن ي�شطر اجلي�ص خالل عامني اأو ثالثة مل�اجهة 

�شاحات قتال جديدة �ش�ف تندلع يف اجلن�ب وال�رشق نتيجة م�جة النتفا�شات يف العامل العربي، وحالة الأ�شلمة التي ت�شهدها املنطقة، مرورا 

بالزيادة الهائلة لكميات ال�شالح املتقدم والتح�شن يف اأ�شاليب القتال اخلا�شة باإيران، حزب اˆ، حما�ص، واجلهاد الإ�شالمي، و�رشورة خلق حالة 

زلة اإ�رشائيل على ال�شاحة الدولية وحماولت  oردع مقابل التقدم يف الربنامج الن�وي الإيراين، وكذا �رشورة م�اجهة ال�شتفزاز الذي يهدف اإىل زيادة ع

�شلب ل�رشعية عنها.اأ�شف اإىل ذلك اأن اجلي�ص دخل يف العام الأخري اإىل جمال حرب الإنرتنت، والتي حتتاج هي الأخرى ا�شتثمارات كبرية يف الطاقات 

الب�رشية الن�عية ويف امل�اد. وينبغي التاأكيد - التقديرات الإ�شتخباراتية التي يتبناها اجلي�ص هي اأن معظم التهديدات امل�شار اإليها لن تتحقق يف 

العامني – الثالثة القادمني. ولكن يف الظروف االإقليمية الراهنة، هذه التهديدات من �ساأنها اأن تندلع ب�سكل مفاجÅ، وحتى لو مل يحدث – ينبغي 

البدء يف ال�شتعداد حت�شبا للي�م الذي �شتحدث فيه لكي يك�ن اجلي�ص على ا�شتعداد مل�اجهتها باحلد الأدنى من اخل�شائر والأ�رشار ، هذا ل� اأو حني 

تتحقق، لكي ال تتكرر اأخطاء حرب لبنان الثانية. وكل ذلك كان يف اإطار توجيهات العمل التي اأ�سدرها وزير الدفاع ورئي�س هيئة االأركان العامة 

اأي  ملخططي (حلمي�ص).ويف نهاية املطاف متت بل�رة اخلطة التي ت�شل كلفتها الإجمالية طبقا حل�شابات امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية 20 مليار �سيكل، 

باإ�سافة 4 مليار �شيكل باملقارنة مب�ازنة الدفاع املخطط لها يف كل خم�ص �شن�ات قادمة. ويف وزارة املالية علم�ا ب�شاأن هذه اخلطة وعلم�ا اأن 

رئي�س احلكومة وافق عليها من حيث املبداأ، واأدركوا املغزى اخلا�س باملوازنة، وخططوا لعرقلتها اأو على االأقل لتقلي�سها، كما هو معروف يف كل 

ج�لة نقا�ص ح�ل امليزانية حني تطلب امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية زيادة املخ�ش�شات.ولكن وقتها جاءت الحتجاجات الجتماعية، ويف اأعقابها جلنة 

عد اجتماعي - اأيديولوجي و�سيا�سي على ما كان �سيعترب قتال تقليدي على امليزانية بني �سباب وزارة املالية وبني مرتدي  oتراختنربج(، واأ�سفت ب(

البذلة بالل�ن الكاكي (اجلي�ص). ويف امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية فهم�ا ف�را اأنهم وال�شتعدادات الع�شكرية التي خطط�ا لها ت��شك اأن تتلقى �رشبة قا�شمة.

ومل يتبدد اأملهم متاما يف احل�ش�ل على خم�ش�شات اإ�شافية لتم�يل خطة (حلمي�ص) يف العامني القادمني فح�شب، ولكن طبقا لت��شيات (جلنة 

تراختنربج) فاإن امل�ازنة ال�شن�ية القائمة ت��شك اأن تخ�شع لعمليات تقلي�ص بقيمة ت�شل اإىل 3 مليارات �شيكل كل عام. ومن هنا �ش�ف يقف اجلي�ص 

يف االأعوام القادمة اأمام فارق ي�سل اإىل 7 مليار �شيكل بني ما يحتاج اإليه قبل خطة العمل اجلديدة، وبني امل�ازنة التي �شتخ�ش�ص له.ول ي�جد �شك 

