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باحث للدراسات

الفلسطينيةللدراسات
باحث
واالستراتيجية

الفلسطينية واالستراتيجية

للتطورات السياسية واألمنية في لبنان
تقدير نصف شهري
ّ

أهداف المركز الرئيسية:
 1ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة.
 2ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين.
 3ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية.
 4ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير ذات بعد استراتيجي وتحليلي.
2

التقدير النصف شهري (ملف لبنان)
رقم ()23

2017/07/30

طغت المعركةة الططوليةة التةي تخو ةها المقاومةة فةي رةرود عرسةاو والقلمةو الغربةيو علةى التطةورات
السياسية الحاصلة في الجزء الثاني من شهر تموز الحالي.
وإذا كانت المعركة ستستغرق بعض الوقت قد ال يتعدى األيام المقطلةو فإ مفاعيلها السياسية على الساحة
المحلية ستكو كطيرةو وهي أبرزت عناوين هامة من المفيد التوقف عندها.
ولعةةأ أولةةى تلةةال الةةدالالت تتمث ةأ فةةي مةةا أفرزتةةا المعركةةة مةةن تثطيةةت للثال ي ةة الذهطي ةة :الجةةيو والشةةعب
والمقاومةو يضاف إليهم هذه المرة الجيو السوري.
وبعد أربعة أيام فقطو وبكلفة شهداء غير كطيرةو تمكنت المقاومة من تحقيق تقدم كطير على أرض الميدا .
و مة إيجابية كطيرة على صعيد سير العمليات التي طابقت التوقعاتو حتى أنها كانت أفضأو وليس مة غراتو
ما أدى إلى تحقيق اإلنجازات األفضأ بأقأ األكالف.
وليس مة رورة لالستعجاو في تحقيق النتائجو مع أنا يطدو أ المعركة ستضع أوزارها قطيأ الخطةا
المقطأ لألمين العام لحز هللا السيد حسن نصةر هللا فةي ذكةرى النصةرو فةي ةأ تقةديم عةدد مةن الشةهداءووكا
ذلةةال متوقعةةا نتيجةةة أ المسةةلحين كةةانوا يخو ةةو معةةركتهم األخيةةرةو إ ةةافةإلى الظةةروف القاسةةية للمعركةةةو
بشرياكانت أو على صعيد ططيعة المنطقة.
وإذا كا دور المقاومة معروفاو وقد أكده حز هللا في األماكن التي خاض فيها معاركا سابقاو سواء
العدو اإلسرائيلي أو في ورا العدو التكفيريو فإ دور الجيو قد راء مؤازرا.

