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سياسة

 2016ميشال عون رئيسًا

ً
ّ
ّ
العمال والمهنيون« :الدولة» أوال
فـ ــي «الـ ـعـ ـه ــد ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،مـطـلــب
االتحادات العمالية والنقابات المهنية
واض ـ ٌـح ُ
وم ـحـ ّـدد« :ال ــدول ــة» .تختصر
هذه الفئات أولوياتها بشكل صريح:
«ن ــري ــد دولـ ــة مــؤس ـســات وقــوان ـيــن
تـ ـص ــون حـ ـق ــوق ال ـ ـنـ ــاس ،وتـنـســف
صيغة الشركات الخاصة التي تحكمنا
بــالـمـحــاصـصــات ووف ــق مصالحها
ّ
الضيقة»
هديل فرفور
تأمني الرعاية الصحية االجتماعية،
ضـ ـ ـم ـ ــان حـ ـ ــق ال ـ ـس ـ ـكـ ــن ،ت ـ ــأم ـ ــن حــق
التعليم ،وضــع قــانــون عمل ُمنصف
لـلـعـمــال ،إعـ ــادة الـهـيـبــة ال ــى الـقـضــاء
ع ـب ــر ضـ ـم ــان اس ـت ـق ــال ـي ـت ــه ،ح ـمــايــة
األمالك العامة ،تحصني املهن ُ
الح ّرة،
مكافحة احتكار الدواء ،تفعيل قانون
السير ،بـ ّـت مسألة قــانــون اإليـجــارات
ال ـجــديــد ،تـنـفـيــذ خـطــة الـنـقــل ال ـبــري،

ّ
المطلوب قضاء ُمستقل
وتفعيل أجهزة الرقابة
والمجالس التأديبية
سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب وتصحيح
األجـ ـ ـ ـ ــور ...وتـ ـط ــول الئ ـح ــة أول ــوي ــات
الـ ـعـ ـم ــال والـ ـنـ ـق ــاب ــات .ب ـ ـ ــرأي ه ـ ــؤالء،
الـعـهــود الـســابـقــة حــرمـتـهــم حقوقهم
ألنـ ـه ــا «غ ـ ّـيـ ـب ــت» ال ـ ــدول ـ ــة و»ك ـ ّـبـ ـل ــت»
ّ
مــؤسـســاتـهــا ،أو رب ـمــا ألن ـهــا «لــزمــت
ح ـق ــوق الـ ـن ــاس ل ـش ــرك ــات خ ــاص ــة لــم
تكترث إال ملصلحة القائمني عليها،
مصلحة ال ـحــاك ـمــن» ،وف ــق مــا يقول
رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ــوط ـن ــي ل ـن ـقــابــات

ال ـ ـع ـ ـمـ ــال واملـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــن ك ــاسـ ـت ــرو
عبدالله لـ»األخبار».