يف اأنهم يف اجلي�ص وامل�ؤ�ش�شة الع�شكرية هناك الكثري مما يطلق عليه (اأكيا�ص دهنية) غري مرغ�ب فيها، وهناك جمال وا�شع لتحقيق اإعادة تنظيم، 

ولكن بالن�سبة لفارق يف امليزانية بهذا احلجم ال ميكن ت�سوية االأمور، حتى ولو من خالل خطوات اإعادة تنظيم اأو ادخار حاد. وعلى �سبيل املثال، 

اأعلن رئي�ص هيئة الأركان العامة الفريق بني غانتز، اأنه يعتزم تقلي�ص الطاقات الب�رشية يف اجلي�ص النظامي بن�شبة 5% وتقلي�س القيادات. ولكن يف 

وزارة املالية يعلم�ن اأي�شا اأن هذه اخلط�ة �شتتيح للم�ؤ�ش�شة الع�شكرية اأن جتمع من ميزانيتها يف اأف�شل الأح�ال مليار اأو مليار ون�شف املليار يف 

العام، و�سوف ينق�سها اأي�سا اأكرث من خم�سة مليارات �سيكل �سنويا لو حاولت تطبيق )خطة حلمي�س(.اأ�سف اإىل ذلك، خطوات اإعادة التنظيم والتوفري 

ل تتم من الي�م اإىل الغد، و يف م�شتهل امل�شرية �ش�ف تتكلف اأكرث بكثري مما ميكن ادخاره. وما يزيد الأم�ر تعقيدا هي حقيقة اأن امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية 

قامت بالفعل بعملية اإعادة تنظيم جلزء كبري من امليزانية لل�شن�ات القادمة حني وقعت على عق�د تبل≠ مليارات ال�ش�اكل مع م�ؤ�ش�شات ال�شناعات 

الع�سكرية يف الوطن ويف الواليات املتحدة االأمريكية ل�رشاء نظم مبدئية ال يوجد جدال على مدى احلاجة اإليها، مثل منظومة )القبة احلديدية(، 

طائرات بدون طيار، ت�سليح هجومي دقيق ونظم حو�سبة متقدمة.حتى فر�سة احل�سول على دعم ع�سكري اإ�سايف من الواليات املتحدة االأمريكية اأمر 

بال اأي فر�شة ب�شبب ال��شع القت�شادي يف ال�ليات املتحدة الأمريكية وب�شبب املفاو�شات العالقة مع الفل�شطينيني. واملخرج ال�حيد الذي تبقى 

بيد اجلي�ص ه� خمرج وح�شي – يتمثل يف تقلي�س مكونات ع�سكرية رئي�سيةامل�سدر: " يديعوت اأحرونوت ـ رون بن ي�ساي"
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عالقة ع�ش�ية ويف الجتاهني، تربط بني تط�ر الجر وانتاجية العمل. فامل�شت�ى اجليد لالجر ي�فر احل�افز لدى الجري ويدفع يف اجتاه زيادة 

املدى  تقي�ص على  العمل  انتاجية  ل�شلعها وخدماتها.  النهائية  بالأ�شعار  امل�ص  اج�ر عمالها من دون  زيادة  للم�ؤ�ش�شة  النتاجية مبا يتيح 

الق�شري، تط�ر ن�شبة القيمة امل�شافة املحققة داخل امل�ؤ�ش�شة اىل الج�ر املدف�عة وملحقاتها وعطاءاتها. فاإذا جاء ايجابيًا، حتققت انتاجية 

العمل و�سمحت بزيادة حقيقية لالجر.

 القيمة امل�سافة التي حتققها ال�رشكات اي الفارق بني قيم االنتاج ومدخالته التقنية، تكافÅ راأ�س املال والعمل، فتنق�سم بني توزيع االرباح 

على امل�شاهمني ودفع الج�ر. وبقدر ما يك�ن الت�زيع عادًل يخيم ج� من التفاهم يف الداخل. اما اذا انحاز الت�زيع نح� مكافاأة راأ�ص املال على 

ح�شاب العمل، ت�شنجت العالقات وانفجرت اخلالفات وعمت ال�شطرابات والت�ترات الجتماعية. اذاً، تط�ر الجر احلقيقي حمك�م بتط�ر انتاجية 

العمل وارتفاع حجم النتاج، والجر احلقيقي اهم بكثري من الجر ال�شمي لنه يلحظ عند زيادته م�ؤ�رش ا�شعار ال�شتهالك، ويعرّب عن قدرة 

