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طغت المعركةة الططوليةة التةي تخو ةها المقاومةة فةي رةرود عرسةاو والقلمةو  الغربةيو علةى التطةورات 

 ة الحاصلة في الجزء الثاني من شهر تموز الحالي.السياسي  

ة على الساحة ى األيام المقطلةو فإ  مفاعيلها السياسي  وإذا كانت المعركة ستستغرق بعض الوقت قد ال يتعد   

 ف عندها.ة من المفيد التوق  ة ستكو  كطيرةو وهي أبرزت عناوين هام  المحلي  

ة: الجةةيو والشةةعب ة الذهطي ةةفرزتةةا المعركةةة مةةن تثطيةةت للثال ي ةةأأ فةةي مةةا ولعةةأ أولةةى تلةةال الةةدالالت تتمث ةة 

 ليهم هذه المرة الجيو السوري.إوالمقاومةو يضاف 

رض الميدا . أعلى  كطير   م  نت المقاومة من تحقيق تقد  وبعد أربعة أيام فقطو وبكلفة شهداء غير كطيرةو تمك   

ة  غراتو ها كانت أفضأو وليس  م  ن  أعاتو حتى يجابية كطيرة على صعيد سير العمليات التي طابقت التوق  إة و م  

 كالف. األ فضأ بأقأ  نجازات األق اإللى تحقيإى د  أما 

وزارها قطيأ الخطةا  أالمعركة ستضع     أيطدو  ان  مع أرة لالستعجاو في تحقيق النتائجو وليس  مة  رو 

 كا وومةن الشةهداء تقةديم عةدد   المقطأ لألمين العام لحز  هللا السيد حسن نصةر هللا فةي ذكةرى النصةرو فةي  ةأ  

لى الظةةروف القاسةةية للمعركةةةو إ ةةافة  إخيةةرةو معةةركتهم األ المسةةلحين كةةانوا يخو ةةو     أنتيجةةة  عةةا  توق  م   ذلةةال

 كانت أو على صعيد ططيعة المنطقة.ا  بشري  

 و سواء  د  ماكن التي خاض فيها معاركا سابقا  ده حز  هللا في األك  أو وقد ذا كا  دور المقاومة معروفا  إو 

 .را  دور الجيو قد راء مؤاز   ورا العدو التكفيريو فإ   سرائيلي أو في العدو اإل

لةى داخةأ عرسةاو إأ اإلرهابيين الدفاعيو وحماية المدنيينو ومنع تسل   ولم يقتصر دور الجيو على الشق   

ةوروارهةاو إن   ذا قصةفت المجموعةات إمطاشةرا   ال  أ فةي المعركةة تةدخ  ة لةدى المؤسسةة العسةكرية بالتةدخ  ة ني ةمةا  م 

حةةين باغتةةا  2014غةةاير لمةةا كةةا  عليةةا دور الجةةيو فةةي العةةام عرسةةاو والمخيمةةاتو وهةةو أمةةر م  رهابيةةة اإل

 م الشهداء واألسرى.المسلحو  وقد  

مةن رئاسةتي الجمهوريةة  كةامال   ا  سياسةي   يملةال تفويضةا   هةوور الجيو ال يأتي من فراغو بأ د من هناو فإ    

رئيس الجمهورية ميشاو عةو  يتةابع مجريةات     أعلما   لما تقتضيا مجريات المعركةو ف وفقا  والحكومة للتصر  

 المعركةو منذ بدايتهاو بتفاصيلها كافة لحظة بلحظةو وسيتابعها حتى تضع أوزارها.

