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اقت�صاد

في الأول من �أيار
تهجير با�سم ال�سالح ...وتهجير با�سم القانون
} معن بشور



كثيرون يتحدثون بحقّ إنّ ما يشهده الوطن
العربي من اقتتال واح��ت��راب ،من غلّو وتطرف،
من تدخل وعدوان ،من إقصاء واجتثاث ،يهدف،
باإلضافة إلى سفك الدماء وتعميم الدمار وتدمير
الدول والجيوش ،إلى صرف األنظار عن الصراع
الرئيسي مع العدو الصهيوني ،بل «إجبار» األمة
على اعتبار أنّ لها ع��دوا ً رئيسيا ً غير المشروع
الصهيوني....
لكن قلة تنتبه إل��ى أنّ لهذه ال��ظ��روف الدموية
المؤلمة أهدافا ً أخرى أيضا ً هي صرف األنظار عن
مجمل الحقوق االجتماعية واالقتصادية للمواطن،
وع��ن عمق المعاناة اإلنسانية والحياتية لغالبية
الناس ،فتجري في ظ ّل هذه الظروف المريرة أكبر
عمليات نهب للموارد ،وسلب للثروات ،وأخطر
عمليات الفساد واإلفساد ،وهو ما يجعل فقراءنا
أكثر فقراً ،واألغنياء أكثر غنى.
فكما عرفنا خالل الحرب في لبنان ،كيف كانت
الميليشيات على ضفتي الحرب تعقد الصفقات
وت��ت��ب��ادل ال���رش���ى ،وت��ن��س��ق م��ع��ا ً أع���م���ال النهب
تحت ظ�لال ال��ب��ن��ادق ،فإننا نشهد ال��ي��وم ف��ي ك ّل
ساحات المعارك اقتصادات موازية حيث يحقق
«االستثمار» بك ّل أشكاله أرباحا ً مضاعفة ،وتتمكن
م��ص��ان��ع ال��س�لاح وت��ج��اره م��ن ت��ك��دي��س الثروات
وتناميها ،فيح ّل التهريب مكان التجارة ،وتطر ُد
األس����واقُ ال���س���وداء ،األس����واق ال��ع��ادي��ة ،فيرتقي
أشخاص من طبقة إل��ى طبقة أكثر يسرا ً وثراء،
فيما ينحدر باتجاه خط الفقر المدقع العديد من
أبناء الطبقات الوسطى ،على نحو يجعل للحروب
المحيطة بنا أسبابا ً تضاف إلى األسباب المتداولة،
بل يصبح لالحتراب اقتصاده ،ولهذا االقتصاد
مستفيدون منه ،حريصون على استمرار الحرب
الستمرار منافعهم.
في ظ ّل هذا الواقع ال��ذي يختلط فيه االقتصاد
بالحرب ،والقتال بالتهريب ،و»النضال» باالرتهان
للسفارات ،وفي عيد العمال بالذات نرى بوضوح
أنّ ال��ك��ادح��ي��ن ي����زداد ش��ق��اؤه��م ي��وم��ا ً ب��ع��د ي��وم،
وأصحاب الحقوق تهدر حقوقهم جهارا ً نهاراً ،بل
نرى قوانين تصدر إلضافة أعباء على المواطن،
فيما تتعدّد األسباب للحيلولة دون صدور قوانين
تنصف أصحاب الحقوق.
وال أظن أنّ أحدا ً من المهتمين ينكر أنّ قوانين
وقرارات صدرت إثر «نصائح» الصناديق الدولية
كانت سببا ً ف��ي ازدي���اد االستقطاب االقتصادي
االجتماعي ،وبالتالي االحتقان الشعبي والنفسي
وقد شكال ،مع غيرهما ،تربة لك ّل ما نراه حولنا
من حاالت غلو وتطرف وتوحش.
وم��ث��ل��م��ا ي��س��ت��خ��دم ال���س�ل�اح ف���ي زم���ن الحرب
لتهجير ال��ن��اس م��ن بيوتها وح��ت��ى ب�لاده��ا ،نرى
القانون في زم��ن السلم يستخدم أيضا ً سالحا ً
للتهجير.
إنّ ع�� ّم��ال لبنان ،ومعهم ك�� ّل الكادحين وأبناء
الطبقات الوسطى ،يفتقدون اليوم الح ّد األدنى
من مقومات العيش الكريم ،فال الكهرباء منتظمة
إال ب���االش���ت���راك ال���خ���اص ،وال ال��م��ي��اه متوفرة
إال ب��ال��ص��ه��اري��ج وزج����اج����ات ال��ب�لاس��ت��ي��ك ،وال
المستشفيات «ج��اه��زة» الستقبال الفقراء حتى
ولو كانوا على شفير الموت ،وال المدارس مجهزة
لتضمن لألجيال مستقبالً أفضل من حاضرهم
ال��م��ح��زن ،وال وس��ائ��ل ال��م��واص�لات مهيأة لتنقل
ال��ن��اس م��ن وإل���ى أع��م��ال��ه��م ب��األس��ع��ار المعقولة،