الجري على زيادة ا�شتهالكه، وحت�شني م�شت�ى حياته. ومبا ان النتاجية تختلف من قطاع اىل اآخر، ل تتدخل الدول يف خمتلف �شط�ر الج�ر 

التي ترتك للمفاو�سات املبا�رشة بني ا�سحاب العمل والعمال، بل تتدخل فقط يف حتديد احلد االدنى الذي يفرت�س ان يوفر للنا�س وخ�سو�سًا 

املعدمني منهم، حياة تقع على درجة اعلى من خط الفقر. وتعادل ن�سبة زيادة االجر عمومًا ن�سبة زيادة االنتاجية على املدى الطويل، الن ما 

ي�شقط هذه العالقة على املدى الق�شري، نف�ذ اجلمعيات املهنية وا�شحاب العمل.

 ان ت�سييق مروحة االجور يف االقت�ساد اف�سل بكثري من تو�سيعها خدمة للعدالة االجتماعية. ففي لبنان، غالبية االجور ال�سهرية املدفوعة 

تراوح مقّومة بالدوالر بني 500 و1500 دوالر مع ن�سبة لالجر االدنى اىل االجر االعلى تقل عن 3،5%. كذلك تقل االجور ال�سهرية للغالبية عن 

املتو�سط االجمايل البالغ نحو 1800 دوالر �سهريًا، والذي ميثل ن�سبة الكتلة االجرية املدفوعة يف القطاعني العام واخلا�س واملقدرة بـ15 

 8880 œاملحلي ال�سنوي البالغ 40 مليار دوالر. من جهة اخرى، يبلغ متو�سط الدخل ال�سنوي للفرد من النا œمليار دوالر �سنويًا اىل النا

دوالرا، وهي ن�سبة قيمة الناœ. 40 مليار دوالر اىل عدد ال�سكان 4،5 ماليني ن�سمة، اي 740 دوالرا �سهريًا ميثل نحو �سعفي احلد االدنى احلايل 

لالجر، مما ي�سري اىل ان احلد االدنى اقل بكثري من املتو�سط االجمايل للدخل ال�سهري.يجب ان ت�سكل االجور حافزاً لال�ستثمار ال رادعًا له، كما ان 

رفعها يجب ان ي�سمح بزيادة ا�ستهالك العائالت. ان اال�ستثمار يف الرتبية والتدريب والتاأهيل يقود اىل م�ستويات جيدة النتاجية العمل وتاليًا 

لالج�ر. ول� كانت انتخابات جمل�ص الن�اب على الب�اب، لكان الهتمام الر�شمي مب�شاألة ت�شحيح الج�ر اأ�رشع واأفعل، ولكان ال�شيا�شي�ن طلب�ا 

من امل�شارف تخ�شي�ص قرو�ص خا�شة لل�رشكات ب�رشوط م�شهلة لتدفع كل املتاأخرات املتعلقة باأج�ر عمالها وم�ظفيها وملحقاتها.يجب ان 

يرتفع احلد الدنى لالجر يف لبنان. لكن مثل هذا القرار ل ميكن اتخاذه من دون اجراءات ر�شمية مكملة تط�ل القطاعني العام واخلا�ص وتخدم 

ت�سحيح ال�سطور االخرى لالجور.فرفع احلد االدنى من الدولة والتفاو�س على بقية ال�سطور بني ا�سحاب العمل والعمال، يفرت�س اراحة ال�رشكات 

وم�ساعدتها يف حت�سني ادائها ونتائجها املالية. فحمايتها جمركيًا من م�ستوردات تاأتي من دول يقل فيها احلد االدنى عما هو معتمد يف لبنان 

�رشورية حلماية العمالة املحلية واالمن االجتماعي، علما ان منحها قرو�سا م�رشفية مي�رشة الفوائد، �رشوري لتحديث و�سائل انتاجها ورفع 

م�ستوى قيمها امل�سافة واجورها. اما القطاع العام الغارق يف الديون والعجز، فهل ي�ستطيع زيادة اجور موظفيه من دون ان يذهب اىل اال�ستدانة 

جمددا؟ اجل�اب بديهي يف ظل هيكليته احلا�رشة. لذلك، ل بد من اعادة تعريف املهمة والدور للقطاع العام خ�ش��شًا مب�شاألة ادارة اخلدمات 

