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  )13-12(التعمیم السیاسي الشھري 

  

 في العالم، ویحلل واالقتصادیةیستعرض ھذا التعمیم، كالعادة، األوضاع السیاسیة 
نتائجھا، ویطرح إنعكاساتھا  على أوضاع الطبقة العاملة العالمیة والشعوب، عموماً، 

  .وعلى شعوبنا العربیة وفي لبنان بشكل خاص

 وضع أوروبا، واإلتحاد األوروبي، بالتحدید، یركز التقریر، ھذه المرة، على
نتیجة تفاعالت األزمة الیونانیة والموقع المھم الجدید الذي  احتلھ صندوق 

 .النقد الدولي في الحلول المالیة واإلقتصادیة لبلدان منطقة الیورو

 ویقدم مراجعة حول تأثیر نمط السیاسات النیو لیبرالیة على مستویات الدخل
 .ة في الوالیات المتحدة خالل الستة عقود الماضیةوتوزیع الثرو

 ویدرس التقریر التدخل األمیركي المركز على القارة األفریقیة، إن عبر
المناورات العسكریة  التي نفذت في الصحراء الكبرى، أم عبر مسألة المیاه 

 .، أم كذلك عبر اإلستمرار في شراء األراضي الزراعیة)النیل(

ألوسط، یستشرف التقریر ما یمكن أن یحدث من وفي منطقة الشرق ا
تطورات، غداة القرارات اإلیرانیة في المجال النووي وردود الفعل األمیركیة 

ویتوقف التقریر أمام إحتماالت اإلنفجار في العالم العربي، وضد .  علیھا
 ً سوریا ولبنان بالتحدید، من قبل إسرائیل وبدعم من إدارة أوباما، ارتباطا

 .ت حل القضیة الفلسطینیة على حساب شعب فلسطینبمحاوال

 یعطي التقریر صورة مفصلة عن الوضع الداخلي اللبناني، إن لجھة ً أخیرا
قتصادیة الاإلنتخابات البلدیة أم، خاصة، لجھة الموازنة ومؤشراتھا ا

ونشیر في ھذا المجال الى البیان الصادر عن الحزب الشیوعي (واإلجتماعیة 
 ).اللبناني
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  مقدمة

 أیار الماضي، أعلن جایمس كارترایت، مساعد رئیس أركان الجیوش األمیركیة، في 13في 
"محاضرة قدمھا في مركز الدراسات االستراتیجیة  خالل السنوات العشر المقبلة، : 

  ".ستخوض القوات األمیركیة معارك كتلك التي قامت بھا في العراق وأفغانستان

رة الوالیات المتحدة األمیركیة ستحاول، مرة جدیدة، الخروج ھذا التصریح یؤشر الى أن ادا
من مأزق األزمة التي تعصف بھا  عبر افتعال حروب مدمرة جدیدة في مناطق مختلفة من 

  .العالم، وتحدیدا في جنوب الكرة األرضیة، امتدادا من أفریقیا ووصوال الى الشرق األوسط

  . في العالم في ضوء ھذا التصریح نحلل األحداث الجاریة

  

   األزمة الرأسمالیة ومستقبل اإلتحاد األوروبي-أوالً 

ي  سة 27ف نت مؤس ي، أعل سان الماض ورز" نی د ب تاندارد آن  standard and poor‘s)( " س
یونان ب ال ى جان زجاجة، ال نق ال ي ع ً، ف ضا ا أی تا، ھم د دخل بانیا ق رتغال وإس ول . أن الب ن الق ویمك

یة، ا یارات المتتال ذه اإلنھ ام أن ھ یورو أم رف ال عر ص ي س سریع ف راجع ال توقعة، والت ت م ي كان لت
دوالر  ركل )1,24(ال یال می شارة انج راجع المست یا وت ة إلمان ر سیاس ً، لتغیی ست، أوال ي أس ي الت ، ھ

یا  دم إلمان أن تق ضي ب ي تق رحت والت د اقت ت ق ي كان اذ الت ة اإلنق ضھا خط ن رف ورو 120ع یار ی  مل
ط یة المتوس دول األوروب دعم ال ة ل یا(یة األربع رتغال، إیطال بانیا، الب یونان، إس واجھة ) ال ي م ف

ة  ون الدول سندات دی یة ب یة العالم واق المال ضاربات األس ة، وم ن جھ صادي، م یار اإلقت اإلنھ
  .الیونانیة وبالیورو، من جھة أخرى

تاحت، وال  ي اج شعبیة الت یة وال ركات النقاب ي التح یكمن ف ر، ف ي للتغیی سبب الثان ا ال أم
زال یة ت نقابات التقدم ي وال شیوعي الیونان زب ال وة الح یة لدع یونان، تلب ا أدت ) PAME( ، ال ، وم

رین  واجھة المتاج عار م ت ش ا، تح ي أوروب راطیة ف یة والدیمق وى النقاب یع الق ادة تجم ن إع یھ م إل
ئة  یة الخاط سیاسات المال ضاربات وال ة والم تائج األزم یل ن ض تحم ال، ورف شعوب والعم وت ال بق

ً للطبقة   . العاملة مجددا

یة  سات المال ع المؤس تحدید م مالیة، وبال وى الرأس ع الق ناجحة م واجھة ال ذه الم إال أن ھ
رات  ى تغی ریب، ال ستقبل الق ي الم ؤدي، ف ن أن ت ة ممك ار داھم ود أخط ي وج صرفیة، ال تلغ والم

  :نوعیة على صعید اوروبا 

ار ذه األخط بأول ھ ي ال وي ف ي الق نقد الدول ندوق ال ول ص و دخ ول  ھ ن حل حث ع
ة ورو . لألزم یار ی ي مل دعم بمائت ول، الم ذا الدخ ات(وھ ى دفع ً )عل صرا نھ عن یجعل م ، س

ا  یونان إنم ي ال ة ف ط، خاص ریب أو المتوس ستقبل الق ي الم یتخذ ف ر س ي أي تدبی ً ف ررا مق
ام ي الع صعید األوروب ى ال ذلك عل ول . ك ح نق شكل أوض ي، : ب تدخل األمیرك یكون لل س

صندوق، دور ذا ال ر ھ ید عب ع ال ي وض ذلك ف ي وك صاد األوروب یھ اإلقت ي توج م ف  حاس
ا  ى م ر عل ى التأثی ً ال وال ً، وص وما ا، عم ي أوروب صادیة ف یة واالقت سیاسات المال ى ال عل
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نوویة  توجھات ال ثل ال سائل م اه م ي تج سیاسي األوروب رار ال تقاللیة  الق ن اس ى م تبق
 ...أوفلسطین

ار • ذه األخط ي ھ ار اإلتثان تمال انفج و اح ن  ھ ً م ا شظیھ، إنطالق ي وت اد األوروب ح
وت  رحة انط ول المقت ض الحل ة وأن بع نقدیة، خاص ھ ال صادیة ووحدت ھ اإلقت زعة وحدت زع

وحدة  ة الم ام العمل ن نظ ضعیفة م بلدان ال راج ال سعي الخ ى ال یورو(عل ى ) ال ا ال واعادتھ
ا،  یورو كلھ نطقة ال زام م ن إل ف م ر یخف ذا األم ة أن ھ ت حج یة، تح ا الوطن عمالتھ

رة ة المنفج بعات األزم تحمل ت سا، ب یا وفرن تحدید المان ثل ... وبال ي م رض ف ن المفت نما م بی
رار  ي  إق ا ف بعة، وربم صادیة المت سیاسات اإلقت ي ال سیق ف زداد  التن االت أن ی ذه الح ھ
بة،  سیاسیة المنتخ ئات ال راف الھی ت إش عھا تح اد ووض صادیة لإلتح سیاسة اإلقت وجھات ال ت