وال األس��ع��ار ت��راع��ي ق���درة ال��ن��اس على الشراء،
ب��ل إن��ه��م (ع��م��ال ل��ب��ن��ان وك���ادح���وه) يتساءلون:
أي��ن ق��ان��ون سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب مثالً الذي
ينصف عشرات اآلالف من المعلمين والموظفين
والعسكريين؟ هل ينتظر فعالً جلسة تشريعية
لمجلس النواب أم أنّ من أهداف تعطيل الجلسات
التشريعية هو منع إقرار هذا القانون بعد أن أُمطر
المطالبون بالوعود من ك ّل الجهات؟
وفي المقابل ،كيف تنعقد جلسة نيابية إلقرار
قانون جديد لإليجار بمادة وحيدة ليطلق سلسلة
م��ن التفاعالت ال��م��ه��دّدة بالتصاعد ،وخصوصا ً
بعد أن أبطل المجلس ال��دس��ت��وري بعض مواده
األساسية ،فيبدو القضاء في جدل حول شرعية
هذا القانون أو ال شرعيته ،فيما المطلوب ببساطة
ق��ان��ون يتفهم ظ���روف ال��م��ال��ك ال��ق��دي��م وينصفه،
ويحول دون تشريد المستأجر القديم ويصون
كرامته وما تبقى من عمره.
ث��م أي��ن ق��ان��ون السلفة ل��ـ  23أل��ف م��واط��ن من
أص��ح��اب ال��ح��ق��وق ف��ي ت��ع��اون��ي��ات ل��ب��ن��ان ،بعد أن
أم��ض��ى ه���ؤالء أك��ث��ر م��ن عقد ون��ص��ف يناضلون
لنيل بعض حقوقهم م��ن مؤسسة يفترض أنها
تحت وصاية الدولة ورعايتها ،فإذا بها تتعرض
ألش��ن��ع أن���واع ال��ق��رص��ن��ة وال��ن��ه��ب وس��ل��ب حقوق
ف��ق��راء وم��ت��وس��ط��ي ال��ح��ال ائ��ت��م��ن��وا دول��ت��ه��م على
مدخراتهم وتعويضاتهم.
أم���ا ق��ان��ون ال��س��ي��ر ال��ج��دي��د ،ال���ذي ك���ان مطلبا ً
لك ّل مواطن يشكو من ح��ال السير في العاصمة
وعموم البالد ،فقد تحول إلى عبء على المواطن
وال��دول��ة ،ب��دالً م��ن أن يكون ع��ام�لاً مساعدا ً على
تخفيف األع��ب��اء ع��ن ك��اه��ل ال��ن��اس ،ف��ف��رض على
المخالفين رسوما ً يعجز أصحاب الدخل المحدود
ع��ن دفعها ،فيما ل��م توفر الحكومة ال��ح�� ّد األدنى
من واجباتها تجاه الطرقات وحفرها والشوارع
وانسداداتها وتأمين المواقف وتجهيز شبكات
النقل العام وغيرها.
وإذا ك���ان م��ن ح���قّ ال��دول��ة ال��ت��ش��دّد م��ع بعض
المخالفين الذين ال تبرير لمخالفاتهم كالسكارى،
والمدمنين ،والمسرعين دون حساب ،ف��إنّ من
واجبها تف ّهم ظ��روف أغلبية الناس التي تخضع
اليوم مثالً البتزاز السوق السوداء ،حين يتعلق
األم�����ر ب���ش���راء ب��ع��ض ال���ح���اج���ات ال���ت���ي فرضها
القانون ،بل من واجبها كدولة أن تؤمن شروطا ً
ع��دة ليصبح معها قانون السير «ال��م��ع��دّل» قابالً
للتطبيق.
ولن نسترسل في سرد أمثلة تمتلئ بها حياة
اللبنانيين ال��ذي��ن إذا اح��ت��اج��وا ق��ان��ون��ا ً حاسبهم
ال��م��س��ؤول��ون بتعطيل ال��ت��ش��ري��ع وغ��ي��اب ال���رأس
األول للبالد ،أم��ا إذا اح��ت��اج المحتكرون أو أهل
الصفقات إلى قانون من هنا أو قانون من هناك،
فيصدر القانون حتماً.
في لبنان ه��ج��رت��ان ...هجرة سببتها الحرب،
وأخ���رى يسببها «ال��س��ل��م» ...واح���دة ت�� ّم��ت تحت
قرقعة السالح ...واألخرى تجري باسم القانون
الذي يفترض فيه حماية الناس فإذ به يطاردهم
في ُقوتهم وسكنهم وصحتهم ومواصالتهم.
أال تستحق الهجرتان ح��راك��ا ً ممن ال مكان له
خارج بلده ،أو ممن ما زال مص ِّمما ً على الثبات في
أرضه مهما كانت الصعوبات.
س��ؤال ال نجد أفضل منه ،ونحن نحتفل بعيد
العمال في بلد ُحرم من األعياد ،ويكاد ُيحرم من
العمال والكادحين ومتوسطي الحال أيضاً.