العامة التي بدا ب��ش�ح ف�شله الذريع يف ايجاد احلل�ل املنا�شبة لها رغم انفاق �شخم عليها خالل عقدين. من دور املخطط واملنفذ اىل دور 

ال��شاية والرقابة، هذه هي املهمة اجلديدة التي نريد ان ي�شطلع بها القطاع العام. فالقطاع اخلا�ص قادر بقدراته املالية والب�رشية، ان يدر�س 

وي�ستثمر وينفذ يف ميادين اخلدمات العامة )كهرباء ومياه ري ومياه �سفة ونقل م�سرتك وات�ساالت ثابتة وم�سايف نفط و�سيانة طرق وادارة 

م�ست�سفيات ومدار�س ر�سمية وادارة �سمان اجتماعي( من دون متلك اي ح�سة منها. يجب ان يرفع احلد االدنى لالجر لوقف تو�ّسع الفقر، على ان 

تتّم املفاو�سات على ال�سطور االخرى بالتزامن مع االجراءات املكملة ال�رشورية لعدم ارهاق القطاعني العام واخلا�س باعباء مالية ا�سافية. 

�شيا�شة الجر لي�شت قراراً يتيمًا تتخذه احلك�مة، بل روؤية وادراك لتفرعاتها وتداخالتها وتاأثرياتها يف اح�ال العائالت واملجتمعات والقت�شاد. 

النهار 2011-10-13 
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عبد احلليم ف�سل اˆ 

ير�سم متظاهرو نيويورك واأثينا م�سهداً �سورياليًا وواقعيًا يف الوقت نف�سه. �سوريايل الأنه يقلب هرم ال�سلطة العاملية راأ�سًا على عقب. القمة 

تنغر�س يف رمال االأزمة، والقاعدة املكونة من دول نا�سئة �رشقًا تتحكم مبزيد من قرارات العامل ال�سعبة. لنتذكر اأن بيد العمالق ال�سيني 

بع�س مفاتيح ا�ستقرار االقت�ساد االأمريكي، واأنه لن ي�سمد طوياًل اأمام اإغراء ا�ستثمار مكا�سبه االقت�سادية على م�رشح ال�سيا�سة العاملي. 

ولرناقب التبادل الالفت لالأدوار بني املركز واالأطراف: تن�سج �سوارع نيويورك واأثينا و�سواها على منوال االأ�سل يف ميدان التحرير، ومتنح 

وا�شنطن الآخرين حق امل�شاركة يف قرارات تخ�شها هي. وها ه� رئي�ص البنك الدويل يقر بانقالب ميزان الق�ى القت�شادية يف العامل، مع 

م�شاعفة البلدان النامية ح�شتها من التجارة العاملية ثالث مرات يف اأقل من عقدين، وهي التي حققت يف املدة نف�شها من�اً ي�شاوي على 

االأقل �سعف النمو العاملي.الواقعي يف امل�سهد، هو اأن الراأ�سمالية الغربية مل ت�ستطع اخلروج من نفق االأزمة، رغم مرور ثالث �سنوات على 

ن�سوبها; فال هي تكيفت مع التطورات، وال هي جددت نف�سها كما كانت تفعل، لتتمدد االأزمة يف اجتاهات �ستى، ولكي ال يعود هناك فارق 

معتد به بني الدين العام والديون اخلا�سة، بني انهيار االأ�سهم الناœ من امل�ساربة اأو من تراجع النمو، بني ف�ساد الدولة و�سعف حوكمة 

ال�رشكات. واأخطر ما يف االأمر هو اأن امل�سارف املركزية �سارت امللجاأ االأخري، مع ما ي�ساحــــــــب تدخالتهــــــــا الكثيفـــــة من خماطر 

اأزماتها  الآن، بينما فعلت ذلك مرات عدة يف م�اجهة  اأن جتدد نف�شها حتى  الغربية على  الراأ�شمالية   n�ت�شخمية واقت�شادية.ملاذا مل تق

الكبرية؟ رمبا كان ال�سبب يعود اإىل املناف�سة التي تلقاها من الراأ�سماليات االآ�سيوية ال�ساعدة التي ما فتئت تلتزم بع�س القواعد التقليدية 

لالقت�شاد ال�شناعي مثل العتماد على م�شادر التم�يل املحلية، وت�شجيع ال�شتثمارات الأجنبية، لكن ب�رشوط تت�افق مع روؤيتها للتنمية 

الطويلة االأجل. لكن ال�سبب االأهم هو اأنها تعمل االآن يف بيئة م�سوهة اقت�ساديًا واأخالقيًا و�سيا�سيًا اأكرث من اأي وقت م�سى.