 .لطبقة العاملةوبمشاركة من ممثلي ا

ار ذه األخط ث ھ ان ثال د باإلمك م یع ستویات ل ى م لت ال د وص ة ق ي أن األزم ن ف  یكم
ي  ك ف ي ذل ا ف تاج، بم ات اإلن یة وقطاع ات المال ض القطاع ي بع یار ف ادي اإلنھ ا تف معھ

وحدة ة الم ام العمل ن نظ رتغال ع بانیا والب یونان واس صیت ال و أق ى ول سا، حت یا وفرن . المان
ذي یعن ر ال ط األم شف" ي أن خط ى " التق یقة عل ار عم ا أث تكون لھ ً وس باعا تأتي ت س

دخل  یمة ال یض ق اوالت تخف ً  بمح دءا شعبیة، ب ئات ال یة للف اع اإلجتماع دأت (األوض ي ب الت
طي ي متوس د أوروب ن بل ر م ي أكث تقاعد ) ف ر بال ادة النظ سا(وإع ي فرن ك ف ي ذل ا ف ) بم

یة تقدیمات اإلجتماع ة ال.  وبال ذه األزم تؤدي ھ یطیل وس ذي س اش ال ن اإلنكم زید م ى الم
 . عمرھا الى أكثر من خمس سنوات

ر ر األخی ا الخط ع أم صعید القم تمال ت ي اح یكمن ف یھ ف ارة ال ن اإلش د م ذي ال ب ، ال
یة  بلدان األوروب ل ال ح(داخ یونان واض ي ال رات ف ع التظاھ ثال قم تعادة )وم ي إس ذلك ف ، وك

ا ي مح واجھة، ف ى ال تعماریة ال روب اإلس ج الح ن نھ شعبیة م ركات ال نع التح سة لم والت یائ
رى ة أخ ن جھ دة، م واق جدی االت وأس تح مج ة،  ولف ن جھ واجھة، م ي الم داھا ف ذ م . أن تأخ

یع  ام توس ال أم ي المج سح ف یة وال تف بلدان النام ي ال ً ف دا رة ج ة كبی رات األزم ً أن تأثی ا علم
 . اإلستیراد من الدول الصناعیة الكبرى أكثر مما ھو علیھ اآلن

واجس ل ؤكد الھ ط ی ریب والمتوس ا الق تطورات وأفقھ ذه ال ة ھ إن رؤی شار (ذا، ف الم
سابق ر ال ي التقری یھا ف ال ) إل ي ح تؤدي، ف دة س روب جدی زاعات وح شوب ن تمال ن ول اح ح

مالیة صادیة الرأس ة اإلقت ل األزم ن تح راب ول دمار والخ ن ال زید م ى الم صولھا، ال ا . ح علم
تحدث صادیة ت توقعات االقت ض ال سنوات ان بع ر ال ي أواخ ا ف ل ألوروب یار كام ن انھ  ع

  .العشر المقبلة

ي،  ي واألوروب صعیدین العالم ى ال ر عل وى التغیی سؤولیة ق ن م زید م واجس ت ذه الھ وھ
ا  واجھة ذراعھ ي م ریالیة وف سیطرة اإلمب دم ال نع  تق ي م شیوعیین، ف ؤالء ال ة ھ ي مقدم وف

سي مال األطل ف ش سكري، حل ذه ا. الع سؤولیة ھ ن م ا تكم بقة كم ید الط ي توح وى ف لق
صادي ي واقت رنامج سیاس یة  وراء ب ة األوروب ھ،  -العامل ن ورائ دف م تقدم الھ ي م  اجتماع

ل  صور كام ع ت ى وض تدھور، ال ف ال یة لوق یة آن صادیة ومال ول اقت اد حل ى ایج افة ال باإلض
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صارف  م الم ن حك الص م ى الخ ؤدي ال ا ی راطیة بم ساریة والدیمق وى الی وحدة الق ل
  .مالیةوالشركات ال

  

  نمط السیاسات النیولیبرالیة وتاثیره على توزیع الثروة في الوالیات المتحدة -ثانیاً 

صادي  ع االقت تعلق بالوض یما ی تحدة ف والیات الم ي ال صل ف د ح ل ق ر ھائ ة تغی ثم
االخص  یھ االن؛ وب و عل ا ھ ى م ع عل یة والوض یة الثان رب العالم د الح روة بع وزع الث وت

رو توزیع الث تعلق ب یما ی يف صاد األمیرك ي االقت نمو ف ن ال ناجمة ع یل االول .  ة ال ي الج ف
نوات  ین س یة، اي ب یة الثان رب العالم د الح ید ١٩٧٣ و ١٩٤٧بع تاج ال وة ان ضاعفت ق ، ت

ة  دود (العامل نویة بح و س دالت نم ستویات اي ) ٪٢٫٥بمع نفس الم ع ب دخل ارتف ط ال ومتوس
ً ٪ من اج٧وبالتزامن ادخر االمریكیین حوالي . تضاعف   .مالي الناتج المحلي سنویا

نوات  ین س ة، اي ب ین الالحق سنوات الثالث ي ال صاد ٢٠٠٥ و ١٩٧٣ف ا االقت ، نم
ي  صادیة ف ضالت االقت ن المع سابقة، ولك سنوات ال ن ال أ م رة أبط ي بوتی األمیرك
ذلك  سعینیات،  ول ي الت یة ف ثورة التكنولوج ي ال نھا ف تعویض ع م ال یات ت سبعینیات الثمانین ال

و ت ق ینارتفع دود الثلث ة بح ید العامل تاج ال ام(ة ان شكل ع ط ).  ب ع متوس رة ارتف ذه الم ن ھ ولك
سبة  دخل بن تون ١٤ال د كلین ي عھ رة ف سنوات األخی ي ال ى ف اع أت ذا االرتف م ھ ط، ومعظ ٪ فق

ین  صل .  ٢٠٠٠ و ١٩٩٥ب م تح رة ل ذه ظاھ ام ، وھ شكل ت رات ب ت المدخ زامن تالش وبالت
ر صادي الكبی ركود االقت نذ ال رحلة اذ. م ذه الم ي ھ ي ف صاد األمیرك ي االقت نمو ف ذا ال ً ھ ا

ي  ى اغن ھ إل ول بمعظم ى ١٠تح ى أغن بھ إل ب بأغل ل ذھ ركیین؛ ال ب ن األمی ن ١٪ م ٪ م
ركیین ذا .  األمی ى ھ ي أدت إل وامل الت ي الع ا ھ سؤال م رح ال نا ان نط نا علی ن ھ وم

  التحول؟

 ًر أوال جل مؤش یث س ودات ح یمة الموج ي ق اع ف ز"، ارتف صناعي " داو جون ال
یمة  وا بق نوات ١٫٣نم ین س ً ب نویا نة ١٩٨٠ و ١٩٦٠٪ س شرین س ي الع ؛ وف

دل  وا بمع جل نم ة س ق %. ١٠٠٠الالحق ي ح ة ف ن العدال ال ع یل ویق ا ق ومھم
ي  یث اغن یاء ح ي لألغن ھم ھ یة األس إن ملك ھم ف راء األس ي ش یع ف ٪ ١٠الجم

ون  ي ٧٧یملك یث اغن ھم، وح ن األس ون ١٪ م ھم و٣٣٪ یملك ن األس سعة ٪ م الت
ون  یة یملك ة المتبق یة، أي ال% ٣٤بالمائ ھم والبق ن األس ركیین، ٩٠م ن األمی ٪ م