خليل :لبنان �أمام خ�سارة كبيرة �إذا لم يتم
ت�شريع و�إقرار االتفاقيات مع الم�ؤ�س�سات الدولية

مقدّم الحضور خالل حفل التخرج في قصر األونيسكو
حذر وزير المال علي حسن خليل
من خسارة لبنان فرصة مهمة« ،إذا
لم نبادر فورا ً للنزول إلى المجلس
النيابي م��ن أج��ل تشريع وإق���رار
االتفاقيات مع البنك الدولي وغيره
من المؤسسات».
وخالل رعايته حفل تخرج طالب
ال��م��ع��ه��د ال��ع��رب��ي ف��ي ق��اع��ة قصر
األونيسكو ،ق��ال خليل« :إننا وفي
إط��ار مسؤوليتنا الوطنية نتعامل
مع أولية إنجاز االستحقاق الرئاسي
وتوفير ك ّل الفرص النتخاب رئيس
ج��دي��د للجمهورية وال���ذي أثبتت
التجربة محورية موقعه في تأمين
النصاب الوطني والدستوري وفي
انتظام عمل الدولة ومؤسساتها.
وه��ن��ا على الجميع ال��م��ب��ادرة إلى
االلتزام بتأمين فرص انتخاب هذا
الرئيس بحضور جلسات المجلس
النيابي والقيام بالواجب الدستوري
ف��ي التشريع ل�لأم��ور ال��ت��ي تؤمن
مصالح ال��ن��اس وال��دول��ة وال��ت��ي ال

مب ّرر تحت أي اعتبار لتعطيلها ،ألنّ
فيها تخ ّل عن الواجب والمسؤولية
وتخسر البلد الكثير من اإلمكانيات
والفرص التي تؤمن له االستمرار
والحياة .وعلى رأس هذه األولويات
إقرار موازنة عامة بعد انقطاع طويل
وإق��رار جملة من مشاريع القوانين
وال��ب��رام��ج التي تستفيد منها ك ّل
المناطق اللبنانية».
وأض��اف« :باألمس التقينا نائب
رئيس البنك الدولي خالل زيارته
إلى لبنان وك��ان صريحا ً وواضحا ً
حيت ق��ال إنّ لبنان أم���ام محطة
خسارة مئات الماليين من الدوالرات
من عقود واتفاقيات طويلة المدى
توفر الكثير على الدولة في ميزانيتها
وت��ؤم��ن ف��رص إط�ل�اق ال��ع��دي��د من
المشاريع التنموية ف��ي مختلف
المناطق ،إنّ لبنان معرض لخسارة
هذه الفرصة ،إذ لم نبادر فورا ً للنزول
إلى المجلس النيابي من أجل تشريع
وإقرار االتفاقيات مع البنك الدولي

وغيره من المؤسسات».
وختم خليل« :يقال أنّ اللبنانيين
نجحوا كأفراد في مختلف المجاالت،
في الداخل والخارج على ح ّد سواء،
واس��ت��ط��اع��وا أن ي��ك��ون��وا العالمة
الفارقة في العالم على المستويات
السياسية واالقتصادية والثقافية،
ولكنهم فشلوا كجماعات ما تزال
متصادمة ومتنافرة وال تجتمع على
ش���يء ،فهل يستفيق اللبنانيون
من سبات انقساماتهم وخالفاتهم
فيستعيدون لحمتهم الوطنية
ال��ج��ام��ع��ة وي��وج��ه��ون ج��ه��وده��م
المشتركة لبناء ال��دول��ة ال��ق��ادرة
والعادلة ،في مواجهة االستحقاقات
المصيرية الداخلية والخارجية
الخطيرة بتداعياتها وتعقيداتها
على واقع الوطن ومستقبله؟ نحن
نثق بقدرة وطننا على البقاء وعلى
االستمرار ،ونحن نراهن على هذه
االستفاقة ،ونعمل على تحقيقها
حتى لو جاءت متأخرة».

دعوات لمنا�سبة عيد العمل �إلى رفع الغبن عنهم ومواجهة الف�ساد وت�صحيح ال�سيا�سات ال�ضرائبية المجحفة