مل حتمل الراأ�شمالية منذ ن�شاأتها هاج�شًا اأخالقيًا، وا�شتفادت من ال�فرة التي حتققت يف البداية لإظهار اليد اخلفية مبظهر ل يخل� من الرفق. 

يف ال�سيغ االأوىل لليربالية جند اأن النمو والتطور هما معيار االأخالق، ويف القرنني الثامن ع�رش والتا�سع ع�رش اأر�سى التقليد االأنغلو�ساك�سوين 

فكرة مفادها اأن الرفاهية هي وحدها معيار ال�رش واخلري. لكن املناف�سات الفكرية واالقت�سادية التالية اأف�ست اإىل مراجعات عدة، فمع اأن 

االجتاه الرئي�سي للراأ�سمالية التقليدية ظل منقاداً وراء العقالنية االأداتية الباحثة عن ال�سيطرة املنظمة على كل جوانب احلياة، اإال اأن دولة 

الرفاهية مل تكن جمحفة متامًا بحق عن�رش العمل; فحفظت لالإن�سان مقعداً داخل عملية االإنتاج، ومنعت بالتايل ذوبان االأخالق االقت�سادية 

داخل اإطار املنفعة وامل�سلحة اخلال�ستني. وهذا هو حبل النجاة الذي مكن الراأ�سمالية من ال�سمود يف وجه العقائد املغايرة يف القرن 

املا�شي. لكن الليربالية اجلديدة قطعت هذا احلبل عندما �رشفت اهتمامها عن تنمية الإنتاج مع ما يتطلبه ذلك من عالقات اإنتاج مت�ازنة 

بني العمل والراأ�شمال، واأولت اهتمامًا اأكرب بت�شخيم الرثوات النقدية وتعزيز ال�شيطرة، وه� ما اأف�شى اإىل انحرافات اأخالقية �شمحت مثاًل 

بتوظيف االأموال يف املقامرة واحلروب وعظمت من �ساأن الرثوات املكونة بال جهد.اإن تعاظم دور املال وا�ستقالله الن�سبي عن دورة االإنتاج، 

قلل من �شيطرة الدولة على �شيا�شاتها الأ�شا�شية، ف�شارت الهيئات غري املنتخبة امل�جه الأ�شا�شي للربامج املالية والقت�شادية، واأ�شبح 

�شعبًا �شبط حركية روؤو�ص الأم�ال الفائقة يف اإطار اإجراءات وتدابري تتخذها دولة واحدة من دون تن�شيق وت�شاور مع دول اأخرى. اإن امل�اجهة 

اجلماعية لالأزمات اأمر ممكن ومطل�ب، لكن تطابق امل�شالح بني الدول ل ي�شتمر ط�ياًل، وهذا ما اأ�شاب الإجماع الذي عربت عنه اجتماعات 

الدول الع�رشين يف اأعقاب اأزمة 2008; اإذ مل مي�س اإال وقت ق�سري حتى بداأت تظهر تناق�سات امل�سالح واالآراء بني املراكز العاملية الثالثة 

املعنية باالأزمة. لقد ا�ستنفدت الراأ�سمالية املالية كل املكت�سبات االقت�سادية النا�سئة عن االإجنازات التكنولوجية التي و�سعت يف خدمة 

طموحات ق�سرية االأجل. وقد قيل يف بداية ع�رش العوملة الراهن اإن راأ�سمالية ما بعد ال�سناعة لن تتعر�س لركود مطلق بف�سل الفر�س التي 

توفرها اإجنازات العلم واملعرفة والتدويل الوا�سع النطاق. فالدول، منفردًة اأو بالت�سامن والتكافل يف ما بينها، �ستتمكن من جتديد قواها 

الإنتاج والتبادل معه فر�شًا عدة، لكن  الأزمات.وبالفعل، حمل تدويل  اأثناء  الأو�شاع اجلديدة وا�شرتداد ما تخ�رشه  املنتجة والتكيف مع 

تدويل حركة الراأ�شمال باملقدار نف�شه كان خطرياً ومغامراً وحمبطًا لإمكان ال�شتفادة التامة من الث�رة العلمية احلالية. لقد اأغرق الط�فان 

