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  لجنة العالقات الخارجیة

  في الحزب الشیوعي اللبناني

  

  )9 ( الشھري التعمیم السیاسي  
  

یتضمن ھذا التعمیم أبرز المستجدات، السیاسیة والعسكریة واإلقتصادیة واإلجتماعیة، في العالم 
ً، وعلى الصعیدین اإلقلیمي والعربي، مع التوقف عند الوضع اللبناني وتطوراتھ   .عموما

  :لتقریر، بشكل خاص، عندویتوقف ا

 . األطلسي-التصعید العسكري األمیركي .1

 .األزمة الرأسمالیة وانعكاساتھا الجدیدة على الطبقة العاملة والفقراء .2

 . الوضع اإلقلیمي والعربي .3

 .الوضع اللبناني .4

 

 ً    األطلسي- التصعید العسكري األمیركي–أوالً◌

الحرب "ھا خالل السنة الماضیة، في ما أسمتھ على الرغم من اإلنتكاسات المتتالیة التي منیت ب
تحاول، بمساعدة حلفائھا في و، توسع الوالیات المتحدة إنتشارھا العسكري في العالم "ضد اإلرھاب

  :الحلف األطلسي، فتح جبھات ساخنة جدیدة، الھدف منھا مزدوج

ً  الجزئیة، التي یمكن لھا أن تبرر الكلفة امحاولة تحقیق بعض االنتصارات،- لباھظة، بشریا
ً، للقرارات األخیرة التي اتخذھا باراك أوباما، وفي مقدتھا زیادة  عدید القوات العسكریة في  ومادیا

، )في الیمن بالتحدید( األطلسي في منطقة الخلیج العربي -أفغانستان وتعزیز الوجود العسكري األمیركي
  .وزیادة نشر القوات األمیركیة في أمیركا الالتینیة

استكمال مشروع وضع الصین وروسیا ضمن  ولة إعطاء دفع جدید للھدف اإلستراتیجي، أيمحا-
، البریق الذي "النظام العالمي الجدید"طوق محكم، بما یعید للمشروع األمیركي األساسي، المعروف بإسم 

ً، إن بسبب اإلخفاقات العسكریة أم بسبب األزمة اإلقتصادیة   .فقده تدریجیا

ز تغییر جیوسیاسي في آسیا وأوروبا، تتحرك القوات العسكریة األمیركیة على  ففي سعیھا إلحرا
 :خطین

ففي الوقت الذي .   بشكل واضحباتجاه الصینالخط األول، ویتجھ باتجاه كوریا وتایوان، أي -
 60 ( تایوان بطائرات ھلیكوبتر متقدمةحلتسلی)    ملیار دوالر6,2بقیمة (  أعلنت فیھ واشنطن عن إتفاق

 قامت  كذلك بتصعید واضح في كوریا، حیث أعلنت عن ،صواریخ مضادة للصواریخب و)ةطائر
ً 18تستمر لمدة والمناورات السنویة المعھودة و  تترافقمناورات میدانیة جدیدة،   ھذه یشارك في.   یوما
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آالف جندي كوري جنوبي؛ وذلك في الوقت الذي یفتتح فیھ لقاء 10 و ألف جندي أمیركي18  المناورات
 .كین حول إنھاء وجود األسلحة النوویة في كوریا الشمالیةب

موقع  رومانیا، حیث أعلنت الوالیات   :، من موقعین مختلفینباتجاه روسیاالخط الثاني، ویتجھ -
، األمر الذي أدى الى إعالن روسیا أنھا ستضع  ھناكالمتحدة عن عزمھا على نشر درعھا الصاروخیة

أو ربما  الباردة ،قد یؤدي الى عودة الحرب"  الكباش"وھذا ...  غرادنصواریخ جدیدة في منطقة كالین
الى أوروبا ویعید تقسیمھا؛ وكأنما الوالیات المتحدة تحاول إفشال التحرك الذي تقوم بھ بعض الساخنة، 