طفةاو فةي اللجةوء أنو مع السةما  للمةدنيين مةن نسةاء وة حصار المسلحيوقد ا طلع الجيو اللطناني بمهم   

النةاري الةذي  فةي إقامةة السةد   هامةا   ة الجةيو اللطنةاني دورا    لمدفعي ةوكةا .مةن المعةار  لى المناطق اآلمنة هربا  إ

ة لةةمةةر راود مخي  هةةذا األ    أيقطةةع طةةرق تواصةةأ واتصةةاو المسةةلحين بعرسةةاو وبمخيمةةات النةةازحين فيهةةاو علمةةا  

 .2014هم يستطيعو  تكرار سيناريو شهر آ  من العام ن  أوا المسلحين الذين  ن  

همية لعدم تكرار هذا السيناريو يوم خرج المسةلحو  مةن مراقطة مخيمات النازحين بالغ األ مو وع عد  وي   

دي الحصةن وغيرهةا. وهةذه المخيمةات مناطق المخيمات وهارموا مراكز الجيو فةي المهنيةة ووادي حميةد ووا

 تاو لةذلال فةإ   ة لنقاطةاو أي فةي خاصةرصطحت اليةوم بعةد انتشةار الجةيو علةى تخةوم الطلةدةو فةي النقطةة الخلفي ةأ

 ض المراكز ألي إعتداء من الخلف.لتعر   ة عليها منعا  دة  روري  المراقطة المشد  
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نةاز  بيةنهم عةائالت  11000لةى المخيمةات بعةد حةارز وادي حميةد والتةي يعةيو فيهةا نحةو إسةطة أما بالن 

ة مةن يحةذر مةن ذ  م  إميةو هو عها تحت مجهر المراقطة بالغ األعد  مسل حين يقاتلو  مع التنظيمات اإلرهابيةو في  

ط عنوانةا حقةوق هام الجيو بقصةفها وتوريطةا بمخط ةطأ المجموعات اإلرهابية بهدف إت   ها للقصف من ق  تعر  

 اإلنسا  والنازحين.

وقد قام الجيو خالو األسابيع األخيرة بكأ الترتيطات العسكرية واللورستية المطلوبة للمعركةو واستدعى  

لةدورات وحةدات خاصةة كالمجوقةأ والمغةاوير  يع العناصر والضطاط الخا ةعين سةابقا  بطرقيات من القيادةو رم

 أو كي يكو  على كامأ اإلستعداد لمعركة ليست المفارآت بمنأى عنها.والتدخ  

نتشرة في منطقةة دي  ت الزيارة التفق  وصط    ة التي قام بها قائد الجيو العماد روزف عو  للقوى العسكرية الم 

ولةى مةن نوعهةا لقائةد للجةيو ألحةد طةار التحضةير للمعركةةو وهةي األإفي ررود بعلطةالو فةي  طفيأ ومحيطهاال

هةدف أقر  المراكز المتاخمة لطلدة الطفيأ الحدودية مةع سةورياو غيةر عةابىء بأصةوات تعالةت منتقةدة للجةيو ب

 خيرة لطعض المخيمات.التشويو عليا بعد مداهمتا األ

جو علةى صةعيد متةدر     حصةأ فةي شةكأ  إو ويجابيةا  إة انقالبا   م      أى الصعيد الشعطيو كا  من الالفت وعل 

 الدعم الشعطي للمقاومة.

ذا كةةا  التيةةار الةةوطني الحةةر إاج الشةةعطي فةةي الطيلةةة المسةةيحية. ور فةةي المةةزومةةن الممكةةن تحديةةد هةةذا التغي ةة 

و 2006  هللا العةام سس هذا التغيير منذ و يقةة التفةاهم مةع حةزأن من و ع بزعامة الليس ميشاو عو  قد تمك  

ن عالميةين وفنةانيإة وة مةع اعتطةار كثيةرينو مةن شةرائي شةعطي  يجابي ةز اإلهةا تأخةذ منحةى يعةز  ن  أمور يطدو األ فإ   

 عن الوطن. ما تقوم با المقاومة دفاعا   وعماو وغيرهمأورراو 

ض لحملة تعر  رماع لتي تليق بهمو ومن خرج عن هذا اإلوقد وصف كثيرو  شهداء المقاومة بأوصافهم ا 