 .٪ من األسھم٢٣یملكون 

 ًیا ن ثان نازل م ر الم تلك اكب ائالت تم ي الع ون اغن ارات وك عار العق ت أس  ارتفع
ن  صري م بھ ح ي وش شكل أساس تفادت ب ي اس ي بالتال دد، فھ م والع یث الحج ح

 .ل العقاراتالحسومات الضریبیة في مجا

 ًثا د ثال ي عھ ضریبة ف یا لل شریحة العل یث ان ال ة، ح ضریبیة للدول سیاسات ال ، ال
د ال  ى ح صل إل ت ت زنھاور كان ي (٪ ٩٠أی ى حوال بق عل ت تنط ي كان  ٣٠٠والت

ط خص فق ى )ش سبة إل ذه الن ضت ھ ي ٧٠؛ وانخف ى ١٩٦٠٪  ف م إل ن ث ٪ ٢٨؛ وم
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ي  دود ١٩٨٦ف ي بح ً ھ یا ى.  ٪٣٥؛ وحال ضریبة عل ا ال ر إم ي تؤث راث الت  المی
ى  ى أغن نة ١٫٥عل د س ا لح م إلغاؤھ د ت ركیین، فق ن األمی د ٢٠١١٪ م ي عھ  ف
 .جورج بوش

 ًا رین رابع ن المھاج وجات م ي م ر قانون ي وغی شكل قانون توافد ب یث ت رة ح ، الھج
 .لیعملوا كید عاملة غیر ماھرة، ولیتنافسوا على أجور ضئیلة

 ًسا ركات الخام تیراد وش ى ، إoffshore، االس تیراد أدت إل یة االس ن عمل
ال  ي المج ربح ف ستویات ال ضت م بطالة وخف ستویات ال ي م زاید ف اع مت ارتف
ات  ي قطاع ودة ف ك الموج ن تل ضل م ور أف دم أج ً یق یا ان تاریخ ذي ك الصناعي ال

یعات اعم والمب ثل المط رى م تھدید . أخ ارج وال ى الخ صنیع إل ل الت بح نق إن ش
ست ى م یم عل وة، یخ ذه الخط یام بھ ر بالق ات، وأكث یع القطاع ي جم ور ف ویات األج

 .فأكثر یرضى العمال األمیركیون بأجور اقل لقوة عملھم

 ًا اصسادس اع الخ ي القط ة ف ال وخاص ات العم یار نقاب عف وانھ ذه . ، ض ھ
نقابات،  ى ال ان عل رب إدارة ریغ نھا ح باب م دة أس سیرھا بع ن تف رة ممك الظاھ

رة صناعات الكبی عف ال یة، وض سة الخارج دوالمناف ناعة الحدی ثل ص ن .    م وم
ان  تنتاج إن إدارة ریغ ن االس نا یمك ت"ھ ا " نجح ر مم نقابات أكث ة ال ي محارب ف

 .نجحت في جمیع حروبھا األخرى مثل حربھا على المخدرات

 ،ًابعا یاس ھ . التكنولوج د ذات تطورة بح سلع الم تاج ال یح إن إن م التوض ن المھ نا م وھ
ین ال ساواة ب اقم الالم ى تف ؤدي إل بقاتال ی سلع . ط یا وال تخدام التكنولوج ن، اس ولك

باب  م األس ن أھ ر م ال یعتب تاج وإدارة اإلعم یة اإلن ي عمل تقدمة ف یة الم التكنولوج
 .في ارتفاع وتفشي عدم المساواة

 ،ًنا ساواة ثام ة الالم دم  . ثقاف ى ع رة إل اه النظ رعب تج ي م ر ثقاف صل تغی د ح لق
ور ي األج ساواة ف س.  الم د ال الل عق ً خ ثال ي فم یذي ف ر تنف ان مدی تینیات ك

ر ط األج عف متوس ین ض سبة ثالث ر بن ى اج صل عل رى یح شركات الكب ا .  ال أم
ام  د الع صبح ٢٠٠٠بع سبة لت ذه الن ت ھ د ارتفع یوم، فق ة ال عف ٣٠٠، وخاص  ض

 .متوسط اجر العامل

ساواة  ات الالم اع درج ى ارتف یف أدت إل رى ك سیاسات، ون ذه ال ستعرض ھ ندما ن ع
شعب األمیر ند ال ا ع رویج لھ تم الت سھا ی سیاسات نف ذه ال ر، فھ وس الخط دق ناق نا أن ن ي؛ علی ك

ن دول  د م ي العدی یھا ف تم تبن ا ی ا؛ كم ي أوروب ي ف نقد الدول ندوق ال ي وص نك الدول بل الب ن ق م
ة  یة الحاكم م المال ن الطغ تواطؤ م ي وب ضغط أمیرك نان ب منھا لب ن ض ثالث وم الم ال الع

  .والمأجورة للخارج

   األمیركي في القارة األفریقیة التدخل-اً لثثا

ھ إن د ل ا تمھ ط مم ي فق تھا ال یأت رورة مواجھ ساعھا وض زاعات وات سالة الن رح م  ط
یة  ركا الالتین ي أمی لة ف رات الحاص ن التغی ذلك م ي، وال ك صعید األوروب ى ال رجوازیة عل الب
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زویال،  وبا وفن د ك ا ض تابعة لھ ة ال تحدة واألنظم والیات الم یة ال زداد عدوان یث ت افةح ى إض  إل
ناك ركیة ھ سكریة األمی واعد الع شر الق ل إن. ن ري ھب ي تج ضیرات الت ن التح ً، م ضا ي، أی ا تأت

عبیة  ركات ش یام ح نع ق یة وم ارة الغن ذه الق درات ھ ى مق ركیة عل ید األمی ع ال ریقیا لوض ي أف ف
یش  ي تع ارة الت ذه الق عوب ھ صلحة ش ي م روات ف ك الث تخدام تل ى اس ً عل یا ادرة فعل ة ق وأنظم

راتھا الفق ذھب خی نما ت ة، بی رة المذل ع والھج ىر المدق ركیة إل شركات األمی ض ( ال وبع
  .الكبرى، عبر حفنة من الوسطاء، ممن ھم في الحكم) الشركات األوروبیة واألسیویة

ار  ل أی ي أوائ ت ف ي انطلق ناورات الت سیاق الم ذا ال ي ھ ي ف تدت 2010وتأت ي ام  والت
صحراء ا ل ال ابیع، داخ ة أس ول ثالث ى ط رى، عل ربیة الكب رافلغ تحدة بإش والیات الم  ال

  .األمیركیة وبمشاركة قوات أوروبیة ومن عشر دول أفریقیة

عار  ت ش عت تح ي وض ناورات، الت ذه الم اب" فھ ة اإلرھ ات  " مكافح واألزم
یة ع، "اإلقلیم ي الواق دف، ف ا تھ ى، إنم ت إل ع تح ریقیة ستوض سكریة أف وى ع دریب ق رة ت  إم

ن ك لم ي وذل یش األمیرك تمل الج ر مح ى(ع أي تغیی توقع حت ر م بلدان ) أو غی ض ال ي بع ف
ة نابع الطاق تھا م ي مقدم یة وف روات الطبیع یھا بالث ر أراض ي تزخ ریقیة الت ر . األف د عب وق

ول  دف بالق ذا الھ ن ھ و ع نا فاس ي بوركی دفاع ف ر ال ا: "وزی ساب أنھ یمة الكت ة عظ  فرص
  "...المنا الیومأكبر قدر من الخبرة لمواجھة التحدیات التي تلوح في ع