ً لسحب األسلحة النوویة األمیركیة الموجودة في بلدانھا   .الدول األوروبیة  حالیا

ً نستان التي شكلت، منذ ثمانینات القرن العشرین،ا فھو أفغأما موقع الھجوم اآلخر،  للحرب  منطلقا
 األطلسیة الجدیدة في ھذا البلد -ویالحظ أن الھجمات األمیركیة.  األمیركیة ضد االتحاد السوفیاتي السابق

دة ذلك أن الوالیات المتح:   مع بعض مراكز النفوذ داخل طالبان"تفاھمات"لم تلغ محاوالت الوصول الى 
ً  لھ قرضاي الشخص الذي یمكن الرئیس األفغاني حمیدلم تجد في  أن ینفذ سیاستھا في تلك المنطقة، نظرا

ً مع شاه إیران(لضعفھ  ، )رفضت واشنطن إعطاءه تأشیرة دخول، في موقف یذكر بما جرى سابقا
 الى جانب أھمیتھا ، أن ھذه المنطقة ویجدر التذكیر، ھنا، ...فتحولت باتجاه الذین یسیطرون على األرض

، من ))CIA( قد أسھمت، في السابق، في تأمین موارد ثابتة لوكالة اإلستخبارات األمیركیة االستراتیجیة،
ً ؛ ویقال أن إنتاج المخدرات قد عاد)طالبان"التي كانت تتم بالتنسیق مع  (تجارة المخدراتخالل   الى  حالیا

ً من40اإلرتفاع وازداد أكثر من    .وات حلف شمالي األطلسي الى تلك البقعة وصول قذ ضعفا

ً، یتكامالن مع استمرار التحرك العسكري والسیاسي األمیركي في  ھذان الھدفان، الساخنان حالیا
 فنزویال ونیكاراغوا، بالتحدید، إضافة الى ضدعدد من بلدان أمیركا الالتینیة ومع المؤمرات التي ترسم 

كما یتكامالن مع اإلھتزازات السیاسیة   ...راس  وكولومبیاالسابقة في الھندو"  الساخنة"الجبھات 
ً لھا، والتي تطیح بأنظمة مقربة من فرنسا لصالح  واإلنقالبات التي كانت بعض الدول األفریقیة مسرحا

  .وضع الید  األمیركیة على القارة األفریقیة بشكل تام

  

 ً   األزمة الرأسمالیة وانعكاساتھا الجدیدة–ثانیا

   العاملة والفقراءعلى الطبقة

وضع یدھا على   إن ھذا التصعید، العسكري ینطلق، كما أسلفنا،  من محاولة الوالیات المتحدة 
العالم واإلستفادة من ذلك لحل األزمة البنیویة التي تتخبط بھا، من جھة ، واستخدام ما یمكن أن تحققھ في 

  .ھذا المجال من أجل إبقاء سیطرتھا اآلحادیة علیھ

خص األزمة اإلقتصادیة الراسمالیة، ال بد  من اإلشارة الى مجموعة مستجدات تؤسس وفیما ی
  :لذلك

الفرنسي، أن "  سوسییتیھ جنرال"یقول ألبیر ادواردز، أحد المحللین األساسیین لمصرف .1
، وبعد تدمیر المنافسة العالمیة لمركز وال ستریت، یتوجھ الیوم غولدمان ساخس  المصرف األمیركي

ویضیف أن ھذا المصرف قد عمد الى التعمیة على كمیة الدیون الفعلیة لالقتصاد .  ضرب الدولباتجاه 
 ملیار دوالر دون 252، أكثر من 2009الیوناني، مما جعل المصارف األوروبیة تقدم للیونان، في العام 

ي األساسیة الى لذا، یرى ادواردز أن مسارعة  دول االتحاد األوروب.  معرفة الوضع الفعلي في ھذا البلد
التحرك الحالي باتجاه الیونان ال یھدف الى دعم ھذا البلد، وال لغیره من البلدان التي تتواجد على شفیر 