 بناء وطنا من ريو ومقاومة.أصطفاف مع لى اإلإدعتا من الهجمات 

عطةى رئةيس تيةار المسةتقطأ الةرئيس سةعد أر صةعوبةو وقةد كثأمر ةو يطدو هذا األي  وعلى صعيد الطيلة السن   

صةقور المسةتقطأ لةم يعجةطهم هةذا  ر الغطاء الالزم لهاو لكةن بعةضة ووف  ة العسكري  الحريري موافقتا على العملي  

ة    أمر. لكنو يطةدو األ يةة قطيةأ لقائةاو اليةومو د مةن كتلةة المسةتقطأ النيابتشةد  مصةدار الطيةا  الإد الحريةري قةد تقص 

 عالمي. ستهال  اإللإل طميركي دونالد ترامبو وذلال فقالرئيس األ

 ا  ة رغرافي ةة المعني ةي  مع الواقع لدى الطيلة السةن  أ تعامأ ق  نَو ل  أرو ة تغي  يو يطدو  م  وعلى الصعيد الشعطي السن   

 و رهةابيينو ويةود  الجميع قد نفذ صةطره مةن اإل    أويطدو وا حا   .صوات تهارم المقاومةأبالمعركةو ولم تخرج 

ي ومةدنيو لكنهةا باتةت هلةى هةامو فة بلطوس دينمر رهات متطر  ستثنى من هذا األالقضاء عليهم. ططعا ي   لو يتم  

 حداث.األ

لةةى إحو  مةةن اللجةةوء ن المسةةل  ذا مةةا تمك ةةإفةةة صةةوات المتطر  خشةةى مةةن بةةروز تلةةال األلكةةنو فةةي المقابةةأو ي   

مظهةر حصةار وقتةأ مةام مةأزق الظهةور بأالمةدنيين. عنةدها سةتكو  المقاومةة ختطاء بةين مخيمات النازحين واإل

رهةابيين مةن تصةوير تمكةين اإل كطيةرو عطةر عةدم شةكأ  طا لهمر الذي يجب على المقاومةة التنط ةالمدنيينو وهو األ

حينو ومةن وراءهةمو ة للمسةل  عالمي ةنةت الدعايةة اإللهمو وهو ما تمك   للمدنيين واستهدافا   المعركة بوصفها تجويعا  

 ا في حلب وحمص ومضايا وغيرهم.كثر من مكا  في سورياو كمأمن تصويرها في 

الدعم الجوي الكثيف والمؤ ر الذي أحدث وناو ة وطيراتا الطري  أما الجيو السوريو فقد قدم بنيرا  مدفعي    

عةن حرمةانهم مةن الكثيةر مةن  المفاعيأ التدميرية المناسطة التي فاقمت االنهيار المعنوي لدى اإلرهةابينو فضةال  

 القدرات القتالية.
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و وتحقيةق ا  ودولي ة ا  قليمي ةإو ا  ة مةن مفارةأة المسةلحين ومةن يقةف وراءهةمو محلي ةنت هذه الرباعي ةمن هناو تمك  

ةة    أة فةةي صةةفوف المسةةلحين الةةذين لمسةةوا لةةى انهيةةارات عديةةدإت د  أانتصةةارات سةةريعة  ة منظومةةة متكاملةةة  م 

 ة تالحقهم.متراص  

حين فةي رةرود يات قةد تطفةو علةى السةطي بعةد انهيةار المسةل  خفةي تحةد    ت  أاالنتصارات ال يجةب     أعلى  

 :ياتعرساو والقلمو  الغربي. ومن هذه التحد  

 ة هدنة.ي  أنفاسهم وطلب أرهابيين من التقاط ارهة حتى النهايةو وعدم تمكين اإلو استكماو الموأوال   

لى المةدنيينو مةن إو ونفةوذا  عةددا   قةأ  أو وهةم نهةائهم سةريعا  إرهابيي تنظةيم داعةو وإو االنقضاض على  انيا  

 رطهة النصرة.