«القومي» :النخراط ّ
كل المنتجين في جبهة �شعبية قومية لمواجهة االحتالل والإرهاب
ً
دفاعا عن البنيان االجتماعي والعمراني والثقافي والح�ضاري لأمتنا
أصدر عميد العمل والشؤون االجتماعية في الحزب السوري
القومي االجتماعي نزيه روحانا بيانا ً بمناسبة عيد العمل في األول
من أيار جاء فيه:
للمنتجين فكرا ً وغالال ً وصناعة عيد في األول من أيار ،لكن هذا
العيد ،ليس كك ّل األعياد ،فحقوق هؤالء المنتجين مهدورة ،من جراء
السياسات االجتماعية المجحِ فة والظالمة التي تسرق الفرح من
عيونهم وعيون عائالتهم وأطفالهم.
إنّ الظالمة بحق المنتجين ،والغبن الالحق بهم ،باتا في أيامنا
هذه مضاعف ْين ،فإلى سياسات القهر االجتماعي تجاه هذه الشريحة
األساسية في المجتمع ،جاء اإلره��اب بقواه ودول��ه ليضاعف من
المعاناة ليس في استهداف لقمة العيش وحسب ،بل في األمن
واالستقرار وفي حياة الناس أجمعين.
واإلرهاب الذي يجتاح بالدنا ،ال يقتصر خطره على تهجير الناس
من بيوتهم ومناطقهم وقطع أرزاقهم ،بل هو تهديد وجودي وصل
حد قطع االعناق من خالل عمليات القتل والمجازر ،وهذا اإلرهاب
الوحشي هو نتاج مؤامرة غربية ـ صهيونية لتفتيت مجتمعنا
وضرب وحدتنا وتدمير البنى الحضارية والثقافية والعمرانية
لبالدنا.
وعلى ضوء هذه التحديات المصيرية والوجودية التي تتهدّد
المنتجين في بالدنا ،وك ّل أبناء شعبنا ،ندعو إلى:
ـ انخراط ك ّل شرائح المجتمع ،وفي الطليعة المنتجين فكرا ً وغالال ً
وصناعة ،في جبهة شعبية لمواجهة االحتالل واإلرهاب والتطرف،
دفاعا ً عن البنيان االجتماعي والعمراني والثقافي والحضاري الذي
هو نتاج تراكم تضحيات وجهاد وكفاح العمال وكل المنتجين ،وهذه
أولوية شعبية قومية تتقدّم على ك ّل األولويات.
ـ االستمرار في حمل لواء المطالب المشروعة والمطالبة الدائمة
برفع الغبن الالحق بالعمال والمنتجين ومواجهة االحتكار والفساد
واالستغالل وغياب الخدمات ،وتصحيح السياسات الضرائبية التي
تنال دائما ً من الفقراء وذوي الدخل المحدود ،وتستثني أصحاب
الثروات ورأس المال المتوحش.
ـ السعي الحثيث من أجل تعزيز األمن االجتماعي في ك ّل كيانات
بالد الشام ،عبر انصاف العمال والمنتجين في شتى مجاالت العمل.
وخصوصا ً في لبنان حيث أول األولويات هي انصاف المنتجين
على تنوعهم ،وإقرار الضمان الصحي وضمان الشيخوخة للجميع،
وإقرار سلسلة الرتب والرواتب لمستحقيها ،وإقرار قانون لإليجارات
بما يحفظ حقوق المستأجر والمالك على السواء ،من خالل خطة
إسكانية عادلة ،وكذلك وضع حد لحال البطالة التي تطال نسبة
كبيرة من اللبنانيين .وإننا نرى اهمية في االلتفاف حول االتحاد
العمالي العام ،لحمل لواء هذه المطالب العادلة والمحقة.
ـ الوقوف الى جانب العمال والمنتجين ،وخصوصا ً في الشام،
التي تتع ّرض لحرب عدوانية إرهابية ،ما خلق واقعا ً مريرا ً
وصعباً ،نتيجة التهجير وفقدان فرص العمل في المناطق التي
يعيث فيها اإلرهاب قتالً وتدميراً ،ورفع الصوت عاليا ً من أجل أن
تتح ّمل الدول وكذلك المؤسسات الدولية المعنية مسؤولياتها
للمهجرين من جراء جرائم المجموعات
في تأمين أس��واق عمل
ّ
اإلرهابية ،وتأمين الح ّد األدنى من الحياة الكريمة لهؤالء على
تن ّوع أعمالهم ومهنهم.
ـ انّ الحزب السوري القومي االجتماعي ،الذي يؤمن بالعدالة
االجتماعية ويدعو الى تحقيقها بشكل تا ّم ،يه ّنئ العمال بمناسبة
عيد العمل ،ويؤكد الوقوف إلى جانبهم دائماً ،حتى تحقيق مطالبهم
المحقة ،وقيام نظم اقتصادية جديدة قائمة على أسس العدالة
االجتماعية ،وغير مرتهنة لسياسات صندق النقد والبنك الدوليين،
هذه السياسات االفقارية التي تدفع إلى استعباد الشعوب ونهب
ثروات بلدانها.

أمل

وهنأ المكتب العمالي المركزي في «حركة أم��ل» اللبنانيين،
من جهته في بيان ،الع ّمال مطالبا ً الحكومة اللبنانية بـ»التصدي
الحقيقي للمشاكل االقتصادية واالجتماعية عبر وضع سياسة
اقتصادية تدعم القطاعات اإلنتاجية ،تح ّد من ارتفاع األسعار
والتضخم وتراعي ذوي الدخل المحدود وتوفر العمل وتأمين الراتب
الالئق لك ّل عامل وذلك انطالقا ً من المبادئ التي أرساها اإلمام المغيب
السيد موسى الصدر من رفض الحركة للظلم االقتصادي وأسبابه».
ودعا «الدولة اللبنانية إلى إيالء الرعاية االجتماعية العناية
ّ
وحث المؤسسات واإلدارات
الالزمة ال سيما الضمان االجتماعي،

المختصة على االضطالع بكامل دورها كما سبق أن طالب رئيس
مجلس النواب نبيه بري بتفعيل هذه المؤسسات وغيرها وحماية
الضمان االجتماعي الذي يمثل األمن االجتماعي للمواطن اللبناني،
وكذلك لجنة المؤشر ولجنة األسعار لتحقيق الشؤون المطلبية
ومعالجة األوض��اع المعيشية للطبقات العاملة ال سيما الفئات
المحرومة وذوي الدخل المحدود ولرفع الظلم االجتماعي وإقرار
سلسلة الرتب والرواتب».