د

ولم يقتصر دور الجيو على الشق الدفاعيو وحماية المدنيينو ومنع تسلأ اإلرهابيين إلةى داخةأ عرسةاو
وروارهةاو إنمةا مةة نيةة لةدى المؤسسةة العسةكرية بالتةدخأ فةي المعركةة تةدخال مطاشةراإذا قصةفت المجموعةات
اإلرهابيةةة عرسةةاو والمخيمةةاتو وهةةو أمةةر مغةةاير لمةةا كةةا عليةةا دور الجةةيو فةةي العةةام  2014حةةين باغتةةا
المسلحو وقدم الشهداء واألسرى.
من هناو فإ دور الجيو ال يأتي من فراغو بأ هةو يملةال تفويضةا سياسةيا كةامال مةن رئاسةتي الجمهوريةة
والحكومة للتصرف وفقا لما تقتضيا مجريات المعركةو علماأ رئيس الجمهورية ميشاو عةو يتةابع مجريةات
المعركةو منذ بدايتهاو بتفاصيلها كافة لحظة بلحظةو وسيتابعها حتى تضع أوزارها.
وقد ا طلع الجيو اللطناني بمهمة حصار المسلحينو مع السةما للمةدنيين مةن نسةاء وأطفةاو فةي اللجةوء
إلى المناطق اآلمنة هربا مةن المعةار  .وكةا لمدفعيةة الجةيو اللطنةاني دورا هامةا فةي إقامةة السةد النةاري الةذي
يقطةةع طةةرق تواصةةأ واتصةةاو المسةةلحين بعرسةةاو وبمخيمةةات النةةازحين فيهةةاو علمةةاأ هةةذا األمةةر راود مخيل ةة
المسلحين الذين نوا أنهم يستطيعو تكرار سيناريو شهر آ من العام .2014
ويعد مو وع مراقطة مخيمات النازحين بالغ األهمية لعدم تكرار هذا السيناريو يوم خرج المسةلحو مةن
مناطق المخيمات وهارموا مراكز الجيو فةي المهنيةة ووادي حميةد ووادي الحصةن وغيرهةا .وهةذه المخيمةات
أصطحت اليةوم بعةد انتشةار الجةيو علةى تخةوم الطلةدةو فةي النقطةة الخلفيةة لنقاطةاو أي فةي خاصةرتاو لةذلال فةإ
المراقطة المشددة رورية عليها منعا لتعرض المراكز ألي إعتداء من الخلف.
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أما بالنسةطة إلةى المخيمةات بعةد حةارز وادي حميةد والتةي يعةيو فيهةا نحةو  11000نةاز بيةنهم عةائالت
مسلحين يقاتلو مع التنظيمات اإلرهابيةو فيعدو عها تحت مجهر المراقطة بالغ األهميةو إذ مة مةن يحةذر مةن
تعر ها للقصف من قطأ المجموعات اإلرهابية بهدف إتهام الجيو بقصةفها وتوريطةا بمخطةط عنوانةا حقةوق
اإلنسا والنازحين.
وقد قام الجيو خالو األسابيع األخيرة بكأ الترتيطات العسكرية واللورستية المطلوبة للمعركةو واستدعى
بطرقيات من القيادةو رميع العناصر والضطاط الخا ةعين سةابقا لةدورات وحةدات خاصةة كالمجوقةأ والمغةاوير
والتدخأو كي يكو على كامأ اإلستعداد لمعركة ليست المفارآت بمنأى عنها.
وصطت الزيارة التفقدية التي قام بها قائد الجيو العماد روزف عو للقوى العسكرية المنتشرة في منطقةة
الطفيأ ومحيطها في ررود بعلطةالو فةي إطةار التحضةير للمعركةةو وهةي األولةى مةن نوعهةا لقائةد للجةيو ألحةد
أقر المراكز المتاخمة لطلدة الطفيأ الحدودية مةع سةورياو غيةر عةابىء بأصةوات تعالةت منتقةدة للجةيو بهةدف
التشويو عليا بعد مداهمتا األخيرة لطعض المخيمات.
وعلى الصعيد الشعطيو كا من الالفت أ
الدعم الشعطي للمقاومة.