ة عطةر تحقيةق لةى حةر  أمني ةإة موارهةة عسةكري  رهةابيين المعركةة مةن ة تحويةأ اإلمكاني ةإو الحذر من  الثا  

ة وفةةي المخيمةةات مني ةةأكثةةر مةةن منطقةةة ألطنةةانيو مةةع ورةةود خاليةةا نائمةةة فةةي بعةةض الخروقةةات فةةي الةةداخأ ال

بةيض لمهارمةة لةى السةال  األإرهةابيينو فةي حةاو نفةاذ ذخيرتهموة مخاوف من لجةوء اإل م      أالفلسطينيةو حتى 

 كثر من منطقة أوروبية.أالدهسو كما حدث في  لى عملياتإو اللجوء أالمدنيين 

كثةر مةن يةدرس أسةرائيلي استراتيجي كهةذاو سةيكو  العةدو اإلسياسي وعسكري وميداني ومام انتصار أو 

 ر النوعي.هذا التطو  

وتحييةد الحةدود بةين الطلةدين عطةر  وكأ محاوالتهم لفصةأ لطنةا  عةن سةوريا    أقادة العدو سيدركو   ولعأ   

 لى الفشأ. إي الجماعات اإلرهابية لمنع التكامأ االستراتيجي بين أ لع محور المقاومةو ستؤد  

    أيةةدر  سةةرائيلي الةةذي ة ومةةن يقةةف وراءهةةا هةةو نفسةةا فشةةأ لإلرهابي ةةفشةةأ الجماعةةات اإل مةةن هنةةاو فةةإ    

لةى زيةادة خطةرة إركةة رةرود عرسةاو والقلمةو و سةتؤدي ستطاقية التي تخو ها المقاومةو ومنها معالحرو  اإل

 المقاومة التي انتقلت فيها من الدفاع الى الهجوم. 

لى إتها من الحدود الجنوبية مظل   ما تمتد  ن  إأو و  تتجز  أة ال يمكن ة السال  والمهم  شرعي      إوبهذا المعنىو ف 

 الحدود الشرقيةو في موارهة أي احتالو وعدو. 

نتصةارات التةي ا مةن دو  شةال سةيكو  كغيةره مةن اإلد دالالت هةذا االنتصةار النظيةفو فإن ةا على صةعيم  أ

ةاإل ي طةرف بةأ   أو لكةي ال يشةعر لى اللطنانيين رميعا  إمتها قيادة المقاومة قد   هةذا   كةا  إهو وا  ةد  نتصةار مور 

مةردود     أرة.  كمةا انتصةاراتها المتكةر  و بعد ا  و ال بأ عدو  مر لم يمنع في الما ي من اعتطار المقاومة خصما  األ

هالي عرساو فةي أمن واالستقرارو وسيكو  لجهة تحصين األ االنتصار سيعود على رميع اللطنانيينو خصوصا  

 ر هم المسلوبة وحرية حركتهم.أطليعة الفائزين الذين سيستعيدو  

ةة   سةةتراتيجية التةةي اقتحمتهةةااإل حةةد المواقةةعألةةم حةةز  هللاو فةةوق لةةى رانةةب عإص رفةةع العلةةم اللطنةةاني ويلخ 

رهةا و إة الشةاملةو فةي ورةا بعةاده الوطني ةأساسةي لهةذا االنتصةار عطةر تأكيةد المقاومة في الجرودو المةدلوو األ

 ة التي خررت منها تلال المجموعات.ي  د اللطنانيين كافةو بمن فيهم الطيلة السن  معظما خارريو يهد  

الجيو السوري من نقأ تركيزهما إلى مناطق أخرى في سورياو  ن معلى حز  هللاو الذي سيتمك  إبالنسطة  

في الوطن كما فةي الدولةةو  ا  ساسي  أخ نفساو على الصعيد اللطناني الداخليو شريكا  بعد حسم هذه المعركةو فقد رس  

صةورتا اليةوم  طأ شرائي لطنانيةةو فةإ   م خاللها التضحيات من دو  تقدير من ق  ات عديدة ما ية قد  وبرغم محط  