املايل اجل�ش�ر التي اعتادت الراأ�شمالية ا�شتخدامها للعب�ر اإىل �شفاف جديدة، وهذا كان ممكنًا يف م�اجهة ذي�ل الأزمة الراهنة، اإن من خالل 

اإحداث تق�سيم عاملي جديد للعمل وتعظيم التجارة املتكافئة وزيادة حجم االعتماد املتبادل يف جماالت االقت�ساد احلقيقي، اأو عرب توجيه 

موارد اإ�سافية نحو ابتكارات ت�سب يف خدمة االإنتاج ال اال�ستهالك فح�سب.�سيتظاهر كثري من النا�س �سد خ�سوم افرتا�سيني، ويف مواجهة 

راأ�سماليات تديرها دول عاجزة، لكن تغيري ال�سيا�سات مل يعد كافيًا، فاحلاجة املا�سة هي الإ�سالح املجال االأخالقي وال�سيا�سي واالقت�سادي 

للراأ�سمالية، التي بداأت تفرت�س نف�سها بعد اندثار اأعدائها ال�سابقني وغياب مناف�سيها.

عن �سحيفة االأخبار العدد 1532 ال�سبت 8 ت�رشين االأول 2011

OÉ``°üàb’G AÉ````j ∞```dG



35 ت�صرين اأول 2011م - ذو القعدة 1432هـالعدد ال�صابع واخلم�صون�صدى النقابات

≥«∏©J h ÈN    ≥«∏©J h ÈN   ≥«∏©J h ÈN    ≥«∏©J h ÈN

 ÜصراVلي≤ اال©Jور وLاالأ íيëص�J ل≈ اال–اد ال©ما› ال©ام ‘ ملفY ا◊ملة

( اÈÿ): اثر قراره بتعليق اال�رشاب الذي كان مزمعا تنفيذه يف 12 ت�رشين االأول 2011 �سّن نقابيون معار�سون واعالميون حملة ت�سهري 

بالحتاد العمايل العام �شخرت لها �شفحات يف �شحف حمرتمة وعناوين نقابية خمتلفة . 

( الت©لي≤ ) :  فتح االحتاد العمايل العام االأزمة املعي�سية اخلانقة لل�سعب اللبناين وارتفاع االأ�سعار و ملف  ت�سحيح االأجور منذ اليوم 

االأول لتكليف الرئي�س جنيب ميقاتي ت�سكيل احلكومة ، ون�سط يف اأكرث من اجتاه وعلى اأكرث من م�ستوى ; على م�ستوى اللقاء مع معظم 

القيادات اللبنانية من رئي�ص اجلمه�رية اىل رئي�ص احلك�مة ، اىل ال�زراء املعنيني مبا�رشة ، وغري املعنيني مبا�رشة  ، وعقد اللقاءات النقابية 

، واأطلق ال�رشخات ، ودق اأجرا�س االنذار مرارا ، لكن اأحدا مل ي�سمع �سماعا جّنب االحتاد العمايل العام قرار اعالن اال�رشاب العام .  

ورغم اأن اجلميع �شمع مبا فيهم الق�ى ال�شيا�شية ، والعالم ، والقيادات النقابية ، مبختلف فئاتها واأل�انها و�رشائحها ، قرار ال�رشاب العام ، ( 

وبا�ستثناء االيام الع�رشة االأخرية التي �سبقت 12ت�رشين االأول ، موعد اال�رشاب( مل نر حما�سا ، ومل  ن�سمع  مواقف داعمة  ، تتنا�سب مع حجم 

برودة احلكم ، ومع حجم جتاهل وانكار ا�سحاب العمل  ، ومل نلم�س ا�سطفافا حول  االحتاد العمايل العام كما �سهدنا ا�سطفافا اأو ان�رشافا 

عنه ! بل ومهاجمة له ابان وبعد قرار تعليق اال�رشاب بتحفظ ؟! 