مة انقالباإيجابيةاو وإ حصةأ فةي شةكأ متةدرجو علةى صةعيد

ومةةن الممكةةن تحديةةد هةةذا التغيةر فةةي المةةزاج الشةةعطي فةةي الطيلةةة المسةةيحية .وإذا كةةا التيةةار الةةوطني الحةةر
بزعامة الليس ميشاو عو قد تمكن من و ع أسس هذا التغيير منذ و يقةة التفةاهم مةع حةز هللا العةام 2006و
فإ األمور يطدو أنهةا تأخةذ منحةى يعةزز اإليجابيةة مةع اعتطةار كثيةرينو مةن شةرائي شةعطية وإعالميةين وفنةانين
ورراو أعماو وغيرهمو ما تقوم با المقاومة دفاعا عن الوطن.
وقد وصف كثيرو شهداء المقاومة بأوصافهم التي تليق بهمو ومن خرج عن هذا اإلرماع تعرض لحملة
من الهجمات دعتا إلى اإلصطفاف مع أبناء وطنا من ريو ومقاومة.
وعلى صعيد الطيلة السنيةو يطدو هذا األمر أكثر صةعوبةو وقةد أعطةى رئةيس تيةار المسةتقطأ الةرئيس سةعد
الحريري موافقتا على العملية العسكرية ووفر الغطاء الالزم لهاو لكةن بعةض صةقور المسةتقطأ لةم يعجةطهم هةذا
األمر .لكنو يطةدو أ الحريةري قةد تقصةد إصةدار الطيةا المتشةدد مةن كتلةة المسةتقطأ النيابيةة قطيةأ لقائةاو اليةومو
الرئيس األميركي دونالد ترامبو وذلال فقط لإلستهال اإلعالمي.
وعلى الصعيد الشعطي السنيو يطدو مة تغيرو أو لنَقأ تعامأ مع الواقع لدى الطيلة السةنية المعنيةة رغرافيةا
بالمعركةو ولم تخرج أصوات تهارم المقاومة .ويطدو وا حاأ الجميع قد نفذ صةطره مةن اإلرهةابيينو ويةودو
لو يتم القضاء عليهم .ططعا يستثنى من هذا األمر رهات متطرفة بلطوس ديني ومةدنيو لكنهةا باتةت هلةى هةامو
األحداث.
لكةةنو فةةي المقابةةأو يخشةةى مةةن بةةروز تلةةال األصةةوات المتطرفةةة إذا مةةا تمكةن المسةةلحو مةةن اللجةةوء إلةةى
مخيمات النازحين واإلختطاء بةين المةدنيين .عنةدها سةتكو المقاومةة أمةام مةأزق الظهةور بمظهةر حصةار وقتةأ
المدنيينو وهو األمر الذي يجب على المقاومةة التنطةا لهطشةكأ كطيةرو عطةر عةدم تمكةين اإلرهةابيين مةن تصةوير
المعركة بوصفها تجويعا للمدنيين واستهدافا لهمو وهو ما تمكنةت الدعايةة اإلعالميةة للمسةلحينو ومةن وراءهةمو
من تصويرها في أكثر من مكا في سورياو كما في حلب وحمص ومضايا وغيرهم.
أما الجيو السوريو فقد قدم بنيرا مدفعيتا الطرية وطيراناو والدعم الجوي الكثيف والمؤ ر الذي أحدث
المفاعيأ التدميرية المناسطة التي فاقمت االنهيار المعنوي لدى اإلرهةابينو فضةال عةن حرمةانهم مةن الكثيةر مةن
القدرات القتالية.
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من هناو تمكنت هذه الرباعيةة مةن مفارةأة المسةلحين ومةن يقةف وراءهةمو محليةا وإقليميةا ودوليةاو وتحقيةق
انتصةةارات سةةريعة أدت إلةةى انهيةةارات عديةةدة فةةي صةةفوف المسةةلحين الةةذين لمسةةوا أ م ةة منظومةةة متكاملةةة
متراصة تالحقهم.
على أ االنتصارات ال يجةب أ تخفةي تحةديات قةد تطفةو علةى السةطي بعةد انهيةار المسةلحين فةي رةرود
عرساو والقلمو الغربي .ومن هذه التحديات:
أوالو استكماو الموارهة حتى النهايةو وعدم تمكين اإلرهابيين من التقاط أنفاسهم وطلب أية هدنة.
انياو االنقضاض على إرهابيي تنظةيم داعةو وإنهةائهم سةريعاو وهةم أقةأ عةدداو ونفةوذاإلى المةدنيينو مةن
رطهة النصرة.
الثاو الحذر من إمكانيةة تحويةأ اإلرهةابيين المعركةة مةن موارهةة عسةكرية إلةى حةر أمنيةة عطةر تحقيةق