مةر سةيطقى يلقةى الةرفض مةن قطةأ الةطعض   كةا  هةذا األإساعدت في تعزيةز فكرتةا الوطنيةةو ومع المعركة قد 

 عادية للمقاومة. أو الموالين لقوى م   ا  فين مذهطي  وللال المتطر  أو من أساسهاو أعادي لفكرة المقاومة من الم  
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التركيطةةة اللطنانيةةة  هةةو الطةةرف الةةذي يةةدر  تمامةةا  مةةن المكونةةات اللطنانيةةةو و لكةةن الحةةز  سةةيطقى واحةةدا   

و مصةةيرهو يطةةدو أو قلةةق علةةى ورةةوده أ  لطنةةاني بةةأي خطةةر ي مكةةو  أتهاو والعمةةأ علةةى عةةدم شةةعور وحساسةةي  

الحةز      إا فةي المعادلةة اللطنانيةةو ال بةأ كطر من تلال المرسومة لةأالحز  لن يطالب بحصة      أ رورياو علما  

 .يضا  أفيها  يطدو زاهدا  

رهةا  بةين مرحلةة و ةعت لطنةا  تحةت  ةغط اإلأ معركةة عرسةاو نقطةة الفصةأ حواوو تشةك  األفي كأ  

سةتقرار الةداخليو مةا  واإلمن واألجاه السالمة وتحصين األوتهديدهو وبين مرحلة رديدة ينطلق فيها لطنا  في ات  

 السياسي منا على ورا الخصوص.

 

 سلسلة الرتب والرواتب

مختلف القوى السياسةية من النقاش العام بين  زا  خذ مو وع سلسلة الرتب والرواتب حي   ناءو إت  في هذه األ 

 شهر من موسم االنتخابات النيابية. أقرار السلسلة قطأ إرادت أها ن  أالتي يطدو 

ت ة الرسةمية التةي اسةتمر  فةي الثقافةة الضةريطي   ا  روهري ة ال  ت السلسةلة فةي مةا اعتطةره كثيةرو  تحةو  وقد أقر   

ر   يحوو ذلال دو  تأ   أالرسوم على رهات مقتدرةو من دو  عقود في لطنا و بعد فرض المجلس النيابي طواو 

لى المةو فين فةي القطةاع الخةاص وأصةحا  المهةن إ ةافة  إة للسلسةةو طة والفقيرة بمفاعيةأ سةلطي  الططقة المتوس  

 الخاصة. 

يجابيو بعد ترويض ما ر ما حصأ باإلتقد  ولى مقاربة المو وع من ورهتي نظرو األا يمكن لنا ن  أوالواقع 

    أالعدالةة الضةريطية المنشةودةو ذلةال ولى على طريق تحقيق نوع مةن أف بـ"حيتا  الماو"و في خطوة عرَ بات ي  

 قتصادي اللطناني الحر.اإل النظام طلقة مستحيلة في  أ  العدالة الم  

ي اتجةاه إلةزام القطةاع العقةاري والشةركات نعطافة الضريطية التي حصلت فةمن اإل مر نوعا  أ هذا األويمث   

مةن  عةددا      أو بةرغم رةدا   را  مةر حصةأ متةأخ  هةذا األ    أوالمصارف بتأدية بعض وارطاتها حيةاو الخزينةةو علمةا  

 النظام االقتصادي اللطناني تجرع هذا الكأس. رنيب أساطيالنوا  حاولوا راهدين خالو الجلسة النيابية تج

 ا    مةن تحةالف مواقةع نافةذةو مصةرفي  مقاومةة شرسةة مةن قطةأ اللةوبي المكةو    ةأ  مر في وقد حصأ هذا األ 

 ة تصيب مكتسطاتا. و سعى دو  فرض  رائب إنقالبي  ا  وسياسي  

في الملة من الضرائب  90    أوو ما يقولا الطعض ح مر على سلطياتاو في  أ  يجابيات هذا األإوقد تطغى  

