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  سـلوى سـعد:  كلمـة التقديـم
  

  في المجلس الثقافي للبنان الجنوبي  أهال بالحضور الكريم
  ستاذ حنا غريب.له مع الدكتور أحمد الديراني واأللعمال في راهن الحال، ما نلتقي اليوم لتناو عيد ا

لبيانات الصادرة بهذه منذ أيام معدودات مّر األول من أيار، وفرحنا بيوم تعطيل عن العمل. كل ا
كلها أكدت على أهمية  ن كانت من النقابات أو األحزاب أو الحركات والمنظمات األهلية والمدنية،إالمناسبة، 

ى قواعد سليمة، ونبذ الخالفات عادة تنظيمها علإ ضرورة إصالح الحركة النقابية، و  عّمال لبنان ودورهم، وعلى
للدفاع عن حقوق العّمال ومطالبهم على أساس البرنامج المطلبي وقاعدة  واحداً  ما بينها، والوقوف صفاً في

  القرار النقابي المستقل.
  ذن أين الخلل؟إومشاكل حركتهم النقابية. لعمال دور اأهمية الكل مجمع على 

: يام)أستعير تعبير الدكتور محمد علي مقلد من مقالة له منذ أيضا من االستبداد ( وهنا أربما هذا 
ح للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم من يساهم في سلبهم حقوقهم والتحدث باسمهم أو على األقل طنتأن ي"

  . "وضاعهممتفرج على سؤ أ
ال يشبه ما قبله، ولن يبقى لبنان بمنأى عن هذا الحراك االجتماعي  مختلفا متحوالً  نعيش عصراً 

  السياسي الذي تشهده منطقتنا العربية.
نظمة ه مثيل يتهاوى، وليس فقط يطال األبدي والقائد الذي ال يتكرر وليس لالزعيم األعصر الثبات و 

نظمة أو بغير قصد على استدامة هذه األ الحاكمة بل مجمل الشبكات والهيئات المتصلة والعاملة بقصد
  الخالية من الحياة. 

  والقيادة النقابية بمعظمها ليست استثناء.
، والعمال سيخرجون من قمقم قيادة ساهمت في تعطيل بعيون جديدة ففي راهن الحال علينا أن نقرأ

  كتسباتهم.دورهم وتاكل م
   :في اليوم العالمي للعمال، كيف احتفل عمال لبنان

  االحتفال الذي كان يجري قديماً   منمظاهرة للحزب الشيوعي اللبناني بدالً ـ 
  .وضاعهمأد نكهة، وبعض منهم حلموا بتحسين خرون لم يلحظوا للعيآعامالت وعمال عملوا، و ـ 

” العمال عيد"  .حالممن هذه األ يختصر بعضاً  ولعل ما قرأته عن لسان سناء العاملة في مستشفى
بقدر ما نطالب بتحسين وضع  جازة في هذا اليومإنحن ال نطلب “ :تقول سناء ،يعني تكريم العامل في بلده

 .”حيانالمعاملة في معظم األ سوءجر و للبناني الذي يعاني من انخفاض األالعامل ا
ستاذ الجامعي والناشط في د الديراني األيخبرنا الدكتور أحمعن بعض شجون وشؤون العمال 

المجتمع المدني، وهو منسق ومدير تحرير المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين الذي تصدره جمعية 
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ساتذة وناشطين في أتضم مسؤوليين نقابيين وقانونين و الميدان للبحوث والتنمية بالتعاون مع هيئة استشارية 
عرف عالمي نقابي ديموقراطي معارض ومستقل كما يُ إلعام الفائت وهو موقع وقد أطلق االمجتمع المدني، 

  عنه.
  :يقول فيها صدقائها اللقاء أرسل د. ديراني رسالة ألوفي معرض دعوته لهذ

  .ليهإنستمع فل  .مع تحياتي" وال حرج في الدين لمن ال يرغب "لمن له في موضوع الندوة هوى ورغبة
ساتذة الثانويين والمساهم التحاقه بالتعليم، رئيس رابطة األلنقابي منذ ستاذ حنا غريب المناضل ااأل

  .الفّعال في تطورها واستمرار فعالية دورها النقابي في حماية مصالح األساتذة
   .يحدثنا عن تجربته النقابية ورؤيته 

 