حزب الله

ووجهت وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله «تحية
إلى عمال لبنان وإلى عمال العالمين العربي واإلسالمي وعمال
الشعوب المستضعفة ،وهم يقاومون ويواجهون األزمات األمنية
واالقتصادية التي تلقي بظاللها على أوطانهم وعلى حياتهم وحياة
أسرهم وتزيد من صعوبتها».
ورأت «أنّ ما يشهده العالم العربي اليوم من أنواع عدوان ،هو
صناعة أميركية وإسرائيلية ،من أهدافه ونتائجه األساسية الحؤول
دون أي تنمية في العالم العربي» ،مؤكدة «أنّ عمال العالم العربي
ونقابييه اليوم مطالبون بالموقف وبالموقع الذي يحفظ للمنطقة
العربية هويتها من التهديد اإلرهابي التكفيري».
وأشارت إلى أنّ «عمال لبنان اليوم يحفظون بعملهم وبإنتاجهم
بعضا ً من التوازن في الساحة االقتصادية واالجتماعية اللبنانية
 ،يحفظون توازنا ً ما زال يمنع انهيار لبنان اقتصاديا ً واجتماعياً،
مقابل جهة ما زالت ممعنة في تفريغ الوطن من عناصر قوته ،جهة
تفرض سياسات اقتصادية طاغية تحول منذ عقود دون إنتاج فرص
عمل ،وتع ّمم البطالة ،تستعبد العامل اللبناني ،وتستعيد نظام
السخرة بالمياومة ،تحول دون أجور الئقة ،وتع ّمم الفقر ،تتسبب
بالمديونية العامة ،وتستولد األزمات للبنانيين ،وكأنّ بينها وبينهم
عداوة ،تجعل لهم من االستحقاقات الدستورية أزمة ،ومن قانون
اإليجارات أزمة ،ومن قانون فساد الغذاء أزمة ،وحتى من موجبات
قانون السير أزمة ،ومن قانون الموازنة وسلسلة الرواتب أزمة ،من
نظام إدارة الكهرباء والماء أزمة ،جهة تحكم من خارج الحكومة،
وتخلق لعمل الحكومة أزم��ات ،تعطل التنفيذ ،وتعطل التشريع،
وتريد أن تمحو ارتكاباتها عبر ابتزاز الوطن وشعبه ،هذا ما يواجهه
عمال لبنان اليوم في وطنهم ،وهذا ما يعيشونه في عيدهم ويفرض
عليهم التحديات» .

االتحاد

ورأى حزب االتحاد في بيان ،أنّ األول من أيار «يقتضي أن ال يكون
احتفالية خطابية تعدّد إنجازات الطبقة العاملة بقدر ما هو تجسيد
حي لالحترام المجتمعي للطبقة المنتجة التي تسهم في دفع عجلة
التقدم والنمو خدمة لإلنسانية جمعاء وتدويب الفوارق الطبقية
وبناء تحالف قوى الشعب العاملة صاحبة المصلحة في التغيير
نحو مجتمع إنساني عادل يقوم على الكفاية في اإلنتاج والعدالة
في التوزيع».
ودعا الطبقة العاملة «إلى وحدة صفوفها ورفض السياسات
الضريبية والرعوية التي يقوم عليها النظام اللبناني والتي تحدث
خلالً في توزيع الناتج الوطني ،وتفقد المجتمع اتزانه الذي تتم
المواربة عليه بافتعال حروب وأزمات مرة طائفية وأخرى مذهبية
لمنع الحركة النقابية من توحيد صفوفها وتحقيق مطالبها».

جريصاتي

وتوجه وزير العمل السابق سليم جريصاتي إلى عمال لبنان
بأطيب التمنيات بمناسبة عيد العمل ،الفتا ً إلى أنه عرف «عن
كثب معاناتهم في سبيل لقمة العيش الحالل ،في ظروف معيشية
واجتماعية واقتصادية قاسية».
وقال في بيان« :لقد عاهدنا عمال لبنان ،منذ أن تولينا حقيبة
العمل ،بأن نكون بقربهم وقمنا بخطوات جمة في سبيل الدفاع عن
حقوقهم ،ال سيما في موضوع تحديد المهن المحصورة بلبنانيين،
وزيادة التعرفات الطبية واالستشفائية في الضمان االجتماعي
وتوسعة مروحة التقديمات الصحية ،وإدخال شريحة كبيرة من
العمال ،كانت مستثناة في الماضي ،إلى منظومة حماية الضمان
االجتماعي ،على ما وعدنا به في اليوم األول ،وإق��رار المراسيم
التطبيقية لمشروع العمل األول للشباب ،ع��ن طريق تفعيل
المؤسسة الوطنية لالستخدام ،وح ّل مسألة المياومين في بعض
المؤسسات العامة ،والدخول على خط المعالجات المباشرة بين