یة  تعلقة بكیف ك الم ا، تل ل أولھ تحدیات، ب ذه ال ن ھ ادم ة إیج اس األزم ول النعك  الحل
ارة ك الق كان تل ى س مالیة عل سمة . الرأس یار ن كانھا المل دد س غ ع ي بل ریقیا، الت ك أن أف ذل

بطالة،  دالت ال ي مع ضطردة ف ادة م ن زی ي م ة، تعان یة ھائل روات طبیع ر بث ي تزخ والت
ئ دى ف ة ل شكل خاص ي ت شباب الت سكان % 70ة ال ل ال ن مجم ضاف . م ىی سما إل ك أن ق  ذل

را زدادون فق سكان ی ن ال را م نالك : كبی شون  % 51ھ یة یعی طى والجنوب ریقیا الوس ن  أف م
  .ویطال الجوع وسوء التغذیة النساء واألطفال بشكل خاص. بأقل من دوالر واحد یومیا

سوإذا ي ال ت ف د اتجھ تثمارات ق ض االس ت بع ض  كان اه بع رة باتج شر األخی نوات الع
ذه ال صوص، أال أن ھ ھ الخ ى وج یة عل صناعات، الغذائ ة، ال مال ة كفای ست مھم شاریع لی

یث ان ن ح یھا وال م وعة ف امیل الموض یث الرس ن ح تلة تم یث الك ن ح را، م شارھا وال، أخی
یھا ة ف ارب . العامل ا یق وى م ي س ستطع أن تغط م ت ي ل سعون  % 10فھ ذین ی ن ال ادم  إلیج

  ).باتجاه أوروبا، على وجھ الخصوص(فرصة عمل، كما أنھا لم تحد من الھجرة 

ضاف  ىت بذلھا إل ي ت اوالت الت ك المح ي اإلدارة ذل زاعات ف ق ن یة لخل ركیة الحال  األمی
یل ر الن تداد نھ ى ام تحدید عل دة، وبال دان جدی ي . بل نت ف ي أعل یة الت ار14فاالتفاق و - أی  مای

ع د تھا أرب ي وقع ي، والت ن الماض حة م باركة واض ندا بم یا وأوغ تھا أثیوب ي مقدم ط، ف ول فق
سمیتھ  ن ت ا یمك ة م ثابة انطالق ي بم تحدة، ھ والیات الم یاه"ال رب الم ا "ح ة وأنھ ، خاص

ریقیا  ین أف دة ب ة جدی تح أزم یوم ف اول ال نطن تح ا واش سودان، وكأنم صر وال صت م أق
سودان، لت نوب ال ور وج ي دارف اكلة أزمت ى ش رب، عل سوداء والع دور ال ذلك ال ستكمل ب

صومال،  د ال یا ض ي أثیوب تھ ف ذي لعب افةال ى إض تدة إل دول المم یع ال سكریة بتجم بادرة الع  الم
یا  ن موریتان ىم شاد إل ركیة Pan Sahel Initiative)( الت سكریة األمی واعد الع ى الق  وال

  .المتواجدة في تلك المنطقة، ومنھا قاعدة جیبوتي
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شرات  راء ع ستمر ش وقت، ی ذا ال ي ھ ي ف ن األراض ربعة م تار الم ین األم مالی
ي مال األمیرك ركیة أو ذات الرأس شركات األمی بل ال ن ق زراعیة م شترك، -ال وري الم الك

افة ى إض یةإل صینیة والیابان صریة وال سعودیة والم ویة ال ل الھ ركات تحم ستمر .  ش وی
صبة ي الخ ن األراض ین ع وف الفالح ئات أل ر م ن. تھجی ة ال تملت حلق د اك ذلك ق تكون ب ھب ف

واع  ل أن یج ك د تأج صادیا، بع سكریا واقت یھا ع سیطرة عل ریقیا وال ي أف رمان ف والح
  .الصراعات داخلھا

   العالم العربي وفلسطینإلى إیرانمن :  الشرق األوسط -رابعاً 

كما تجدر المالحظة أن .  شھدت ھذه المنطقة تطورات متسارعة، بعضھا متوقع واآلخر مستجد
فرز جدید للقوى والبلدان األساسیة فیھا، خاصة على ضوء الجریمة ھذه التطورات ستكون مقدمة ل

 القرار األمیركي إلى  إضافة بحق الرأي العام العالمي، إسرائیل التي ارتكبتھا اإلنسانیةالموصوفة ضد 
  .إیران باراك أوباما في مجلس األمن حول فرض عقوبات جدیدة على إدارةالذي فرضتھ ممثلة 

   :يات باآلت ویمكن تلخیص التطور

 ال تزال اسرائیل توتر األجواء ضد ایران ولبنان، وتحض الوالیات المتحدة على اتخاذ -1
، عبر سوریا "التغلغل االیراني"اجراءات أكثر صرامة من تلك المتخذة حتى اآلن في مواجھة ما تسمیھ 

لسلم، التي تردد صداھا وكذلك عبر حزب هللا وسالحھ؛ وھذا یعیدنا الى التساؤل عن احتماالت الحرب وا
ان من خالل المناورات التي جرت في أواسط الشھر الماضي على الحدود (كثیرا في اآلونة األخیرة 

اللبنانیة الجنوبیة، أم من خالل التھدیدات التي وجھت الى لبنان مباشرة، أم أخیرا عبر االشاعات عن تدفق 
 تكن بعض األوساط الحاكمة في تل أبیب، بحسب ، حتى وان)األسلحة المتطورة من سوریا وایران الیھ

عقد "، تسعى، منذ بعض الوقت، الى الدفع باتجاه التفاوض الفوري مع سوریا و"معاریف"قول صحیفة 
ً .  محور الشر، وعزل حزب هللا وإخراجھا منسالم معھا  ، منطلقة في موقفھا ھذا من "وإنقاذ لبنان أیضا
ً والجمیع على الجدار  محور االعتدال في « ان- حسب معاریف أیضا -تقدیر یقول  المنطقة لم یعد موجودا

أألمر الذي یمكن تفسیره بسقوط دور األنظمة العربیة الموالیة للوالیات .  »ینتظرون ما یأتي بخوف
  .المتحدة

 في المقابل، ال بد من االشارة الى ما حققھ النظام السوري من نقاط لصالحھ في المبارزة -2
فقد استطاع الرئیس السوري بشار األسد الحصول على أسلحة .   لدبلوماسیة مع اسرائیلالسیاسیة وا

وطائرات متطورة من روسیا التي أعلن رئیسھا میدفیدیف، ابان زیارتھ األخیرة للمنطقة، عن أن بالده لن 
ن كما وجھ میدفیدیف، وم".  مكتوفة األیدي في حال تعرض منطقة الشرق األوسط لعدوان جدید"تقف 

سوریا بالتحدید، صفعة أخرى السرائیل والوالیات المتحدة بلقائھ ممثل حركة حماس خالد مشعل وكذلك 
دون أن ننسى التصریح .  بالدعم العلني الذي قدمھ للمحور االقتصادي الناشئ بین سوریا وایران وتركیا
صفقة الصواریخ المتطورة الروسي الصادر بعد قرار العقوبات في مجلس األمن والقائل بامكانیة متابعة 

الذي نشأ مع سوریا وایران "  المحور"أما فیما یتعلق بتركیا، فیرى بعض المحللین أن ...  مع ایران
والغطاء الذي أعطتھ تركیا الیران حول الیورانیوم المخصب أزعجت اسرائیل الى درجة أن بعض قادتھا 

  . التركیة تحدیدا ضمن أسطول الحریةفقدوا السیطرة على أنفسھم فارتكبوا المجزرة ضد السفینة
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 واذا ما أردنا التوقف عند ھذه المواقف التركیة وما تالھا في مجال التصویت ضد قرار األمم 
  :المتحدة حول العقوبات، فیمكن التكھن  بمسألتین 