تغييب الدولة يسبق الفراغ
ي ـقــول ع ـبــدال ـلــه إن ال ـب ـلــد ك ــان يفتقر
ال ـ ــى ُم ـ ـقـ ـ ّـومـ ــات ال ـ ــدول ـ ــة ق ـب ــل الـ ـف ــراغ
الــرئــاســي ،وإن «ال ـت ـحـ ّـدي» يكمن في
إمـكــانـيــة اسـتـعــادة الــدولــة فــي العهد
ّ
الجديد .برأيه ،الحل يكمن في عودة
امل ــؤس ـس ــات الــدس ـت ــوريــة ال ـتــي تكفل
ح ـق ــوق الـ ـعـ ـم ــال .ال ُي ـخ ـف ــي ع ـبــدال ـلــه
ّ
هـ ــاجـ ــس «الـ ـ ـس ـ ــل ـ ــة» ال ـ ـتـ ــي ت ــوافـ ـق ــوا
عـلـيـهــا ،وي ـت ـخ ـ ّـوف م ــن «اس ـت ـمــراريــة
الـصـيـغــة ال ـتــي تـحـكـمـنــا م ـنــذ ع ـقــود،
القائمة على املـحــاصـصــات واملنافع
الشخصية» .برأيه ،أبرز ما حصل في
إدارة النفايات والنفط أخيرًا يفضح
آلية نهب خيرات املواطنني ويكشف
نهج املحاصصات املعتمد في إدارات
الدولة.
م ـطــالــب ال ـع ـم ــال واضـ ـح ــة ويـصـفـهــا
عـبــدالـلــه ب ــ»ال ـبــدي ـه ـيــة» :ق ــان ــون عمل
ُم ـن ـص ــف ،خ ـطــة تــوف ـيــر فـ ــرص عـمــل،
تصحيح الحد األدنى لألجور ،وإقرار
سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ـ ــروات ـ ــب ،تحقيق
ال ـع ــدال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة وإق ـ ـ ــرار نـظــام
صحي يحفظ كرامة املواطنني.
ً
ال يـ ـب ــدو ع ـب ــدال ـل ــه م ـت ـف ــائ ــا ك ـث ـي ـرًا،
فـ»املجلس الذي ّ
أقر قانون اإليجارات
ال ـجــديــد األسـ ـ ــود ،ه ــو نـفـســه الـبــاقــي
هنا يبرز املطلب
ُفي ّالعهد الجديد»ُ .
املتعلق بحق السكن «املـقـ ّـدس» ،على
ح ـ ّـد تـعـبـيــر رئ ـي ــس تـجـمــع املـحــامــن
لـلـطـعــن وت ـعــديــل ق ــان ــون اإليـ ـج ــارات
الجديد ،املحامي ُ أديــب زخــورُ .يشير
األخـيــر الــى أن املتسأجرين القدامى
يطلبون من الرئيس الجديد ضمان
حـ ـ ــق ال ـ ـس ـ ـكـ ــن ال ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوري ،وهـ ـ ــذه
«الضمانة» ،تكون عبر إعالن املجلس
النيابي ُبطالن قانون اإليجارات منذ
تاريخ إبطاله في املجلس الدستوري
في آب عام .2013
ح ــق ال ـس ـكــن «امل ـن ـس ـ ّـي» إذًا ي ـجــب أن
يـ ـع ــود الـ ـ ــى «الـ ـ ّـواج ـ ـهـ ــة» فـ ــي ال ـع ـهــد
الـجــديــد .يــرى زخ ــور أن شلل الحياة

الـسـيــاسـيــة والـ ـف ــراغ الــرئــاســي دفـعــا
ن ـحــو «امل ـم ــاط ـل ــة» ف ــي ح ـســم مـســألــة
قانون اإليـجــارات الجديد ،وبالتالي
«أدى الـ ـ ـ ــى فـ ـ ـ ــرض واقـ ـ ـ ـ ــع األحـ ـ ـك ـ ــام
ال ـق ـض ــائ ـي ــة ال ـ ـجـ ــائـ ــرة»ُ ،م ـش ـي ـرًا ال ــى
ّ
وجود خمسة مشاريع قوانني تتعلق
بـخـطــة ال ـس ـكــن واإلي ـ ـجـ ــارات «نــائـمــة
فــي أدراج املـجـلــس وتـحـتــاج ال ــى من
يوقظها».
ُ
هـ ـ ــذه امل ـ ـشـ ــاريـ ـ ُـع ت ـ ـضـ ــاف الـ ـ ــى بـقـيــة
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ــخـ ـط ــط واالتـ ـف ــاقـ ـي ــات
«النائمة» ،كـ»االتفاقية الثالثية» التي
ُيطالب بتنفيذها اتحاد النقل البري

عمومًا واتـحــاد أصـحــاب الشاحنات
خصوصًا .يقول رئيس نقابة اتحاد
أصحاب الشاحنات شفيق القسيس
إن السائقني يـتــوقــون الــى «الــدولــة»،
ال ـك ـيــان الـ ــذي ُي ـفـ ّـعــل قــوان ـي ـنــه خــدمــة
للمواطنني ،ال العكسُ .يطالب ّ
قسيس
السير «بشكل كامل،
بتطبيق قانون
ُ ّ
ليس فقط الـجــزء املتعلق باملحاضر
وال ـض ـب ــط»ُ ،
وي ـض ـي ــف :اس ـت ـن ــادًا الــى
املــادة  412من القانون ،يستطيع كل
من الــوزراء املعنيني تحقيق مطالبنا
وإنـهــاء إضـ ُـرابـنــا .هــم املـســؤولــون عن
ّ
ستمرة .ال يكترثون لكل
إضراباتنا امل