، بل االنفجار المحتمل  لمنطقة الیورو، وال فقط الى تأجیل )البرتغال، ایطالیا، اسبانیا، ایرلندا(االفالس 
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 ملیار دوالر في 115لمانیا التي لھا دیون بلغت أكثر من الى منع افالس الدول األخرى، ومنھا فرنسا وا
  .الیونان، عدا عن الدیون المنثورة في بلدان أخرى في جنوب أوروبا

 ً  والتي 1929، ھو شبح عدوى االنھیارات التي تذكر بالمرحلة التي تلت أزمة ان ما یثیر القلق، اذا
بكل األحوال، تجدر االشارة الى أن مصرف .  الثانیةأدت الى قیام النازیة، من جھة، والى الحرب العالمیة 

غولدمان ساخس قد القى الدعم الكبیر من قبل الرئیس األمیركي باراك أوباما في سیاساتھ المالیة والنقدیة، 
 ً ، مما عرقل  ونزوالً مما یدفع للتساؤل حول دور االدارة األمیركیة في جعل سعر الیورو یتأرجح صعودا

وروبیة وأثر على القدرة الشرائیة لشریحة واسعة من األوروبیین وزاد من المشاكل حركة الصادرات األ
وھذا التساؤل .  المتراكمة، وفي مقدمتھا البطالة وتحول الشركات الكبرى باتجاه بعض الدول األسیویة

ن تشكل ھل ترید الوالیات المتحدة االنتھاء من التجمعات الرأسمالیة التي یمكن أ:  یجرنا الى تساؤل اخر
  في ھذه الحال؟" الدول السبعة الكبرى"منافسة لھا في المستقبل؟ وما ھو مصیراالتحاد األوروبي  و

تدھور سریع للوضع :   بالتحدید، لوجدنا األمر عینھاسیا، والیابانواذا ما اتجھنا باتجاه .2
  . االقتصادي

ع االقتصادي یسوء  شباط الحالي، رأت الحكومة الیابانیة أن الوض12ففي تقریر صدر في 
 ً  على مجالي العمل بسرعة لم تكن مقدرة، وأن النشاط  الصناعي تراجع بشكل ملحوظ، مما أثر سلبا

سیكونان األسوأ، خاصة بعد التراجع )  2010(ویقال أن الفصلین األولین من العام الحالي .  واالستھالك
التي أعادت االعتبار لحمایة (یات المتحدة الكبیر في الصادرات الیابانیة نتیجة ھبوط الطلب من قبل الوال

  ).التي عانت الكثیر من االرتفاع السابق لسعر صرف الیورو(وكذلك أوروبا ) انتاجھا

واذا ما حاولنا دراسة موضوع مصادر الطاقة، البترول خاصة، لوجدنا أن السعر المتقلب قد .3
عات عن ارتفاع في اسعار النفط خالل وتتحث التوق.  أمن للشركات األمیركیة زیادة تحكمھا بأسواقھ

 ً - مع زیادة في معدالت النتاج وفي احتكار الشركات األمیركیةالنصف األول من العام الحالي، مترافقا
  .البریطانیة لھذه المادة األساسیة

وتجدر االشارة الى أن السبب األساسي للتحرك السیاسي والعسكري األمیركي في افریقیا، وما 
ً یمكن توقعھ م  الى جنوب ھذه القارة، وكذلك  بالسودان ووصوالً ن انقالبات وتغییرات جیوسیاسیة، بدءا

وفي .  زیادة الدور االسرائیلي، انما تأتي باتجاه وضع الید بصورة أشمل على مخزون النفط في العالم كلھ
ة التوتر بین فعود):  فوكالند(ھذا االطار نفسھ، ال بد من لفت النظر الى ما یجري في جزر المالوین 

بریطانیا واألرجنتین مردھا الى اكتشاف النفط ھناك وما رافقھ من قرار بریطاني باالجازة لعدد من 
  .الشركات التنقیب عنھ