عقةاري. وللمةرة األولةى منةذ عقةود مةواو والمصةارف والةربي الت األة تطاو الشركات الكطرى وشركا ستحدَ الم  

ض الغرامةةات علةةى دخأ  ةةرائب علةةى الشةةركات الكطةةرىو والتحسةةين العقةةاريو وأربةةا  المصةةارفو وفةةرتةة

 مال  الطحريةو وهذه خطوات لم تستطع كأ المحاوالت الما ية تحقيقها. المخالفات على األ

 

و د  خذ والةر  و بعد خمس سنوات من األا  وطني   نجازا  إعد  ذلال ي   قرار السلسلةو فإ   إد ا بمجر  ن  أكما من الممكن القوو 

 رواء توافق في الطالد.ألى إر أ للعهد الجديد وللحكومة وللمجلس النيابي ويؤش  سج  نجاز ي  إوهو 

المنظةور  م علةى المةدىتةررَ على الو ع االقتصةادي ي   ا  إيجابي   نعكاسا  إمر   يكو  لهذا األأويأمأ كثيرو   

ة كثيةةرةو نجةةاز حصةةأ علةةى ترحيةةب قةةوى نقابي ةةهةةذا اإل    أقتصةةادية والتجاريةةةو علمةةا  فةةي الحةةركتين اإل نشةةاطا  

بيين آخرينو في الوقت الذي ينتظر فيا الجميع تركيةز الجهةود فةي المرحلةة المقطلةة علةى إصةال  اقومعار ة ن

 اإلدارة وتفعيلها ومكافحة الفساد. 
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طة والفقيةرة مفاعيلهةةاو فةي تجنيةةب الفلةات المتوس ة لت إخفاقةا  السلسةلة شةك      أقةةوو فةي مقابةأ ذلةالو يمكةن ال 

 ة على صعيد زيادة الواحد في الملة على  ريطة القيمة المضافة التي تشمأ كأ الشرائي. خاص  

ورهةة نظةر ةو فإن  ة مةن شةرائي ال بةأس بهةاو وأخةرى سياسةي  مر يحصةأ علةى موافقةة نقابي ةذا كا  هذا األإو

   هةذه الضةريطة تسةتثني أصةال  أالزيادة علةى الططقةة الفقيةرة هةو  ف من وطأة هذهما يخف      أدة للسلسة تقوو مؤي  

 م والشر  والططابة والتعليم. ق بالناس كالطعاة التي تتعل  مور الحيوي  األ

ف ن  َصةا ي  مة ة للمةواطنو فةإ   سةعارو وترارةع فةي القةدرة الشةرائي  رتفاع فةي األإلى إي مر سيؤد  ذا كا  األإو 

 ةو يفقةةد معنةةاه. والةو واألربةةا  العقاري ةةربةةا  الودائةةع المصةةرفي  أحةةوو فةةرض الضةةريطة علةةى  نجةةازا  إبوصةةفا 

ة والحسةةابات صةةحا  رسوس االمةةواوو بةةأ سةةيطاوو شةةرائي المجتمةةع كاف ةةأيسةةتهدف ذلةةال فقةةط الططقةةة الغنيةةة و

ةةالمصةةرفي   وائةةد تلةةال المصةةارف ويعتاشةةو  مةةن فة الةةذين قطضةةوا تعويضةةات وأودعوهةةا فةةي ة للمةةواطنينو خاص 

هةو مةا ة تقديمات في المقابةأ مثةأ التغطيةة الصةحية الشةاملةو ومر من دو  إعطائهم أي  الحسابات. ويأتي هذا األ

و كةةأ الملفةةات االقتصةةادية واالرتماعيةةة وتوحيةةد اللطنةةانيين حةةوو مصةةالحهم سةةيكو  بدايةةة فةةتي معركةةة تطةةا

 المشتركة.