بعةةض الخروقةةات فةةي الةةداخأ اللطنةةانيو مةةع ورةةود خاليةةا نائمةةة فةةي أكثةةر مةةن منطقةةة أمني ةة وفةةي المخيمةةات
الفلسطينيةو حتى أ مة مخاوف من لجةوء اإلرهةابيينو فةي حةاو نفةاذ ذخيرتهموإلةى السةال األبةيض لمهارمةة
المدنيين أو اللجوء إلى عمليات الدهسو كما حدث في أكثر من منطقة أوروبية.
وأمام انتصار سياسي وعسكري وميداني واستراتيجي كهةذاو سةيكو العةدو اإلسةرائيلي أكثةر مةن يةدرس
هذا التطور النوعي.
ولعأ قادة العدو سيدركو أ كأ محاوالتهم لفصةأ لطنةا عةن سةورياو وتحييةد الحةدود بةين الطلةدين عطةر
الجماعات اإلرهابية لمنع التكامأ االستراتيجي بين أ لع محور المقاومةو ستؤدي إلى الفشأ.
مةةن هنةةاو فةةإ فشةةأ الجماعةةات اإلرهابيةة ومةةن يقةةف وراءهةةا هةةو نفسةةا فشةةأ لإلسةةرائيلي الةةذي يةةدر أ
الحرو اإلستطاقية التي تخو ها المقاومةو ومنها معركةة رةرود عرسةاو والقلمةو و سةتؤدي إلةى زيةادة خطةرة
المقاومة التي انتقلت فيها من الدفاع الى الهجوم.
وبهذا المعنىو فإ شرعية السال والمهمة ال يمكن أ تتجزأو وإنما تمتد مظلتها من الحدود الجنوبية إلى
الحدود الشرقيةو في موارهة أي احتالو وعدو.
أما على صةعيد دالالت هةذا االنتصةار النظيةفو فإنةا مةن دو شةال سةيكو كغيةره مةن اإلنتصةارات التةي
قدمتها قيادة المقاومة إلى اللطنانيين رميعاو لكةي ال يشةعر أي طةرف بةأ اإلنتصةار مورةا ةدهو وإ كةا هةذا
األمر لم يمنع في الما ي من اعتطار المقاومة خصماو ال بأ عدواو بعد انتصةاراتها المتكةررة .كمةا أ مةردود
االنتصار سيعود على رميع اللطنانيينو خصوصا لجهة تحصين األمن واالستقرارو وسيكو أهالي عرساو فةي
طليعة الفائزين الذين سيستعيدو أر هم المسلوبة وحرية حركتهم.
ويلخ ةص رفةةع العلةةم اللطنةةاني إلةةى رانةةب علةةم حةةز هللاو فةةوق أحةةد المواقةةع اإلسةةتراتيجية التةةي اقتحمتهةةا
المقاومة في الجرودو المةدلوو األساسةي لهةذا االنتصةار عطةر تأكيةد أبعةاده الوطنيةة الشةاملةو فةي ورةا إرهةا و
معظما خارريو يهدد اللطنانيين كافةو بمن فيهم الطيلة السنية التي خررت منها تلال المجموعات.
بالنسطة إلى حز هللاو الذي سيتمكن مع الجيو السوري من نقأ تركيزهما إلى مناطق أخرى في سورياو
بعد حسم هذه المعركةو فقد رسخ نفساو على الصعيد اللطناني الداخليو شريكاأساسيا في الوطن كما فةي الدولةةو
وبرغم محطات عديدة ما ية قدم خاللها التضحيات من دو تقدير من قطأ شرائي لطنانيةةو فةإ صةورتا اليةوم
مع المعركة قد ساعدت في تعزيةز فكرتةا الوطنيةةو وإ كةا هةذا األمةر سةيطقى يلقةى الةرفض مةن قطةأ الةطعض
المعادي لفكرة المقاومة من أساسهاو أو من أوللال المتطرفين مذهطيا أو الموالين لقوى معادية للمقاومة.
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لكةةن الحةةز سةةيطقى واحةةدا مةةن المكونةةات اللطنانيةةةو وهةةو الطةةرف الةةذي يةةدر تمامةةا التركيطةةة اللطنانيةةة
وحساسةةيتهاو والعمةةأ علةةى عةةدم شةةعور أي مكةةو لطنةةاني بةةأي خطةةر أو قلةةق علةةى ورةةوده أو مصةةيرهو يطةةدو
رورياو علماأ الحز لن يطالب بحصةأكطر من تلال المرسومة لةا فةي المعادلةة اللطنانيةةو ال بةأ إ الحةز
يطدو زاهدا فيها أيضا.
في كأ األحواوو تشةكأ معركةة عرسةاو نقطةة الفصةأ بةين مرحلةة و ةعت لطنةا تحةت ةغط اإلرهةا
وتهديدهو وبين مرحلة رديدة ينطلق فيها لطنا في اتجاه السالمة وتحصين األمن واألمةا واإلسةتقرار الةداخليو