ھذه الصورة للتوجھات االقتصادیة األمیركیة، مترافقة مع التصعید العسكري الممتد من .4
ً أفغانستان وحتى أمیركا الجنوبیة، أي على كامل الكرة  ً األرضیة تقریبا  كونیة ، یقترب من كونھ حربا

, كما أنھا تدل، في المستقبل القریب. ثالثة، وان غیر معلنة كما كانت الحال بالنسبة لحروب القرن الماضي
أن العالم سیستمر في التعرض لھزات جدیدة وانتكاسات في المجالین االقتصادي والمالي ستكون لھا اثار 

ملة في البلدان الرأسمالیة، واألوروبیة منھا بالتحدید، خاصة وأن النھیار أصبح مدمرة على الطبقة العا
 ً وخاصة أن التدابیر المالیة ...  ، كفرنسا والمانیایتھدد، لیس فقط الدول الضعیفة، بل أخرى قویة مبدئیا

  .االقتصادیة المتخذة من قبل قیادات ھذه الدول ال تبشر بأي تعدیل ایجابي في حیاة مواطنیھا

ھذا، عدا عن أن ما یشاع عن أجواء تحسن في الوضع األمیركي،حتى، ال یزال غیر مثبت، 
خاصة اذا ما درسنا أجواء التشاؤم التي ال تزال تسیطر على أسواق األسھم األمیركیة والعالمیة وكذلك 

  .على أسواق المواد األولیة

  



                                                                                     4 

   الوضع العربي واالقلیمي – ثالثاً 
ً ال یزال التوتریسود ھذا  بما یجري في فلسطین المحتلة، خاصة زیادة وتیرة  الوضع، بدءا

 الى ایران التي أعید وضعھا االعتداءات االسرائیلیة وعملیات االغتیال من قبل جھاز الموساد، ووصوالً 
  .في قفص العقوبات

نطقة وتجدر االشارة الى أن التوتر، الذي انطلق من الیمن ھذه المرة، قد تطور باتجاه جعل من الم
 ً   .الفاصلة بین الخلیج العربي وأفریقیا منطقة توتر شدید قد تؤدي الى اشتعال المنطقة مجددا

فالوالیات المتحدة،في معركتھا العامة لالمساك بكل األوراق في المنطقة، لم تكتف بالتوجھ التخاذ  
طلسي ،حیث عقوبات جدیدة ضد ایران، بل تعدت األمر الى بحث وضع المنطقة داخل حلف شمال األ

 دول عربیة، ھي قطر واالمارات والبحرین والكویت؛ مع تدعیم 4تقررنشر قوات عسكریة جدیدة في 
ھذه القوى بالبوارج والسفن الحربیة، اضافة الى معلومات تحدثت عن اجتماع عقد حول البرنامج النووي 

 بانیتا، وعدد من المسؤولین ، لیون)CIA(االیراني بین مدیر وكالة االستخبارات المركزیة األمیركیة 
واذا كان الھدف امعلن من ).  الموساد(االسرائیلیین، ھم بنیامین ناتانیاھو وایھود باراك ومائیر داغان 

وراء ذلك ھو تقیید انتاج السالح النووي، اال ان األھداف الفعلیة لھ تتلخص في محاولة ادخال ایران في 
". حماس"یة في العراق وأفغانستان وتخفیف دعمھا لمنظمة ، أي ضمن التوجھات األمیرك"بیت الطاعة"

بالمقابل، عمدت ایران، ونتیجة لما جرى في الیمن وللقرارات األمیركیة الجدیدة، الى نقل المعركة الى 
وھكذا، یمكن القول أن السخونة تزداد على وقع التھدیدات .  مضیق ھرمز واالنتشار البحري ھناك

ً االسرائیلیة بضرب مواقع    . من الخطة األمیركیةایرانیة، وان تكن ھذه التھدیدات تشكل جزءا