الهجمة التي �سّنت على االحتاد العمايل العام من خارجه ،ارادت التعمية على اهداف قراره بتعليق اال�رشاب بتحفظ ، وهو التحفظ الذي 

هدف اىل حت�سني التحرك املطلبي و�سمان قوة ا�سافية ال�ستئنافه بعد احل�سول على �سالح حق احلكومة يف التدخل بتحديد احلد االدنى 

لالأج�ر والزيادة على ال�شط�ر ، وه� ما ا�شتماتت الهيئات القت�شادية ملنع ال��ش�ل اليه . من قام بالتعمية على ذلك ، امنا قام به خلطف 

الكلمة والقرار يف �ساحة مطلبية غدت ملتهبة ومتاأججة عماليا و�سعبيا ، جنح االحتاد العمايل العام يف الهابها وتاأجيجها ، اذا هو التفاف، 

وحماولة خطف للفر�شة النقابية ، وهذا ما ت�ؤكده خطاباتهم وان�شطتهم  الالحقة .     

نفهم االلتفاف على الفر�س النقابية املتاحة للنجاح من قوى �سيا�سية �سلطوية ، ذات م�سلحة يف �رشب احلركة النقابية العمالية ، وال 

نفهمه من قيادات نقابية وقف اىل جانبها االحتاد العمايل العام وما زال يف ق�ساياها ومطالبها ، اأو من نقابيني ما زالوا حتى االآن اع�ساء يف 

االحتاد العمايل العام ! نفهم ذلك من القوى ال�سيا�سية هذه ، وال نفهمه من بع�س االعالم الوطني ، الذي مل يرنا ا�سنادا لالحتاد العمايل العام 

وتنظريا ملطالبه كمطالب نقابية ) غري تلك البحثية والف�سائحية  ( ، كما ارانا حملته ال�سعواء على االحتاد العمايل العام  وت�سكيكا به  يف 

عز املعركة التي تفرت�ص تكاتفا من املخل�شني ودع�ة للت�حد، وعلى الأقل تعليقا للمعار�شة ذات اخللفيات "العتيقة " حتى ينجلي غبار 

املعركة . ل ندري كم كانت م�شيبة هي حماولت تظهري املتحجرة من الحتاد العمايل العام معار�شة واعرتا�شا على قرار تعليق ال�رشاب 

بتحفظ ، اأمل يكن هذا اجلمع - ن�عا وميال - جمعا معرت�شا على كل نتائج انتخابات الحتاد ، التي ح�شلت يف ال�شن�ات الثالث ع�رش املا�شية 

، امل يك هذا اجلمع طاعنا دائما بد�شت�رية قيادة الحتاد العمايل العام ،وقان�نية هيئاته املنتخبة وباأكرثية متثيله ؟! هل العرتا�ص الذي 

ن�سهده اليوم اعرتا�س على �سيا�سات االحتاد االقت�سادية واالجتماعية ، وعلى ادارته للحراك املطلبي ؟ اأم اأنه اعرتا�س من اأطياف معهودة لها 

" اجندتها االأخرى " ؟!! التاأكيد اأن للمعار�سة النقابية ادوارا نقابية واأ�سواتا مطلبية م�سهودة ، ال ينفي اأن البع�س منها  هو يف املكان الذي 
يثري ت�شاوؤلت ح�ل الهداف غري النقابية وغري املطلبية مل�قفه من الحتاد العمايل العام ، وح�ل اأ�شباب امتناعه عن املمار�شة الدميقراطية 

يف اعرتا�شه عليه،  والعمل على اقناع الآخرين بروؤيته وب�ش�ابية خياراته وان�شطته داخل امل�ؤ�ش�شات الد�شت�رية لالحتاد العمايل العام ؟! 

يبدو اأن مقولة " قبول االآخر" يف لبنان ما زالت حتتاج اىل جهد منا�سب اأمام مقولة " رف�س االآخر " حتى ن�شل اىل تقارب بني روؤانا واأهدافنا 

واأدواتنا يف االداء النقابي وقراره .  

والتاأكيد اأن االقالم البالغة احلرفية واملهنية يف ال�سفحات االقت�سادية والنقابية لبع�س ال�سحف املحرتمة وذات امل�سداقية العالية ، ال 

يعفيها من واجب الجابة على ا�شتغراب اللفا® والعبارات التي ا�شتخدمت يف مهاجمة الحتاد العمايل العام ، وكل هذا الت�شحيف والتزوير 

ملواقفه ، واال�رشار على و�سعه يف املكان املعاك�س متاما للمكان الذي اراد اأن يذهب اليه يف حتفظه على قرار ت�سحيح االأجور ، املكان 

ال�شالح ليدير منه معركته وي�شتكملها فيه مب�ش�ؤولية يحملها ، لهداف مطلبية معي�شية بحتة ، ل ب�شري خلف حماولت ا�شتدراجات من التحق 