عون ت�سلم مذكرة من لجنتي المحامين
والدفاع عن الم�ست�أجرين
استقبل رئيس «تكتل التغيير واإلصالح» النائب العماد ميشال عون ،في دارته
في الرابية ،وفدين من لجنتي المحامين للطعن في قانون اإليجارات والدفاع عن
حقوق المستأجرين.
وقال رئيس لجنة المحامين المحامي أديب زخور بعد اللقاء« :اجتمعنا مع
دولة الرئيس العماد ميشال عون لنوضح له أنّ التعديالت التي قدمناها في حدّها
األدنى لم يؤخذ بها وال حتى  10في المئة ،وقد كانت هناك مطالبة من لجنة الدفاع
عن المستأجرين بتنحي رئيس لجنة اإلدارة والعدل واألعضاء ونطالب نحن
باستقالتهم من النائبين روبير غانم وسمير الجسر وغيرهما .أيضا ً نطالب بلجنة
محايدة لوضع دراسة جديدة لهذا الموضوع».
وأضاف« :منذ أسبوع ،طرح الرئيس نبيه بري مشروعا ً متكامالً رأينا فيه خطوة
جيدة لح ّل هذا الموضوع أي بيع المأجور أو يشتريه من المالك مع الحفاظ على
ّ
حق التعويض أي  335/65او  .40/60هكذا ننتهي من الصناديق الوهمية التي
يتكلمون عليها وننتهي من اللجان التي ستكلف المستأجرين والمالكين ألوف
الدوالرات .وسيدخلون في نزاعات ال تنتهي ،وخصوصا ً أننا طالبنا بوقف تنفيذ
القانون فوراً».
وتابع« :دولة الرئيس بري اعتبر أنّ القانون غير نافذ ورئيس مجلس الدستوري
كذلك هيئة التشريع واالستشارات ووزير العدل .هناك إجماع لوقف التنفيذ وليس
من الممكن أن تنفذه المحاكم».
وتحدث كاسترو عبدالله باسم لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ،وقال:
«سلمنا مذكرة للعماد عون باسم لجنة المؤتمر الوطني للدفاع عن المستأجرين
ولجنة الدفاع عنهم وفيه شرح كامل ومتكامل والمعطيات التي تعاملوا بها معنا
منذ إقرار المشروع في  1نيسان األسود  2014وما يترتب عنه ،وخصوصا ً أنه
قانون تهجيري وسيكرس الفرز الطائفي والمذهبي والديموغرافي وما لم تفعله
الحرب فعله هذا المشروع».

هيئة التن�سيق :م�صلحة الوطن والطالب
فوق ّ
كل اعتبار
واصلت هيئة التنسيق النقابية جولتها على القيادات الروحية ،فالتقت أمس
نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن ،الذي
أكد «وقوفه إلى جانب الهيئة في مطالبها بإقرار سلسلة الرتب والرواتب لجميع
العاملين في القطاع العام ولمعلمي المدارس الخاصة ،واعدا ً بإجراء االتصاالت مع
المسؤولين لهذا الغرض».
واص��درت الهيئة بيانا ً شكرت فيه «القيادات الدينية التي التقتها لما لمسته
منها من تأييد لمطالبها بإقرار سلسلة الرتب والرواتب لجميع العاملين في القطاع
العام ومعلمي المدارس الخاصة بعد إقرارها منذ أربع سنوات للقضاة وأساتذة
الجامعة اللبنانية» .وأكدت «استقاللية قرارها الذي ال يتوخى إال مصلحة المعلمين
واألساتذة والموظفين والمدرسة والطالب ،وأنها وحدها تملك قرارها القاطع
بممارسة حقها الديمقراطي باعتماد األشكال الديمقراطية التي أتاحها الدستور
والقانون من إضراب واعتصام وتظاهر ،وهي لم تتفق مع أي مسؤول على تحديد
خطواتها زمانا ً ومكاناً».
وأكدت الهيئة «وضعها مصلحة الوطن والطالب فوق أي اعتبار» ،داعية الطالب
إلى «االستعداد الكامل لالمتحانات الرسمية ،فالفرحة الكبرى للمعلمين واألساتذة
هي بلوغ طالبهم عتبة النجاح والفوز بما حصلوه طيلة عام دراسي كامل».

العمال وبين بعض المؤسسات الخاصة والمختلطة ،وإع��ادة
تفعيل مجالس العمل التحكيمية بعد إخراج مراسيمها من الدرج
الذي كانت قابعة فيه ،وتوسيع دائرة المستفيدين من عقود العمل
الجماعية ،وتأسيس النقابات ،والتعاون مع االتحاد العمالي
العام رئيسا ً وأعضاء ،وترؤس لجنة الحوار المستدام إلرساء نوع
من السالم والمهادنة على الجبهة االجتماعية».

االتحاد الوطني للنقابات

ورأى االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين «أنّ استقالة
الدولة من دورها في مواجهة أخطار الخصخصة والنأي بنفسها
عن وضع ح ّد لجشع الطغمة المالية قد حول وطننا إلى سلعة
رخيصة في أيدي أصحاب البنوك واالحتكارات ،ناهيك بالسياسات
المفروضة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والقائمة على
استغالل الشعوب ونهب ثرواتها وخبراتها».