 األولى، وبغض النظر عن األسباب الحقیقیة للجریمة التي ارتكبتھا اسرائیل ضمن المیاه -
، فان التغیر الذي طرأ مؤخرا على الموقف التركي ال بد وأن ینعكس بصورة ایجابیة نسبیا على  الدولیة

سوریا وایران، اذ أنھ سیعید خلط بعض األوراق، مرحلیا، وسیؤثر في التوازنات التي نشأت ابان عھد 
 ألدوارعربیة، اال أنھ في الوقت عینھ سیجعل من تركیا منافسا حقیقیا.  جورج بوش داخل الشرق األوسط

سعودیة أو مصریة، ظنت الوالیات المتحدة واسرائیل أن بامكانھما توجیھھا باتجاه توسیع رقعة المعترفین 
  . بتل أبیب

أما الثانیة فتتعلق بتقدیر مستوى المنافسة التي لن تكون تناحریة بمطلق األحوال، أي ان ال -
ائیل أو أنھا ستتخذ مواقف متشنجة ضدھا، خاصة مؤشرات فعلیة تدل على أن تركیا ستقطع عالقتھا باسر

  .اذا ما أخذنا بعین االعتبار نسبة التبادل التجاري بین البلدین والمشاریع الصناعیة والعسكریة بینھما

 وھذین الطرفین النقیضین یؤشران الى أن التناقض سیحافظ على صفتھ النسبیة والمرحلیة، حتى 
ى السلطة بین الجیش والحكومة لم یحسم لصالح األخیرة؛ وحتى لو تم فالصراع عل.  وان بدا أكبر من ذلك

الحسم، فان التوجھ الدیني للحكومة لیس بدیال عن المصلحة االقتصادیة للحزب الحاكم الذي یفتش في 
  ...توجھھ جنوبا وشرقا عن أسواق جدیدة بعد أن أقفل بوجھھ االتحاد األوروبي

ع الحكم فیھا من تسجیل نقطة جدیدة على الوالیات المتحدة، من  أما بالنسبة الیران، فقد استطا-3
الذي أھداه محمود أحمدي نجاد الى كل من تركیا والبرازیل في مجال الیورانیوم "  التنازل"خالل 

وأصبحت الكرة الیوم في الملعب األمیركي الذي یحاول جاھدا تفعیل العقوبات ضد ھذا البلد .  المخصب
، على اللیونة في المسائل المتعلقة بالعراق "المسألة النوویة"بر الغبار المثار حول لمحاصرتھ واجباره، ع

وباعتقادنا ان قرار مجلس األمن، الذي صوتت ضده تركیا والبرازیل، ھو بمثابة الخطیئة .  وأفغانستان
 عن العالقات فبالرغم من مجاراة روسیا والصین لھ، اال أن ھذین البلدین لن یتراجعا:  األمیركیة الكبرى 
، أي أن االتفاق على صدور القرار الدولي ال )خاصة الصین وخاصة في مجال النفط(الواسعة مع ایران 

  .یعني بالضرورة االتفاق في مجال التنفیذ

 انطالقا من ھذه الرؤیة نقول ان ادارة الوالیات المتحدة، التي ال تزال تتخبط في أزمتھا -4
حل شبھ ثابت لھا ، تحاول مجددا الفصل ما بین سوریا وایران عبر السعي االقتصادیة ولم تصل بعد الى 

اال أن قرار واشنطن باعادة سفیرھا الى .  للظھور بمظھر المتنازل تجاه سوریا والمتصلب تجاه ایران
دمشق لم ینف بالكامل احتمال العدوان أو التصعید الذي أعد روبرت غیتس العدة لھ، من خالل خطط 

وھي خطط تتعاطى مع المنطقة بأكملھا، بدءا من العراق وایران وصوال .   ھو نفسھ عنھاعسكریة أعلن
  .الى سوریا ولبنان

حول عودة منطقتنا الى )   في التعمیم السابق(كل ھذه األمور تعیدنا الى السؤآل الذي طرحناه 
ة الى نقطة الصفر، دائرة الخطر، بدءا بفلسطین المحتلة التي تراجعت فیھا الحلول المطروحة المطروح

على الرغم من التنازل المجاني الذي قدمھ الموقف الفلسطیني الرسمي ، مدعوما من الموقف الرسمي 
العربي، بالموافقة على عودة المفاوضات غیر المباشرة، بغض النظر عن استمرار السیاسات االستیطانیة 

  ...دنیین في عرض البحروتشدید الحصار المفروض على قطاع غزة وتھوید القدس وقتل الم
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المستجدة التي طرحھا كل من بنیامین نتانیاھو - وال بد ھنا من أن نشیر الى الشروط القدیمة
  :، والتي تتلخص في اآلتي )كبیر المفاوضین االسرائیلیین في أوسلو(ویوسي بیلین 

  .ین على تقبلھااالسرائیلی" جھوزیة "تأجیل البت بالتسویة الدائمة الى أجل غیر مسمى، تحدده  -

تأجیل وضع القضایا الجوھریة على بساط البحث، بدءا من المسائل المتعلقة بالسیطرة األمنیة -
ھذا، في .  االسرائیلیة على األراضي الواقعة ضمن نطاق السلطة الفلسطینیة ووصوال الى مستقبل القدس

ر ما یمكنھم التنازل عنھ ال یتجاوز وقت أكد فیھ االسرائیلیون أنھم لن ینفذوا مبدأ حق العودة، ألن أكث
 ألف فلسطیني، ولن یتخلوا عن القدس، ولن یقبلوا اال بدولة فلسطینیة منزوعة السالح وتحت 100عودة 

  .ھمرحمة قوات

وفي الوقت الذي یستمر فیھ الرأي العام العالمي في التحرك ضد سفارات اسرائیل والوالیات 
فیھا الحزب الشیوعي اللبناني في بیروت والمظاھرة التي دعا الیھا ومنھا المظاھرة التي شارك (المتحدة 

، وفي الوقت الذي تتحضر فیھ سفن وأساطیل حریة أخرى لحمل )في عوكر ضد السفارة األمیركیة
المساعدات والتضامن الى غزة، یصر االسرائیلیون على متابعة سیاسة العدوان والجریمة، وتدعمھم في 

ة، بدءا برئیسھا الذي تراجع عن كل مواقفھ بعد أن عاد المتعصبون في بالده الى غیھم الوالیات المتحد
الذي رأى في ادانة بعض الدول )  مستشار جورج بوش(الساحة، وفي مقدمة ھؤالء الیوت أبرامز 

  .یجب على ادارة أوباما مجابھتھ" موقفا غوغائیا"ة االسرائیلیة مللجری

  : ال بد من التذكیر باألوضاع التلیة  الى جانب ھذه المسائل األساسیة،-5

في الیمن، عاد التوتر الى الساحة السیاسیة الیمنیة، من الجنوب ھذه المرة، حیث تحاول السلطة -
  .الیمنیة ضرب المعارضة ھناك

عمر :  في مصر، حیث تستمر التحضیرات لالنتخابات الرئاسیة مع تبلور مرشحین جدیین-
ومحمد )  دعوم من قبل بعض األوساط األمنیة والسیاسیة األمیركیةمسؤول المخابرات والم(سلیمان 

الذي یحظى بتأیید أمیركي جزئي یتقاطع مع تبنیھ من قبل التیار الذي یوجھھ األخوان (البرادعي 
  ).المسلمون