بركب املعركة يف اليومني االأخريين الأهداف خمتلفة متاما ؟!
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ما زلنا يف نقا�س معكم حول  بديهيات العمل النقابي التي كان عليكم احرتامها ، وكان عليكم اأن ال تقبلوا من جاء اإليكم من النقابيني العمال، 

خارجا على قيادته ، وعلى د�شت�ر م�ؤ�ش�شته النقابية الأم  ، ه�ؤلء النقابيني الذين كان عليهم اأن يك�ن�ا اأكرث "دميقراطية" يف العمل النقابي اجلماعي 

،امل�ؤ�ش�شاتي ، فيحتكم�ا اإىل امل�ؤ�ش�شات التي �شاغ�ا معها قرار الإ�رشاب ، فيناق�ش�ا ، ويجادل�ا ، واإن �شاوؤوا �رشخ�ا وقاتل�ا ، لكن حتت �شقف ال�حدة 

النقابية العمالية ، ل اأن يخرج�ا على زمالئهم كعادتهم يف كل ا�شتحقاق ، �شامتني ، خمّ�نني ! قاطعني كل طريق للنقا�ص والتالقي،  فلي�شت هذه اآخر 

حدود الدنيا، ولي�س هذا اآخر ما ميكن اأن يكون من حترك ون�سال نقابي ! 

فهل يف هيئاتكم، ويف جتمعاتكم النقابية ما تدينون به يف العمل النقابي غري احلر�س على القرار النقابي الدميقراطي، وغري �سابطة اجتماع كلمتكم 

ووحدتكم ؟ ! هل دفعتكم ثقافتكم ) الزائدة علينا نحن العمال ( اإىل دين نقابي اآخر مل ندرك بعد ثقافته وح�سارته ؟! اأم اأنه حقا كما يقولون اأن القدمي 

اإذا تقادم اأكرث، عاد ي�ما فكان اجلديد واأكرث ؟!ومع ذلك نحن نحرتم خياركم، ونحرتم خيارهم، ولكن ن�شع اأداءهم القدمي منه واجلديد، بني اأيدي العقالء، 

ليقولوا اإن كان فيه التزام مببداأ احرتام االآخر، وحق االآخر، االآخر الذي نعمل معه، اأو اإىل جانبه ! اأو كان فيه احرتام للدميقراطية االأكرثية اأو التوافقية، 

اأو ه� يحقق ي�ما وحدة نقابية يق�ى بها اجلميع.  نحرتم خياركم، ونحرتم خيارهم، يف هذا الأداء النقابي، ولكن لي�ص لكم اأن تلب�ش�نا ما �شاق علينا،  

ونراه �سنع يف قالب لي�س لنا.. يف قالب بريت وبليت خيوطه ، و�سداأت م�سامريه . نحن نحرتم خياركم و�سوف جند الطريق امل�سيء للتعاون معكم ، 

واإن جهلتم علينا... ولكن، لكل اأداوؤه وقراءته ، وتقديره ، وم�ش�ؤوليته النقابية وال�طنية . فال يعدو اأحد مّنا على اأحد، وتعال�ا اإىل كلمة �ش�اء...   بقيت 

كلمة يف املو�سوع، من حق زمالئنا اأن ي�سمعوها اإن كنتم اأنتم ال ترغبون:  االحتاد العمايل العام يف لبنان مل يعلق االإ�رشاب الذي كان مقررا يف 12 

ت�رشين الأول ليلغي به حتركه املطلبي يف ملف ت�شحيح الأج�ر ، كما رّوجتم يف حملتكم عليه ت�ش�يها مل�قفه، ويتخلى عن واجبه ، كما اأ�شعتم ، 

واأردمت اإظهاره ، بل ه� م�شتمر يف قراره وحتركه لت�شحيح قان�ين عادل لالأج�ر ، وبالن�شب املئ�ية العادلة لكل ال�شط�ر ، وم�شتمر بالت�شدي جلميع 

املطالب املعي�شية  والجتماعية ، بنهج نقابي وطني م�ش�ؤول ، متم�شكا بحق�ق العمال وكل اللبنانيني ، ولن ي�شتدرج اأبدا خلطابات و�شاحات ن�شال 

ال يحددها هو ، وال الأ�سكال ن�سال يحددها غريه .  
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