السياسي منا على ورا الخصوص.
سلسلة الرتب والرواتب
في هذه األ ناءو إتخذ مو وع سلسلة الرتب والرواتب حيزا من النقاش العام بين مختلف القوى السياسةية
التي يطدو أنها أرادت إقرار السلسلة قطأ أشهر من موسم االنتخابات النيابية.
وقد أقرت السلسةلة فةي مةا اعتطةره كثيةرو تحةوال روهريةا فةي الثقافةة الضةريطية الرسةمية التةي اسةتمرت
طواو عقود في لطنا و بعد فرض المجلس النيابي الرسوم على رهات مقتدرةو من دو أ يحوو ذلال دو تأ ر
الططقة المتوسطة والفقيرة بمفاعيةأ سةلطية للسلسةةو إ ةافةإلى المةو فين فةي القطةاع الخةاص وأصةحا المهةن
الخاصة.
والواقع أنا يمكن لنا مقاربة المو وع من ورهتي نظرو األولى تقدر ما حصأ باإليجابيو بعد ترويض ما
عرف بـ"حيتا الماو"و في خطوة أولى على طريق تحقيق نوع مةن العدالةة الضةريطية المنشةودةو ذلةال أ
بات ي َ
العدالة المطلقة مستحيلة في أ النظام اإلقتصادي اللطناني الحر.
ويمثأ هذا األمر نوعا من اإلنعطافة الضريطية التي حصلت فةي اتجةاه إلةزام القطةاع العقةاري والشةركات
والمصارف بتأدية بعض وارطاتها حيةاو الخزينةةو علمةاأ هةذا األمةر حصةأ متةأخرا رةداو بةرغم أ عةددا مةن
النوا حاولوا راهدين خالو الجلسة النيابية تجنيب أساطير النظام االقتصادي اللطناني تجرع هذا الكأس.
وقد حصأ هذا األمر في ةأ مقاومةة شرسةة مةن قطةأ اللةوبي المكةو مةن تحةالف مواقةع نافةذةو مصةرفيا
وسياسياو سعى دو فرض رائب إنقالبية تصيب مكتسطاتا.
وقد تطغى إيجابيات هذا األمر على سلطياتاو في أ ما يقولا الطعض حوو أ  90في الملة من الضرائب
المستحدَ ة تطاو الشركات الكطرى وشركات األمةواو والمصةارف والةربي العقةاري .وللمةرة األولةى منةذ عقةود
ت ةدخأ ةةرائب علةةى الشةةركات الكطةةرىو والتحسةةين العقةةاريو وأربةةا المصةةارفو وفةةرض الغرامةةات علةةى
المخالفات على األمال الطحريةو وهذه خطوات لم تستطع كأ المحاوالت الما ية تحقيقها.
كما من الممكن القوو أنا بمجرد إقرار السلسلةو فإ ذلال يعدإنجازا وطنياو بعد خمس سنوات من األخذ والةردو
وهو إنجاز يسجأ للعهد الجديد وللحكومة وللمجلس النيابي ويؤشر إلى أرواء توافق في الطالد.
ويأمأ كثيرو أ يكو لهذا األمر إنعكاسا إيجابيا على الو ع االقتصةادي يتةر َرم علةى المةدى المنظةور
نشةةاطا فةةي الحةةركتين اإلقتصةةادية والتجاريةةةو علمةةاأ هةةذا اإلنجةةاز حصةةأ علةةى ترحيةةب قةةوى نقابي ةة كثيةةرةو
ومعار ة نقا بيين آخرينو في الوقت الذي ينتظر فيا الجميع تركيةز الجهةود فةي المرحلةة المقطلةة علةى إصةال
اإلدارة وتفعيلها ومكافحة الفساد.
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فةي مقابةأ ذلةالو يمكةن القةةوو أ السلسةلة شةكلت إخفاقةا فةي تجنيةةب الفلةات المتوسةطة والفقيةرة مفاعيلهةةاو
خاصة على صعيد زيادة الواحد في الملة على ريطة القيمة المضافة التي تشمأ كأ الشرائي.
وإذا كا هذا األمر يحصةأ علةى موافقةة نقابيةة مةن شةرائي ال بةأس بهةاو وأخةرى سياسةيةو فإنورهةة نظةر
مؤيدة للسلسة تقوو أ ما يخفف من وطأة هذه الزيادة علةى الططقةة الفقيةرة هةو أ هةذه الضةريطة تسةتثني أصةال
األمور الحيوية التي تتعلق بالناس كالطعام والشر والططابة والتعليم.
صةنف
وإذا كا األمر سيؤدي إلى إرتفاع فةي األسةعارو وترارةع فةي القةدرة الشةرائية للمةواطنو فةإ مةا ي َ
