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أبو سليمان ورئيس االتحاد العمالي العام د.  لية علي حسن خليل وزير العمل كميلاستقبل وزير الما
  بنود الموازنة.عض بب رتبطةمجمل األمور الماألسمر وجرى البحث في  ةبشار

 د اللقاء صّرح األسمر باآلتي :عوب
د الذي يب جلسة حوار الذي هو الشيء الوحادرته بطلأشكر وزير العمل كميل ابو سليمان على مب" 

يكون هناك  ظل موازنة إصالحية بهذا الحجم حيث انه من المفترض أنفي نطالب به كحركة عمالية 
 االتحاد العمالي العام والهيئات االقتصادية والمصارف وهذا ما دعينا إليه.و حوار مع جهات االنتاج

د حكومي ويجب على شرة بالحوار الذي يجب أن يكون على صعيالوزير خليل من حيث المباتجاوب 
على الجميع أن يتجاوب وحوار بالسرعة الممكنة الاء سعد الحريري أن يدعو الى ررئيس مجلس الوز

  ألننا في وضع اقتصادي صعب.
الوطني للضمان  الصندوق موضوع جملة مواضيع أهمها العمالية طرحناما يتعلق بالحملة  في

الواردة في الموازنة. أؤكد ان وزير العمل أبو سليمان اقترح فكرة متطورة جداً  وبنوده االجتماعي
 ،وقد يكون عليها نقاط التقاء مع االتحاد العمالي العام ووزير المالية على حسن خليل لمعالجتها

ن وبعض بعدم إلغاء مبدأ الفوائد على الديووتختص بجدولة الديون المستحقة للضمان في ذمة الدولة و
  د تكون االمور متوجهة نحو التوافق.قو الضمان االجتماعيفي األمور الخاصة التقنية 

العسكريين، فوزير مسألة العامة والمصالح المستقلة و إلدارةأما بخصوص البنود التي تختص با
، قابلة لاللغاء فهي  وحيث ال توافق عليها ،المالية طرح جملة اقتراحات وجميعها قابلة للنقاش

وبالتالي كاتحاد عمالي عام نالقي وزير المالية بعملية الحوار ونطلب حواراً مع جميع مكونات 
وزير المالية الى االتحاد العمالي العام التخاذ لدى المجتمع وسأنقل  التوجه االيجابي الذي سمعته 

   .ايجابي في هذا االطاراسب الذي يجد ان بداية الحوار نالموقف الم
  ؟س: هل ستعلقون االضراب

نظر وسنرى كيف سنتخذ التحاد العمالي العام والقطاعات الموجودة وسأنقل وجهة االج:سألتقي 
  القرار المناسب.

أطلقنا  في القطاع العام عبر سنوات.تم جنيها  ب جزء من صرخة ويمس مكاسب أساسيةاإلضرا
زير العمل كميل ابو سليمان ولسنا وتجاوب أي تجاوب عدا  ضراب ولم نلقصرخة وحذّرنا من اال

اضرابات فنحن من يتضرر من االضرابات، عمالنا الذين يتضررون من أو  هواة قطع شوارع 
  فكما يُطلب منا أن نساهم فليُساهم غيرنا أيضاً. االضرابات.

  
  س: إضرابكم موجه ضد الحكومة وبنود الموازنة

و  ض أن يكون هناك حوار وليس فرضمفترل. من االحكومة ناج: نحن مع الحكومة ولكن لتحاور
  نا.وننحن أمام عقود عمل جماعية، وأنظمة داخلية، فيجب أن يحاور

  



 

 

  س: ألم تفهموا أن ال مس بالرواتب؟
  ."ج: أريد بداية حوار ببعض البنود في الموازنة التي تمس أموراً معينة وأكتفي بهذا القدر

  
  :كميل أبو سليمان

تحاد العمالي على االو سايمان ورداً على سؤال إذا كان لم يستطع أن يمون أما وزير العمل كميل أب 
  حين توضيح قرارات الحكومة؟العام بتأجيل تحركه إلى 

وزير المالية الذي تجاوب في هذا الموضوع وكان مالي العام هواجس ونقلتها اليوم إلى ج: لالتحاد الع
ً االجتماع إيجابي   .بإبداء وجهة نظره الي العام الحقولالتحاد العم ا
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