أما في التفاصیل، فال بد من رؤیة أن الوالیات المتحدة تنتھج سیاسات متعددة االتجاھات، ال تزال 
تركز على السعي للفصل بین الوضع الفلسطیني واألوضاع العربیة األخرى، وكذلك بین الوضعین 

  :في ھذه المجاالت، نتوقف عند األمور التالیةو. االیراني والسوري

فمن جھة، أعادت الوالیات المتحدة سفیرھا الى .   ھناك اھتمام فوق العادة بالعالقة مع سوریا-
 ً  بدانیا بنجامن، منسق وزارة الخارجیة دمشق وأسبقتھ وأتبعتھ بزیارات لمسؤولین في ادارتھا، بدءا

دون أن ننسى االھتمام الفرنسي ومجيء .   الى ولیم بیرنزالً األمیركیة لشؤون مكافحة االرھاب ووصو
  ".لترسیخ العالقات بین البلدین"رئیس وزراء فرنسا فرانسوا فییون 

وقد لفت كل .  یترافق ھذا االھتمام مع تجدید الدور التركي في عملیة السالم بین سوریا واسرائیل-
  .ة ھذا الور وضرورة تأمین كل الدعم لھمن ولیم بیرنز والرئیس السوري بشار األسد الى أھمی

ً )   شباط10( بالمقابل، أعلنت الوالیات المتحدة -   للمستجدات حول ایران ومسائل أنھا، ونظرا
، ستضاعف خالل العام الحالي من كمیة ونوعیة األسلحة التابعة لھا وللحلف األطلسي "االرھاب"

  .والمخزنة في المستودعات االسرائیلیة

نفسھ، وبینما دعا األمین العام لألمم المتحدة بان كي مون اسرائیل الى تنفیذ خارطة  في الوقت -
لبناء المستوطنات غیر شرعي، عادت اسرائیل الى تھوید "  الجزئي"الطریق، واعتبر أن ضبط اسائیل 

شن ، اضافة الى )كان اخرھا المطالبة بضم الحرم االبراھیمي(أحیاء ومعالم أثریة في القدس الشرقیة 
االعتداءات على قطاع غزة والى القیام بعملیات اغتیال للقیادات الفلسطینیة، كان اخرھا اغتیال محمود 

  ...المبحوح في دبي، على ید مجموعة حملت جوازات سفر بریطانیة وفرنسیة

 7 أما في العراق، فتالحظ عودة التصعید األمني المتنقل قبل االنتخابات النیابیة المقررة في -
ر؛ ھذا، في وقت یحكى فیھ عن استمرار المساعي األمیركیة الھادفة الى تأمین الصلة مع مقربین من اذا

  .ایران وفي نفس الوقت مع أطراف أساسیة كان لھا الید الطولى أیام رئاسة صدام حسین
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 كما ال بد من المالحظة أن موقف األمیركیین من االنتخابات الرئاسیة في مصر قد تغیر باتجاه -
الخالص من حسني مبارك الذي لم یستطع، حسب ما تقولھ بعض المصادر المطلعة، اخراج نظامھ من 

وفي ھذا االطار یقال ان .  شدیدة"  اسالمیة"زق التي یتخبط بھا، عدا عن كونھ یواجھ معارضة ٱالم
ة واشنطن وراء طرح ترشیح محمد البرادعي، المسؤول في األمم المتحدة حول التفتیش عن األسلح

  .النوویة، كونھ شخصیة مرموقة في بالده ولھ عالقات جیدة مع االدارة األمیركیة الجدیدة

- ً ، تجدر االشارة الى أن تأثیرات األزمة الرأسمالیة العالمیة على األوضاع االقنصادیة في  أخیرا
ً اال أنھ ال بد من االش.  العالم العربي ال تزال ظاھرة، وان تكن حدتھا قد خفت بعض الشئ  الى ارة أیضا

فالحكومة العراقیة قررت زیادة :  انصیاع البلدان العربیة المنتجة للنفط للتوجھات األمیركیة بزیادة انتاجھا
ً 12االنتاج الى  أما في مصر، .   واتخذت قرارات بالزیادة في دول الخلیج األخرى ملیون برمیل یومیا