في السودان، عاد القمع مجددا الى مقدمة األحداث، اثر تشدید قبضة سلطة عمر البشیر نتیجة -
  .تشریعیة األخیرةاالنتخابات ال

أما في العراق، فال یزال تشكیل الحكومة یتعثر بفعل المحاوالت األمیركیة الھادفة الى فرض -
ویترافق التعثر ھذا مع عودة التفجیرات الدمویة والتھجیر والسرقات وعدم االستقرار .  حكومة مطواعة

  ,األمني عموما

  لبلدیة الى الموازنةمن االنتخابات ا:  الوضع الداخلي اللبناني-خامساً 

 تمیز الوضع الداخلي اللبناني، منذ أوائل أیار وحتى أواخر حزیران، بزیادة حدة التوتیر -1
االسرائیلي، ان عبر المناورات التي انطلقت مع أول مراحل االنتخابات البلدیة أم عبر عودة الحدیث عن 

  .  ضد لبناناحتمال قیام القوات االسرائیلیة بعدوان جدید
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 شك أن قرع طبول الحرب من قبل اسرائیل، وفي التوقیت الراھن، انما یرمي الى تحقیق ال
  :أھداف سیاسیة واقتصادیة، أكثر منھا عسكریة، والعمل على إصابة عدة عصافیر بحجر واحد

 1559األول، ویتعلق بالضغط مجددا على الحكومة اللبنانیة من أجل تنفیذ ما جاء في القرارین -
، بما في المقاومة وسالحھاھذه  خصوصا وأن محاوالت النیل من وجود سالح المقاومة، حول 1701و

  . لم تنجحذلك الضجیج الذي أثیر حول الصواریخ الجدیدة التي وصلت إلى لبنان،

الثاني، ویھدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانیة من أجل التوجھ إلى طاولة المفاوضات -
  .ر مباشرة، مع إسرائیلالثنائیة، مباشرة كانت أم غی

  . المزروعة داخل األراضي اللبنانیةاإلسرائیلیةالشبكات بوقف مالحقة  الثالث، ویرتبط-

ّعت إسرائیل عقودا مع - الرابع، ویرتبط  بالنفط والغاز في المیاه اإلقلیمیة اللبنانیة، حیث وق
.  لبنان في ھذه الثروة النفطیةشركات أجنبیة الستخراج النفط والغاز من البحار؛ بدون االعتراف بحق 

فالكیان اإلسرائیلي الذي اغتصب األرض وقتل األبریاء ال یتردد في سرقة الثروات النفطیة، وقبلھا كانت 
إال أن ھذه األھداف السیاسیة ال تعني أن إسرائیل قد أقلعت عن مخططات .  میاه أنھر الجنوب اللبناني

  . د لبنانالعدوان أو عن التخطیط لضربات عسكریة ض

 اتخاذ الحكومة مواقف یمكن لھا أن تزید إلى اإلسرائیلیة وبدل أن تؤدي التھدیدات واالنتھاكات -2
 االستفادة من تلك إلى السیاسي في السلطة واإلقطاعمن فعالیة المواجھة، عمد تحالف البرجوازیة 

 لتشكیل لوائح بلدیة حاولت التھدیدات للضغط باتجاه التكتل فیما بین أطرافھ، حتى المتناحرة منھا،
الثنائیات الطائفیة من خاللھا تعطیل الدیمقراطیة والحصول، كل في منطقة نفوذه الطائفي، على أكبر عدد 

  . من المجالس البلدیة

 قانون إصالحعن القوى المتواجدة في السلطة تراجع    أن موقف الحزب الشیوعي منإال
 تشكلت في كل المناطق اللبنانیة إذ المطلوب، ضیة قد أدیا الغر وتحركھ لقیام تجمعات دیمقراط،االنتخاب

لوائح مواجھة للوائح مكونات السلطة، اعتمدت على الكفاءة ونظافة الكف في مواجھة المال والسلطة وكل 
 ،وقد حققت ھذه اللوائح خروقات واضحة في عدة مدن كبرى وبلدات وقرى.  أسلیب الترغیب والترھیب

 إلىاألمر الذي یؤسس .  بالمائة  33  إلى  25ق أخرى نسبا مئویة تراوحت ما بین كما سجلت في مناط
 حملة سریعة من أجل تعدیل قوانین االنتخاب باتجاه فرض النسبیة، كحد أدنى، والعمل على بقیة إطالق

  سنإقرار، ومنھا 2009الشعارات الخمسة التي كان الحزب قد طرحھا قبل االنتخابات النیابیة في العام 
  ... كوتا نسائیةوإیجادالثامنة عشرة 

  

 ً  االجتماعیة في لبنان- األوضاع االقتصادیة-سادسا

االجتماعیة، وبعض المؤشرات المھمة التي صدرت خالل -وضاع االقتصادیةألھذا القسم یتناول ا
  : بالتحدید حول المواضیع التالیة،الشھر الفائت

  بشكل عام٢٠١٠عام موازنة ال . أ
 لخدمة الدین العام من فقراء الشعب باشرة الضرائب غیر الم . ب
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  التحرك ضد األساتذة واستمرار الدولة بسیاسات الغبن ضد العمال والفقراء .       ج
 الخصخصة وعملیة نھب وإفساد القطاع العام.        د
 خرق الدستور . ه

  

   بشكل عام٢٠١٠موازنة ال. أ

جاء تكریسا والذي للعام الحالي ة  الموازنة التي وضعتھا الحكوممشروع  إلى  اإلشارةتجدر 

للسیاسات االقتصادیة المنفذة منذ مطلع التسعینات والذي قیمھ بیان المكتب السیاسي للحزب الشیوعي 

بیانا محاسبیا یعبر بشكل فاضح عن المصالح الطبقیة للتحالف الممسك بالسلطة، "اللبناني على أنھ یشكل 

، كما أظھر  قصورا فاضحا في التعاطي مع "داخیل الموازنة لجھة أبواب األنفاق أو لجھة مصادر مإن

وفي أفضل .  الملفات الشائكة التي یعاني منھا السواد األعظم من اللبنانیین من كافة المناطق واالنتماءات

 مرتبة التأسیس إلى، وھو ال یرتقي "تدبیر األحوال"لالحاالت یعتبر مشروع الموازنة الراھن محاولة 

عبر إحداث نقلة نوعیة بین ما كان قائما من سیاسات عامة في ظل الحكومات السابقة لمرحلة جدیدة 

  ."اإلتحاد الوطني"المتعاقبة وما ھو مطلوب من سیاسات وعدت بھا حكومة 

ُعتبر استمرار لنھج الحكومة االقتصادي   بل على العكس، یمكن االستنتاج أن الموازنة ت

فوئد الخصخصة "العام، وھذه األزمة یتم استخدامھا الیوم للتحجج باالجتماعي الذي أدى إلى أزمة الدین 

اذ یبدو انھ في وطننا لبنان، .  بعد أن تراجع عن ھذه المقولة المفلسة اربابھا في العالم الغربي"  ومعجزاتھا

ً ان ننتصر على -وبالرغم من انتصارات شعبنا على المشروع الصھیوني األمیركي، من الصعب جدا

فتأتي الموازنة كالعادة، .   لطبقي الذي یتشكل من اصحاب المصالح المالیة وزعماء الطوائفالتحالف ا

وتأتي الموازنة .  مبشرة بالمزید من المعاناة لفقراء شعبنا، والمزید من الھجرة لشبابنا الباحثین عن العمل

 التي تصب بشكل واعدة بالمزید من الخصخصة والمزید من الضرائب غیر المباشرة وغیرھا من االمور

  .  مباشر في مصلحة اصحاب المصارف ومن یحمیھم ویمثلھم من زعماء الطوائف

 زیادة الدعم الممنوح الى بعض القطاعات والمرافق العامةومن ھذا المنطلق لحظت الموازنة 