جبهة التح ّرر الع ّمالي

وأكدت األمانة العامة لجبهة التح ّرر الع ّمالي «استمرارها في
تحمل مسؤولياتها تجاه العمال والفالحين» ،معاهدة إياهم بـ»حمل
أمانة مطالبهم وقضاياهم االجتماعية المحقة والقانونية ،وببذل
المزيد من الجهد والعمل الدؤوب من أجل الوصول إلى مجتمع تسود
فيه العدالة والمساواة والحياة الحرة والكريمة لجميع المواطنين».
ورأت الجبهة ضرورة السعي إلى عقد مؤتمر نقابي وطني يشارك
فيه جميع النقابيين في مختلف القطاعات والمناطق اللبنانية ،من
أجل تبني برنامج مطلبي شامل يواكب التطورات الحاصلة ويؤمن
االحتياجات النقابية والعمالية ،والسعي إلى اعتماد هيكلية نقابية
جديدة تحترم المعايير الدولية على صعيد حرية التنظيم والعمل
النقابي».

االئتالف اللبناني الفلسطيني

وفي السياق نفسه ،نظم «االئتالف اللبناني الفلسطيني لحملة
ّ
حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان» والذي تقوده «جمعية
النجدة االجتماعية» اعتصاما ً بمناسبة األول من أيار ،تأكيدا ً على
«ح� ّ
�ق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان وللمطالبة برفع
ّ
الحق» .وقد شارك في االعتصام ممثلو الفصائل
الحصار عن هذا
الفلسطينية وسفارة فلسطين ومؤسسات محلية ودولية أمام مق ّر
«إسكوا» وفي أقرب نقطة إلى البرلمان اللبناني.
ودع��ا االئ��ت�لاف «السلطات اللبنانية إل��ى ات��خ��اذ اإلج���راءات
الالزمة لرفع القيود واألج���راءات التمييزية عن القانونين 128
و 2010/129وتطبيقهما مع التعديالت التي تسمح بتمكين
الالجئين الفلسطينيين المقيمين والمسجلين في لبنان من الحصول
على إجازة عمل دائمة ومجانية ذلك في خطوة تمهيدية إيجابية من
أجل اإللغاء الكامل إلجازة العمل( )...والتشريع الستثناء الالجئين
الفلسطينيين في لبنان من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل أو شرط
الحصول على الجنسية اللبنانية ،أينما وجد في القوانين اللبنانية
المتعلقة بالعمل ،ومنح أصحاب الكفاءة ومستوفي الشروط منهم،
الحقوق التي تمنحها إياهم المواثيق الدولية التي صادق عليها
لبنان».

رابطة الشغيلة

ورأت قيادة رابطة الشغيلة في بيان بعد اجتماعها برئاسة أمنيها
العام النائب السابق زاهر الخطيب« ،أنّ السياسات االقتصادية
واالجتماعية للرأسمالية النيوليبرالية المتوحشة التي ينتهجها
النظام اللبناني والقائمة على تهميش قطاعات اإلنتاج ،وزيادة
الضرائب غير المباشرة ،والتخلي عن دور الدولة في الرعاية
االجتماعية ،هي المسؤولة عن تفاقم األزمة المعيشية وانهيار القدرة
الشرائية للغالبية الساحقة من اللبنانيين ،الذين باتوا غير قادرين
على تأمين أبسط احتياجاتهم الضرورية».
كما أصدر مستخدمو الضمان ،والحزب الديمقراطي الشعبي،
نقابة مستخدمي الفنادق والمطاعم والمقاهي ،نقيب معلمي صناعة
الذهب والمجوهرات في لبنان بوغوص كورديان ،بيانات دعت إلى
جعل األول
�رص الصفوف ،للقوى والهيئات الشعبية
من أي��ار مناسبة ل� ّ
والنقابية والشبابية والنسائية ،من أجل برنامج مطلبي دفاعا ً عن
مصالح العمال والموظفين في القطاع الفندقي وعن الحريات العامة
والنقابية ومن أجل السلم األهلي.

الحاج ح�سن :لو � ّأن الو�ضع الغذائي غير �سليم
ل�شهدنا �إقبا ًال ال مثيل له على الم�ست�شفيات
أكد وزي��ر الصناعة حسين الحاج
حسن «أنّ القطاع الصناعي هو قطاع
أساسي ومساهم في النمو االقتصادي،
رغم السياسات االقتصادية الخاطئة
ال��ت��ي م��ورس��ت ع��م��دا ً وق���ص���دا ً في
السابق» ،الفتا ً إلى «أنّ القطاع فرض
نفسه من خالل تمكن قطاعات عدة من
االستمرار رغم عدم تمتعها بأي حماية.
ومن بين القطاعات التي نجحت في
تخطي الصعاب ،وانتشرت في لبنان
والعالم قطاع الصناعات الغذائية
كونها تحمل اس��م لبنان ،وتتمتع
بالذوق والجودة».
وخ�ل�ال رع��اي��ت��ه ن����دوة بعنوان
«ال��ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ف��ي لبنان
الواقع والمستقبل» نظمته الجامعة
اإلس�لام��ي��ة ،ذ ّك���ر ال��ح��اج حسن ب��أنّ
«ه��ن��اك م��ش��اك��ل ت��واج��ه الصناعة

عموماً ،ولكنّ هناك مشاكل تعانيها
الصناعات الغذائية مرتبطة بكون
غالبية المواد األولية مستوردة من
الخارج ،وثانيا ً لعدم ربط القطاعين
الصناعي والزراعي بما فيه الكفاية في
لبنان ،وعدم ربط الصناعة الغذائية
في لبنان باإلقليم».
وأض��������اف« :إنّ ال��س��ي��اس��ات
االقتصادية في ال��دول العربية غير
تكاملية» ،الف��ت �ا ً إل��ى أنّ «م��ن بين
مشاكل هذا القطاع أيضا ً عدم إعطاء
التطوير األولوية في عمليات اإلنتاج،
مع العلم أنّ التطوير مطلوب ويتم عبر
تفعيل البحث العلمي .واقترح في هذه
المناسبة أن نقوم بعملية تكامل بين
هذه الجامعة وبين وزارة الصناعة
وب��ي��ن ن��ق��اب��ة أص��ح��اب الصناعات
الغذائية».