من تصریحات وزیر المال المتفائلة والقائلة بأن فالوضع االقتصادي یقترب من شفیر الھاویة، على الرغم 
أما في أبو ظبي، فال یزال الحذر یلف السوق .   بالمئة70 بالمئة الى 110معدالت الدین العام تراجعت من 

ً .  االستثماریة ً واذا أخذنا، أیضا  ، بعین االعتبار مطالب واشنطن في استخدام األموال العربیة مجددا
االقتصادیة األمیركیة المأزومة، لقلنا أن الوضع العربي سیعاني ھذا العام من لتحسین أوضاع القطاعات 

 ً   .مشاكل لن یستطیع حلھا سریعا

  

   الوضع اللبناني-رابعاً 
ھبة "ھذه األوضاع االقلیمیة والعربیة تنعكس بكل سلبیاتھا على لبنان الذي یعیش ما یمكن تسمیتھ 

  ".ساخنة وھبة باردة

ً  التھدیدلیون بدأوا، منذ حوالي الشھر، رفع مستوى فالمسؤولون االسرائی•  -   ضد لبنان، ارتباطا
 بالتحضیرات الجاریة اللزام ایران بتغییر سیاستھا تجاه اسرائیل، من جھة، ولحثھا على -كما أسلفنا 

 وتترافق ھذه التھدیدات، التي حاول.  التعاون مع الوالیات المتحدة في المسألة األفغانیة، من جھة أخرى
نتانیاھو التقلیل من خطورتھا بالقول ان حكومتھ ال تسعى لالعتداء على لبنان، مع خرق اسرائیلي مستمر 

ھذا عدا عن عملیة خطف أحد المواطنین بعد توغل اسرائیلي داخل األراضي اللبنانیة .  لألجواء اللبنانیة
ض المسؤولین العسكریین في التي تقع في دائرة مراقبة قوات األمم التحدة وعن االعالن األخیر لبع

وتجدر االشارة الى أن قوات األمم ...  اسرائیل بأن مساعي اغتیال األمین العام لحزب هللا لم تتوقف
ً 1701المتحدة، المولجة بمراقبة الحدود وتطبیق قرار مجلس األمن ،  الیقاف ھذه  لم تحرك ساكنا

ً .  االعتداءات عالنات االسائیلیة الصریحة باغتیال اللبنانیین  من االكما ن األمم المتحدة لم تتخذ موقفا
 .والعرب

 في مقابل التصعید االسرائیلي، المرتبط بالخطة األمیركیة في المنطقة وتجاه ایران، ھنالك شلل  •
فالحكومة الجدیدة، التي جمعت كل متناقضات الوضع اللبناني والتي انطلقت بفعل .  حكومي شبھ كامل

 والسعودي، مشلولة ولم تستطع حتى االن، بفعل ارتباطھا التام بأجندة خارجیة، اجتماع العاملین السوري
ویقال في العدید من األوساط أن الشلل ناجم عن نوع من انتظار .  أن تتخذ قرارات یمكن وصفھا بالجدیة

ر نتائج ما یجري بین الوالیات المتحدة وایران، وكذلك في الدور التركي العادة اطالق المحادثات غی
المباشرة بین سوریا واسرائیل، اضافة الى ما سینجم عن المفاوضات الجدیدة بین الفلسطینیین 

  . وأن ھذا االنتظار ربما سیمتد الى أوائل الصیف المقبل... واالسرائیلیین

لفة في الحكومة وفي مجلس ٱ في ظل الحالة االنتظاریة ھذه، تراجعت البرجوازیة اللبنانیة، المت•
 عدد من القرارات، لعل أھمھا تعدیل قانون البلدیات باتجاه تنفیذ قرار خفض سن االقتراع الى النواب، عن