لمحاصصات الفوقیة بین أطراف الحكم ا  لسیاساتاستمرار  ك...)الزراعة، كھرباء لبنان، القمح(

" جماھیرھا"الطبقیة على -نفذین من رجال األعمال، كأداة لإلبقاء على سیطرة الزعامات الطائفیةوالمت

ان الزیادة في ھذا الدعم ال تعبر عن الحد .   وخدمة ألصحاب المصارف وممثلیھم في جمیع الطوائف

ون من االدنى من طموحات الشعب اللبناني ببناء دولة یتساوى فیھا جمیع المواطنین؛ حیث ال یك

-الضروري استجداء حسنة على شكل وظیفة او منحة تعلیمیة او بطاقة صحیة من ھذا الزعیم الطائفي

  !القبیح، أو كالھما، وھما وجھان للعملة المقیتة نفسھا-المذھبي، او ذاك الزعیم الطبقي
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  لخدمة الدین العام  فقراء الشعب على الضرائب غیر المباشرة. ب

 ثبات خدمة الدین العام على مستویات  سیاساتاستمرارالموازنة ھو  ولعلھ من اسوأ ما في 

، مما یعكس تقصیر تواطؤ الدولة )من مجموع اعتمادات الموازنة٪ ٣٥ ملیار دوالر أي نحو ٤٫٤(قیاسیة 

إزاء وجوب إعادة التفاوض مع المصارف حول معدالت الفائدة التي یذھب القسم األكبر من منافعھا الى 

 للتوجھات  الواردات الضریبیةاستمرار ارتھانان .  تمولین وأصحاب السلطة والمال في البلدحفنة من الم

وجود خلل بنیوي في أسس ومرتكزات السیاسة  یظھر   ، التي ما برحت سائدة منذ نحو عقدین،نفسھا

الل  فقد ارتفعت اإلیرادات الضریبیة بمعدل الضعفین كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي خ:الضریبیة

العقدین المنصرمین، واستمر الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى في المدن واألریاف یتحملون الجزء األكبر 

ل بندا الضریبة على .  من عبء ھذه االیرادات، في شكل ضرائب ورسوم متنوعة على اإلستھالك ّ وقد شك

. لي االیرادات الضریبیةمن إجما٪ ٦٠القیمة المضافة والضریبة على االستیراد والتجارة وحدھما نحو 

مثل )  التي ینطبق علیھا واقع الرسوم على اإلستھالك(ولو أضیفت إلیھا الرسوم األخرى غیر المباشرة 

بینما بقیت ضریبة .  ،  لتجاوزت ھذه النسبة كل حدّ معروف عالمیا والمحروقاتالرسوم على اإلتصاالت

٢٠عند حدود متواضعة ال تزید إال قلیال عن عتبة الدخل، ال سیما الضریبة على أرباح األغنیاء، مستقرة 

من إجمالي الواردات ٪ ١٠أما الضریبة على األمالك فانھا لم تتجاوز في مشروع الموازنة عتبة .  ٪

 ھذه البنیة الضریبیة المتحیزة ضد الطبقة العاملة والشرائح أن  على ضوء ما تقدم، یؤكد الحزب.الضریبیة

والفقیرة، والمتزامنة مع بنیة غیر منتجة للنفقات، تنطوي على عملیة إعادة الواسعة من الطبقة الوسطى 

توزیع، رجعیة، للثروة والدخل، في صالح تحالف أطراف السلطة الحاكمة وأركان الطغمة المالیة 

  . المھیمنة على مفاصل اإلقتصاد الوطني

ً ھو عملیة جبایة للضرائب من فقراء الشعب اللبنا ني ومن اصحاب المداخیل اذا ما یحصل عملیا

 اي الصحاب المصارف –المحدودة؛ ومعظم ھذه الواردات تذھب الى الخزینة لخدمة الدین العام 

  . واالغنیاء المتموالین، اصحاب المصالح المالیة والعقاریة

  تحرك السلطة ضد االساتذة واالستمرار بسیاسات الغبن ضد العمال والفقراء . ج

  رابطة اساتذة التعلیم الثانوي والسلطة الى مفترق طریق خطیرللغایة،لقد وصلت المفاوضات بین

  قضى عن اقتراحالحكومة  تتراجعف.   ،  .وذلك بسبب تعمد السلطة حرق كل مشاریع الحلول المرضیة

 ت نیسان الماضي، ثم تجاھل22بتاریخ ) درجتان، درجتان، درجة، درجة، درجة(جدولة الدرجات السبع ب

ّ ت نیة التي اعترفالمطالعة القانو  جاءت بدل زیادة ساعات عمل لألستاذ الثانوي بموجب ٪٦٠البأن
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ھي وھذه الدرجات السبع   . وتعدیالتھ من دون أن یظھر للرأي العام كیف ألغیت واختفت٦٦/٥٣القانون 

  .حق مكتسب ألغي وأبقیت الزیادة في ساعات العمل من دون مقابل

 بالدرجات السبع أمام الرأي العام قھمتصویر حذة، تارة بوتحاول الحكومة تشویھ مطالب االسات

فیبدو ان ھذه السلطة ترضخ "  التفاوض تحت الضغوط"، وتارة أخرى برفض بأنھ مطلب زیادة أجور

ً من شعبنا الفقیر كما وان ھذه السلطة الفاسدة، .  للضغوط االمریكیة الصھیونیة ولكنھا تحاول التملص أبدا

ً الى التي برعت في تقسیم اال دوار بین زعماء الطوائف وأصحاب المصالح المالیة والعقاریة، مطمئنة جدا

متانة التحالف ھذا؛ ولذلك ال ترى اي حرج في رفض مطالب االساتذة وفي الوقت نفسھ المبادرة الى 

  .اعفاء الشركات العقاریة من ضرائب بقیمة مالیین الدوالرات

التربیة حاول، دون جدوى،  كسر اضراب االساتذة فوزیر :  وتستمر السلطة في ھذه السیاسات

ً عبر تارة   فبعد.   فتنة بین األساتذة واألھلالكیة ز ت عبرإیجاد مشكلة بین األساتذة ورابطتھم، وطورا

  خاصة ودینیة»تربویة «الرسمیة، تم التنسیق مع مؤسسات  الشھادات  من  بدالً   اإلفادات  بإعطاء  التلویح

ّست وبالتالي یبدو ان الحكومة تفضل، من   .  لتصحیحھا  أحرامھا  إلى  المسابقات  نقل  اقتراح  حد  إلى  تحم

موقعھا الطبقي االیدیولوجي، خصخصة تصحیح امتحانات الشھادات الرسمیة مع كل ما یعنیھ ذلك من 

دُل االساتذة الذین ینذرون وقتھم لتعلیم االجیال الشابة ْ   . مخاطر على التالمذة على ان تع

 المسؤولیة الكاملة أمام الرأي العام واألھالي اضح ان ھذه السلطة تتحملوبالتالي، من الو

ً أنّ  االساتذةوالتالمذة عن عودة  ھا إلى مقاطعة أسس التصحیح والتصحیح في الشھادة الثانویة، وخصوصا

ً للشك أنھتكشف   .رید معالجة المشكلة من طریق الحوارت ال ا بما ال یدع مجاال

كما انھ ال یحمي العامل  المقترح، الذي الجدید  تكملة طبیعیة لقانون العملان ھذه السیاسات تعتبر 

ُسھم في خرق دیمومة العمل وتتیح ألصحاب العمل االلتفاف على حقوق ال یعالج  الثغر الكبیرة التي  ت