كطيرة وقد تعتطر مكافأة  حتى الضريطة التي فر ت على األمال  الطحريةو ال تعد  او ن  ألى إشارة اإل وتجدر 

مكتسةب  لةى حةق   إي الغرامات المالية هي أفضأ الممكةنو ولةن تةؤد      أبينما يمكن القووو في المقابأو  للمعتدينو

 للمعتدين.

ة  مجموعةات شةطابية فةي ا لةدى أحةزا  ونقةابيين وعلى صعيد ورهة النظر المعار ة للسلسلةو يطةرز تور 

الحرا  المدنيو لمطالطة رئيس الجمهورية بإعةادة قةانو  اإلرةراءات الضةريطية إلةى مجلةس النةوا و واسةتطداو 

 ة.ة إصالحي  ة اقتصادي  ة عادلة مرتططة بخط  ة  ريطي  ت بسل  قر  الضرائب التي أ  

ضةة فةي ورهةة النظةر ويحصأ هذا المطلةب علةى تأييةد مجموعةات متناقضةة فةي السياسةةو واألهةمو متناق 

 االقتصادية بين يسار ويمينو ارتمعت لموارهة الظلم الضرائطي أو "التفقير".

  ة شةةاملة تقةةوم علةةى تحسةةين الجطايةةة ووقةةف التهةةر  صةةالحي  إة ة اقتصةةادي  لى خط ةةإحارةةة  بمر  األأويطةةدو  

قتصةادي اللةوبي اإلةو يعار ها لى فرض  ريطة تصاعدي  إلهدر و طط الجمار و ويدعو الطعض الضريطي وا

ة علةى األربةا  لةى فةرض  ةرائب اسةتثنائي  إتيةار المسةتقطأو كمةا يةدعو الةطعض  السياسي الموارا وعلى رأسةا

لةى إالنقةابيين النهريةة. ويةذهب الكثيةر مةن يات علةى األمةال  الطحريةة واالستثنائية ورفةع الضةرائب علةى التعةد  

 ى إلى  لم أصحا  الحقوق.  سلسلة الرتب والرواتبو ما أد  رفض الزيادة المختلفة بين القطاعات المستفيدة من 

ألةف ليةرةو  200األدنةى لألرةور إلةى مليةو  و لى فتي معركة رفةع الحةد  إي فرض السلسلة سيؤد      أم وع ل   

في الملة مةن قيمتةاو كمةا يشةير العديةد  75أ األدنى لتشك   ة وربطها بالحد  وإعطاء التقديمات االرتماعي ة والعائلي  

 أ معركتهم المقطلة. شك  رفع األرور سي      أنو الذين يقولو  النقابيي من

للتيار الوطني الحر ولحركة أمأ ولحز  هللاو الذين منعوا "تطيير"  ما حصأ مكسطا   عد  حواوو ي  في كأ األ 

كتائب الذي عارض المشةروع السلسلةو في مقابأ سير تيار المستقطأ على مضض بالمشروعو وإخفاق حز  ال

قةاء الةديموقراطيو الةذي تحف ة  مما ةأ لل   خفاق  إلى إ افة  إالطعن باو    كا  يود  إمن منعاو ون   يتمك  أمن دو  

 على السلسلة.

قسةاط سعار وعلى األ  تأكأ الزيادات في األأالخوف من  في التنفيذو في  أ   لةو يطقى المحال  وفي المحص   

امةةة المطالةةب عطتةةا بةةاليمينو لتعةةود دو  أةو فتقتةةنص الدولةةة باليسةةار مةةا لا السلسةةعطتةةأكةةأ زيةةادة مةةن دخةةأ 

ذا كانت السلسةلة إونقابات العماو والمهن الحرة. و واالحتجارات من رديدو من بوابة القطاع الخاص هذه المرة



 
 30/07/2017  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  23رقم )                  

       
 

8 
 

ةقر  قد أ    د فةيللتشةد  ة وارةب يقةع علةى عةاتق وزارة االقتصةاد ومصةلحة حمايةة المسةتهلال ت بأفضةأ الممكةنو  م 

 المراقطة وفي معاقطة المخالفين.