ً .   سنة18 ، األمر الذي أعاد البحث الى نقطة بل ان أغلبیة ممثلیھا صوتوا ضد ما كانوا قد أقروه سابقا
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المرأة اللبنانیة ھذا، في وقت عادت فیھ األصوات الرجعیة الى مواجھة التحرك المتعلق بحق .  الصفر
  .المتزوجة من غیر لبناني في  اعطاء جنسیتھا ألطفالھا

النتائج واعدة "أن "  باركلیز" وفي المجال االقتصادي، یقول التقریر الصادر عن مؤسسة •
لجھة وجود مواقف مواجھة لمشاریع خصخصة قطاعي الكھرباء وكذلك لوجود خطر "  واالفاق صعبة

ویضیف التقریر أن اجراءات ".  2006رائیل شبیھة بما حدث في تموز ینبع من حرب فجائیة مع اس"
  .خصخصة الكھرباء والھاتف ربما ستؤجل لعام واحد

في ھذا الوقت، تؤكد تصریحات وزارة الطاقة أن الحاجة للكھرباء بحسب الطلب ارتفعت الى 
فترات قطع الكھرباء  میغاواط، مما یعني أن 1800 میغاواط  بینما القدرة الفعلیة الیوم ھي 2400

  .ستزداد، اذا ما أخذنا بعین االعتبار الزیادة السنویة على الطلب

 في المئة وال حلول فعلیة 180:  أما فیما یتعلق بنسبة الدین العام للناتج المحلي فال تزال مرتفعة
في مقترحة لتخفیضھ، باسثناء زیادات الضرائب غیر المباشرة والرسوم واستمرار وزارة المالیة 

  ).TVA(تحضیراتھا لرفع الضریبة على القیمة المضافة 

 على أصعدة مختلفة وتحضیرات لتحركات اجتماعیة تنطلق مما یجري اضرابات لذا، تعم البالد •
االعداد لھ من سیاسات ستؤدي الى زیادة الفقر، خاصة وأن االحصاءات تشیر الى ارتفاع نسبة الفقراء 

ویمكن لھذه النسبة أن ترتفع الى ( الشھرین األولین من العام الحالي  في%  30 الى ما یقارب %  28من 
للوضع االقتصادي "ھذا، عدا عن أن الدراسة  األخیرة ).  ، بحسب بعض التوقعات%  35أكثر من 

30، 6 من األسر تنفق كامل الدخل قبل نھایة الشھر وأن % 51قد أشارت الى أن "  واالجتماعي في لبنان
  .لالستدانة قبل نھایة كل شھر لتأمین األكل والحاجیات األولیة للعیش من األسر تضطر %

 ولعل أھم االضرابات التي انطلقت كان االضراب الذي دعا الیھ األساتذة الثانویون والمھنیون 
ھذا، اضافة الى تحضیر .   من معاشاتھم، في وقت ازدادت ساعات عملھم األسبوعیة%  60الذین حسمت 

ضرابات واسعة تحت شعارات سیاسیة وتربویة مختلفة، منھا بالتحدید حق االنتخاب الشباب والطالب ال
 ً   .وزیادة میزانیة الجامعة اللبنانیة وتحسین شروط التعلیم عموما

  .  في مجال مواجھة قانون االیجارات ذي الصفة التھجیریةلتحرك واسعویتم التحضیر كذلك 

 وقع تأخر صدور الموازنة، وما یتبع ذلك من كما یجري االعداد لحركة مطلبیة واسعة، على
مشكالت، خاصة في مجال صحة االجراء وبالتحدید العجز المالي المتراكم في صندوقي التعویضات 

 ملیار لیرة والناتج عن اعفاءات قدمت لبعض أصحاب العمل 630العائلیة والمرض واألمومة، البالغ نحو 
ة في التصریح عن عدد عمالھ وبالتالي عن دفع االشتراكات أو عن عدم التزام العدید منھم بالشفافی

  .المتوجبة علیھ 

  

   2010 شباط 25بیروت في 

  

                                                                       لجنة العالقات الخارجیة 

   في الحزب الشیوعي اللبناني
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