التكاليف التي ّ
نتكبدها».
هذا الكالم يتوافق وما يقوله رئيس
اتحاد النقل البري بسام طليس حول
ضـ ـ ــرورة إقـ ـ ــرار ال ـخ ـطــط «امل ـن ـس ـ ّـي ــة»،
ً
كخطة النقل العام الـبــري ،فضال عن
املطالب «املعهودة» املتمثلة بتفعيل
أجـ ـه ــزة ال ــرق ــاب ــة وض ـب ــط ال ـت ـعــديــات
املتعلقة بــإغــراق الـســوق بـ»اللوحات
الـبـيـضــاء وغ ـيــرهــا»ُ .
ويـشـيــر طليس
ال ـ ــى اسـ ـتـ ـم ــرار االت ـ ـحـ ــاد ب ــاإلض ــراب
ب ـس ـبــب ث ـب ــات االتـ ـح ــاد ع ـلــى مــوقـفــه
الرافض لعمليات التزوير التي لحقت
بمناقصات امليكانيك.

خشية من استمرار الصيغة القائمة منذ عقود على المحاصصات والمنافع الشخصية (مروان بو حيدر)

الهيئات اإلقتصادية وأخواتها :نحن أبناء اليوم
على مدى سنتين ونصف
سنة دأبت «الهيئات
االقتصادية» على التحذير
من انهيار اقتصادي سببه
الفراغ الرئاسي .تهويل لم
يأت ترجمة لمصالح الهيئات
التي اعتادت تكريس نفسها
سلطة قائمة بذاتها «تطيع
وال تطاع» ،بل انحدرت
لتكون أداة حصرية بيد
«تيار المستقبل»ّ .
محرك
الظل لهذه الدمية هو نادر
الحريري أما المنفذ فهو
رئيس غرفة التجارة في
بيروت محمد شقير
محمد وهبة
ف ــي  6أي ـل ــول امل ــاض ــي ع ـقــد ممثلو
هـيـئــات أص ـح ــاب الـعـمــل املـعــروفــة
ب ــاس ــم «الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة»
اجـتـمــاعــا نــاقـشــوا خــالــه مــوضــوع

ال ـف ـ ّـراغ الــرئــاســي وان ـع ـكــاســه على
امل ــؤش ــرات االقـتـصــاديــة .فــي نهاية
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ،أص ـ ـ ـ ــدر امل ـج ـت ـم ـع ــون
بيانًا يـحــدد يــوم  29ايـلــول موعدًا
لـ ـلـ ـتـ ـح ــرك ،تـ ـح ــت ش ـ ـعـ ــار «رفـ ـض ــا
لـلـشـغــور الــرئــاســي وتـضــامـنــا مع
االقتصاد الوطني وحماية للقمة
عيش اللبنانيني» .وقالت الهيئات
إن «هــذا التحرك خطوة أول ــى ،من
ضمن خطة التحرك املتدرجة التي
ستنفذها تباعًا في الفترة املقبلة».
ّ
التحرك ،فلم يكن متفقًا عليه ،إذ
أما
سبق لرئيس غرفة بـيــروت محمد
ش ـق ـيــر وبـ ـع ــض م ـم ـث ـلــي ال ـه ـي ـئــات
أن ث ـ ــاب ـ ــروا عـ ـل ــى طـ ـ ــرح ت ـح ــرك ــات
احـ ـتـ ـج ــاجـ ـي ــة مـ ـن ــذ ب ـ ـ ــدء ال ـش ـغ ــور
الــرئــاســي ،إال أن ـهــا لــم تـكــن محور
ً
إجماع ممثلي الهيئات ،فضال عن
كــونـهــا غـيــر مـقـبــولــة مــن بعضهم.
ك ــان شـقـيــر ي ـح ــاول تـنـفـيــذ خـطــوة
كبيرة مثل اإلض ــراب أو العصيان
املدني...
ّ
لم يوفر شقير فرصة للتذكير بهذه
ال ـطــروحــات إال فـعـلـهــا .وك ــان أبــرز
األعضاء الناطقني باسم الهيئات.
اس ـت ـخ ــدم نـ ـف ــوذه ك ــرئ ـي ــس لـغــرفــة
الـتـجــارة فــي ب ـيــروت وجـبــل لبنان
ل ـل ـحــديــث ب ــاس ــم ال ـه ـي ـئ ــات وك ــأن ــه

رئيسها ،إال أنــه لــم يذهب إلــى ّ
حد
املجاهرة بذلك .في بعض األحيان
ك ــان يــوجــه ال ــدع ــوات عـبــر الـهــاتــف
لعقد الهيئات من دون علم رئيسها
الـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق ع ــدن ــان ال ـق ـصــار
ً
مستغال وجوده خارج لبنان .وفي