وت���ط���رق إل����ى م���وض���وع س�لام��ة
ال��غ��ذاء ،فأكد أنّ «م��ا نشاهده على
التلفزيون بما يتعلق بهذا الملف فيه
ش��يء من الحقيقة ،ولكنه استثناء
وليس القاعدة .والدليل أننا ال ولم
نشهد ح���االت ت��س� ّم��م جماعية في
ص��ورة متك ّررة مثالً ،ولو أنّ الوضع
الغذائي في لبنان غير سليم كما ت ّم
تصويره لشهدنا إقبال اللبنانيين
على المستشفيات بصورة ال مثيل
لها .كما أنّ نسب إصابات اللبنانيين
باألمراض السرطانية ال تتعدى نسب
المصابين بهذه األم��راض في الدول
المتقدمة .وهذا اليعني أنني لست مع
قمع المخالفين ومحاسبتهم ،لكنني
أش���دّد على أن��ي إل��ى ج��ان��ب حماية
الجيدين في هذا القطاع الذين ينقلون
صورة لبنان الجميلة إلى الخارج».

نحا�س وحمدان في ندوة اقت�صادية :لبنان يهدر فر�ص ًا
للإ�صالح منذ الت�سعينات وتثبيت العملة فاقم الأزمة
لفت الوزير السابق شربل نحاس
خ�لال ن���دوة لمركز ع��ص��ام ف��ارس
للشؤون اللبنانية بعنوان «اقتصاد
ومال :هل يتجه لبنان إلى الهاوية»؟
إلى أنّ «فرصا ً كثيرة لإلصالح المالي
واالقتصادي أُهدرت منذ التسعينات
وحتى ال��ي��وم» ،مشيرا ً إل��ى «ع��دم
األخذ باقتراحات في محطات سابقة
تشكل أساسا ً للح ّل ،ومنها تنفيذ
تصحيح ضريبي ومن ضمنه وضع
ضرائب على ارتفاع سعر األراضي
ما يشكل ،بحسب نحاس ،مصدرا ً
مهما ً إليرادات مالية طويلة ،وإطالق
استثمارات عامة تؤدي إلى زيادة
اإلنتاج».
وش����دد ع��ل��ى أنّ «ال���خ���ي���ارات
اإلصالحية صعبة وليست في إطار
«أبيض إما أسود» ،معتبرا ً أنه «إذا
كانت الخيارات محصورة بزيادة

الضرائب على الطبقة المتوسطة
والفقيرة فتكون الغاية م��ن هذه
اإلجراءات تأبيد النظام».
ول��ف��ت ح��م��دان ،م��ن جهته ،إلى
أنّ «س��م��ات النظام اللبناني منذ
التسعينات ال تزال هي نفسها وتقوم
على تغليب الريع واالستهالك على
حساب القطاعات اإلنتاجية» .وقال:
«ه��ن��اك تقويض ممنهج لقطاعات
اإلن����ت����اج ،وخ���ص���وص���ا ً ال���زراع���ة
والصناعة اللذين تراجعا إلى نسبة
 12في المئة من الناتج المحلي،
باإلضافة إلى تراجع الصادرات إلى
أق ّل من  40في المئة مما كانت عليه
عشية الحرب عام  ،»1974مشيرا ً
إلى أنّ «ما سرع في ذلك هو الرهان
على السالم اإلقليمي آنذاك والعولمة
واعتماد وصفات الهيئات الدولية
التي رك��زت على تشجيع التجارة

وتقليص إج���راءات حماية اإلنتاج
الوطني».
وشدد على أنّ «ما فاقم المشكالت
اإلقتصادية ه��و سياسة التثبيت
المالية التي خلقت تشوهات في
األس��ع��ار وسعر ص��رف العملة ،ما
صعَّ ب المنافسة على القطاعات
اإلنتاجية اللبنانية» ،الف��ت �ا ً إلى
«دور المصارف في تثبيت آليات
ال��ن��ظ��ام االق���ت���ص���ادي ال��ل��ب��ن��ان��ي
وتشوهاته».
وأض���اف« :ف��ي م��ش��روع موازنة
العام  ،2015بلغ العجز  10في
المئة م��ن ال��ن��ات��ج المحلي ،وه��ذا
من دون حساب لتسوية موضوع
سلسلة الرتب وال��روات��ب» ،مشيرا ً
في الوقت ذاته إلى أنه «ت ّم تضخيم
إي�����رادات ال��دول��ة نتيجة حساب
اقتراحات تمويل السلسلة».