بوصةةفا إنجةةازا حةةوو فةةرض الضةةريطة علةةى أربةةا الودائةةع المصةةرفيةو واألربةةا العقاري ةةو يفقةةد معنةةاه .وال
يسةةتهدف ذلةةال فقةةط الططقةةة الغنيةةة وأصةةحا رسوس االمةةواوو بةةأ سةةيطاوو شةةرائي المجتمةةع كافةة والحسةةابات
المصةةرفية للمةةواطنينو خاص ةة الةةذين قطضةةوا تعويضةةات وأودعوهةةا فةةي المصةةارف ويعتاشةةو مةةن فوائةةد تلةةال
الحسابات .ويأتي هذا األمر من دو إعطائهم أية تقديمات في المقابةأ مثةأ التغطيةة الصةحية الشةاملةو وهةو مةا
سةةيكو بدايةةة فةةتي معركةةة تطةةاو كةةأ الملفةةات االقتصةةادية واالرتماعيةةة وتوحيةةد اللطنةةانيين حةةوو مصةةالحهم
المشتركة.
وتجدر اإلشارة إلى أناو حتى الضريطة التي فر ت على األمال الطحريةو ال تعد كطيرة وقد تعتطر مكافأة
للمعتدينو بينما يمكن القووو في المقابأو أ الغرامات المالية هي أفضأ الممكةنو ولةن تةؤدي إلةى حةق مكتسةب
للمعتدين.
على صعيد ورهة النظر المعار ة للسلسلةو يطةرز تورةا لةدى أحةزا ونقةابيين ومجموعةات شةطابية فةي
الحرا المدنيو لمطالطة رئيس الجمهورية بإعةادة قةانو اإلرةراءات الضةريطية إلةى مجلةس النةوا و واسةتطداو
الضرائب التي أقرت بسلة ريطية عادلة مرتططة بخطة اقتصادية إصالحية.
ويحصأ هذا المطلةب علةى تأييةد مجموعةات متناقضةة فةي السياسةةو واألهةمو متناقضةة فةي ورهةة النظةر
االقتصادية بين يسار ويمينو ارتمعت لموارهة الظلم الضرائطي أو "التفقير".
ويطةةدو أ األمربحارةةةإلى خط ةة اقتصةةادية إصةةالحية شةةاملة تقةةوم علةةى تحسةةين الجطايةةة ووقةةف التهةةر
الضريطي والهدر و طط الجمار و ويدعو الطعض إلى فرض ريطة تصاعديةو يعار ها اللةوبي اإلقتصةادي
السياسي الموارا وعلى رأسةا تيةار المسةتقطأو كمةا يةدعو الةطعض إلةى فةرض ةرائب اسةتثنائية علةى األربةا
االستثنائية ورفةع الضةرائب علةى التعةديات علةى األمةال الطحريةة والنهريةة .ويةذهب الكثيةر مةن النقةابيين إلةى
رفض الزيادة المختلفة بين القطاعات المستفيدة من سلسلة الرتب والرواتبو ما أدى إلى لم أصحا الحقوق.
وعلم أ فرض السلسلة سيؤدي إلى فتي معركة رفةع الحةد األدنةى لألرةور إلةى مليةو و 200ألةف ليةرةو
وإعطاء التقديمات االرتماعية والعائلية وربطها بالحد األدنى لتشكأ  75في الملة مةن قيمتةاو كمةا يشةير العديةد
من النقابيينو الذين يقولو أ رفع األرور سيشكأ معركتهم المقطلة.
في كأ األحواوو يعد ما حصأ مكسطا للتيار الوطني الحر ولحركة أمأ ولحز هللاو الذين منعوا "تطيير"
السلسلةو في مقابأ سير تيار المستقطأ على مضض بالمشروعو وإخفاق حز الكتائب الذي عارض المشةروع
من دو أ يتمكن من منعاو وإ كا يود الطعن باو إ افةإلى إخفاق مما ةأ للقةاء الةديموقراطيو الةذي تحفة
على السلسلة.
وفي المحصلةو يطقى المحال في التنفيذو في أ الخوف من أ تأكأ الزيادات في األسعار وعلى األقسةاط
كةةأ زيةةادة مةةن دخةةأ أعطتةةا السلسةةلةو فتقتةةنص الدولةةة باليسةةار مةةا أعطتةةا بةةاليمينو لتعةةود دوامةةة المطالةةب
واالحتجارات من رديدو من بوابة القطاع الخاص هذه المرة ونقابات العماو والمهن الحرة .وإذا كانت السلسةلة
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قد أقرت بأفضةأ الممكةنو مةة وارةب يقةع علةى عةاتق وزارة االقتصةاد ومصةلحة حمايةة المسةتهلال للتشةدد فةي
المراقطة وفي معاقطة المخالفين.

8