ً   یعدّ   وبات  ،١٩٤٦  عام  في  موضوع  بھ  المعمول  من ھنا یجب االستدراك ان القانون.    العمال فا ّ  عن  متخل

ً   یشمل  المشروع المقترح وان كان.   الدولیة  واالتفاقیات  العمل،  سوق  تطورات  مواكبة ،   جدیدة  أفكارا

  :یعاني من عدة ثغرات ونواقص ومن اھمھا

العاملة المرأة بحق التمییز أشكال من القانون یزید 

األطفال استغالل تشریع القانون یعید  

ّق  من  بصرفھ  العمل  لصاحب  اإلجازة  عبر  للعامل  الحمایة  انعدام  مشكلة  القانون یعم

 .عادلة تعویضات دون ومن مكان، أو زمان أي في تركیبھا یمكن واھیة مبررات أساس على الخدمة

وضرب  القانون  على  التحایل  حال  في  العمل  لصاحب  رادعة  عقوبة  أي  یذكر  ال  القانون 

 .مشروعة غیر أرباح لتحقیق عملھم ودیمومة العمال مصالح
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 بھ  معمول  ھو  كما  الوزارة  قبل  من  النقابات  یلغي البند المتعلق بترخیصالقانون ال  ،ً  حالیا

باالضافة الى ذلك، ھذه االتفاقیات .   تعدیالت، وھذا منافي لالتفاقیات الدولیة  آخر  في  جاء  وكما

 الحریة  عن  تتحدث   التي٨٧  االتفاقیة  سیما  نقابات؛ وال  إنشاء  في  العام  القطاع  تعترف بحق موظفي

 .النقابي التنظیم وحق قابیةالن

  

 خرق الدستور. د

من   ٣٢و   ٣١  لقد تم خرق الدستور خالل التصویت على الموازنة وبالتحدید على المادتین

ً   كبیرة  ضریبیة  إعفاءات  العقاریة،  الشركات  فیھا  بما  الشركات،  تمنحان  اللتین  مشروع الموازنة،  على  جدا

ً   العقاریّة،  األصول  ماسیّ  وال  أصولھا،  أسعار  تقویم  إعادة  عملیة  عام  نھایة  في  الرائجة  لألسعار  وفقا

اعادة تقییم (العملیة   ھذه  من  الناتجة  األرباح  على  الضریبة  وكانت السلطة قد اقترحت خفض.  ٢٠٠٩

 بمئات  قیمتھا  تقدّر  العقاریة  للشركات  ھدیة  تقدیم  یعني  ٪، وھذا٣  ٪ إلى١٥  معدّل  من  )اسعار االصول

 من  مربع  متر   ملیون١٫٩  نحو  تمتلك  تزال  ال  المثال،  سبیل  على  ،»سولیدیر «فشركة.  الدوالرات  مالیین

ُملك  األمتار  ھذه  وبعض  التطویر،  أو  للبیع  القابلة  األراضي  فیما   دوالر،٦٠٠  متوسطھا  یبلغ  بأسعار  است

ً ١٥٠  كلفتھ  تتجاوز  لم  البحر  ردم  عن  الناجم  اآلخر  البعض  خیالیة  بوتیرة  األسعار  ارتفعت  وقد.   دوالرا

ً   الواحد  للمتر  الدوالرات  آالف  الیوم  لتبلغ ومن ھنا، تسفر السلطة مرة اخرى عن   .   وطبیعتھ  لموقعھ  تبعا

القبیح وتؤكد مرة اخرى انھا تضع في سلم اولویاتھا، بل تحصر اولویاتھا، في الدفاع عن -وجھھا الجشع

    .االغنیاء من زعماء الطوائف واصحاب المصالح العقاریة والمالیة

تین من مواد مشروع تكمن في اقرار مجلس الوزراءفادحةالدستوریّة الوالمخالفة  ّ   الموازنة ماد

، وافق علیھما ٣٢  و  ٣١فعند التصویت على المادتین .  من دون أن تحظیا بأصوات ثلثي أعضاء المجلس

ً وعارضھما   ١٦ ّظ   ٣وزیرا رض أن تنال من الدستور تف  ٥٦وزراء آخرون، فیما المادة   ٣وزراء وتحف

ً على األقلّ  ٢١مواد الموازنة موافقة    .وزیرا

وھذا الخطأ لم یتم استدراكھ اال في الیوم التالي وبعد انتشاره كفضیحة اضافیة تضاف الى سجل 

الحكومة في الدفاع عن االغنیاء واصحاب الملیارات على حساب فقراء شعبنا وقوتھم، وصحتھم 

  .  الصحي واالجتماعيوحقوقھم بالتعلیم المجاني والضمان

  
  الخصخصة وعملیة نھب وافساد القطاع العام. ه

ً تكون ھذه التبریرات  وتستمر المسرحیة الھزلیة للسلطة في عملیة تبریر الخصخصة، واحیانا

ً؛ وافسدوا الدولة عبر توظیف .   سوریالیة فزعماء الطوائف نھبوا الدولة وأفلسوھا على مدى عشرین عاما

د ادنى من الكفاءة، وقدموا الحمایة المطلقة لھؤالء االتباع وشاركوھم في غنائمھم أتباعھم من دون ح



 

                                                                        15 

ھذه السلطة ایاھا الیوم تكتشف ان القطاع العام غیر مؤھل الدارة .  مقابل الوالء المطلق للزعیم الطائفي

ضوع  ھكذا بشرتنا الحكومة في مو–الخدمات الرئیسیة في الدولة ولذلك یجب خصخصة ھذه الخدمات 

ولكن نرید ان نذكر شعبنا الفقیر ان ھذه السلطة، متمثلة بزعماء الطوائف وممولیھم، ھي من .   الكھرباء

كما ان ھذه السلطة ھي التي استجدت الودائع المصرفیة من الخارج بفوائد مرتفعة .   أضعفت القطاع العام

ن المبالغ المطلوبة لسد العجز وغیر مبررة، ومن ثم ھي نفسھا التي اقترضت من البنوك بقیمة أكثر م

واالن عندما ارتفعت .   من اجل ان ترفع من مستویات الربح لھذه المصارف)  بمخالفة اخرى للدستور(

االصوات بسبب ھذه المخالفة الدستوریة تبحث عن طریقة اخرى لكي تؤمن االرباح الخیالیة للمصارف 

  !ف تحت غطاء الشراكة مع القطاع الخاصفال تجد سوى ممتلكات الدولة فتقرر بیعھا الى المصار

ان الحل الوحید والطویل االمد للتحدیات التي تواجھھ تطویر البنى التحتیة في لبنان یجب ان 

ومن ثم .   یشمل كخطوة اولى عملیة تطھیر وتحدیث واصالح للقطاع العام وتقویتھ على اسس وطنیة

أما ھذا .   ع على ادارة منشئات الدولة وممتلكاتھایصبح من الممكن تحدید صورة واقعیة لقدرة ھذا القطا

القطاع بشكلھ الحالي فھو قطاع عام قد تم اضعافھ ونھبھ وافساده من قبل زعماء الطوائف، اصحاب 

وھؤالء الزعماء لیسوا مخولین بیع الممتلكات المتبقیة للدولة الى القطاع .   المصالح والمشاریع الخاصة

ریق الخصخصة على ما لم یستطیعوا وضع الید علیھ عن طریق النھب الخاص لكي یضعوا یدھم عن ط

  .  المذھبي-والتأجیج الطائفي

 
 
  

  ٢٠١٠ حزیران ٢٢بیروت في 

                                                          

                                                             لجنة العالقات الخارجیة 

   الحزب الشیوعي اللبنانيفي

 