موقف الهيئات
في عهد الفراغ تجاذبته
األطراف السياسية
أوقات أخرى كان يجري مشاورات
م ـ ــع م ـم ـث ـل ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ع ـ ــن ه ــذه
ال ـخ ـطــوة أو ت ـلــك ،أو يـطـلــب منهم
االع ـت ــراض عـلــى الـبـيــانــات وفــرض
تـعــديــات عليها ملصلحة األف ـكــار
ال ـت ــي ي ــري ــد ت ـســوي ـق ـهــا .اإلضـ ـ ــراب
األخير كان فكرته ،تمامًا كالعديد
من األفكار التي كان يطلب إدراجها
في بيانات الهيئات عن «تعطيل»
مجلس ال ـنــواب ومـجـلــس الـ ــوزراء.
ف ـفــي ك ــا ال ـحــال ـتــن ك ــان املـقـصــود
بهذا التعطيل هــو التيار الوطني
ّ
الحر ومعه حزب الله .هما الطرفان
املـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــودان ب ـ ـهـ ــذا الـ ـ ـك ـ ــام ال ـ ــذي
يستند إليه للقول بأن لبنان مقبل

على انهيار اقتصادي.
ويـ ـق ــف إل ـ ــى ج ــان ــب ش ـق ـي ــر بـعــض
ممثلي الهيئات .هم في غالبيتهم
من املستوزرين الذين يعتقدون أن
وجــودهــم ضمن الهيئات يجعلهم
مـ ــرش ـ ـحـ ــن حـ ـكـ ـم ــا لـ ـ ـ ــدى امل ـ ــراج ـ ــع
السياسية والطائفية التي ينتمون
ّ
إل ـي ـهــا .ج ــل م ــا ه ــو م ـط ـلــوب منهم
اتـ ـب ــاع امل ــوق ــف ال ـس ـيــاســي لشقير
الذي يحمل كلمة السر «الحريرية»
ب ـس ـبــب ع ــاق ـت ــه ال ــوطـ ـي ــدة بـمــديــر
مكتب الرئيس سعد الحريري ،نادر
ال ـح ــري ــري .شـقـيــر ي ـس ـت ـمـ ّـد ن ـفــوذه
م ــن عــاق ـتــه بـ ـن ــادر ،وهـ ــي ل ــم تكن
شخصية فقط ،بل كانت سياسية
يغلب عليها طــابــع الـبــزنــس .نــادر
الـحــريــري هــو عــراب وصــول شقير
إل ــى رئ ــاس ــة غ ــرف ــة ال ـت ـج ــارة ،وهــو
امل ــاي ـس ـت ــرو ال ـ ــذي ي ــدي ــر مـجـمــوعــة
حريرية من الزعماء ّاملحليني ومن
رج ــال األعـمــال املسخرين لتظهير
موقف سياسي واحد.
وتـ ـح ــت عـ ـن ــاوي ــن ال ـت ـع ـط ـي ــل ،ك ــان
شقير يـعـ ّـبــر عــن مــواقــف سياسية
مشتركة مع رئيس مجلس النواب
نبيه ّ
بري .األمر كان واضحًا تمامًا،
ف ـع ـل ــى مـ ـ ــدى اشـ ـه ــر ال ـ ـ ـفـ ـ ــراغ ،ك ــان
االتـحــاد العمالي العام شريكًا في

غالبية مواقف الهيئات عن الفراغ
ال ــرئ ــاس ــي وع ـ ــن ت ـع ـط ـيــل مـجـلــس
ال ـ ـنـ ــواب .االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ـم ــال ــي لـيــس
س ــوى إحـ ــدى األدوات الـسـيــاسـيــة
املمسوكة مــن الــرئـيــس نبيه بـ ّـري،
ً
وه ــو ك ــان شــري ـكــا ف ــاع ــا ف ــي هــذه
«ال ـج ــوق ــة» ،ال ـتــي ك ــانــت تـسـتـخــدم
الفراغ الرئاسي في سبيل غاياتها
السياسية .في حزيران  2015كانت
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد شـ ــركـ ــاء فــي
«بيال» تحت عنوان «نداء  25تموز
 قـ ــرار ض ــد االنـ ـتـ ـح ــار» .الـتـسـمـيــةانتخاب رئيس للجمهورية نقطة بداية
(مروان طحطح)

