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المهن ُ
الح ّرة :تفعيل أجهزة
الرقابة
ال تختلف مطالب نقابتي املحامني
وامل ـه ـن ــدس ــن ع ــن م ـطــالــب ال ـن ـقــابــات
ُ
ال ـع ـمــال ـيــة .امل ــرت ـج ــى ه ــو «اس ـت ـع ــادة
دور الدولة وهيبتها» .يقول ُم ّ
فوض
قـصــر ال ـعــدل فــي نـقــابــة املـحــامــن في
بـ ـ ـي ـ ــروت ،املـ ـح ــام ــي ن ــاض ــر ك ــاس ـب ــار
لـ»األخبار» بشكل صريح ،إن الرئاسة
الجديدة ُمطالبة بإعادة «هيبة دولة
وم ــؤس ـس ــات ـه ــا» ،وذلـ ـ ــك ع ـب ــر إرسـ ــاء
برأيه ،أول مطالب
القوانني الصارمةّ .
ن ـقــابــة امل ـح ــام ــن ي ـت ـمــثــل ب ــ»ال ـق ـضــاء
ُ
ّ
املستقل» وحمايته من التدخل من أي
جهة كانت من خالل بناء املؤسسات
وتفعيل دور أجهزة الرقابة واملجالس
ُ
الـتــأديـبـيــة مــن ديـ ــوان املـحــاسـبــة الــى
دائ ــرة التفتيش وغـيــرهـمــا .يختصر
كاسبار رؤيته حول «الدولة القوية»
ب ـق ــول ــه :فـلـنـلـتــزم ب ـمــا ي ـق ــول ال ـك ـتــاب
(النصوص الدستورية والقانونية).
تـفـعـيــل أج ـه ــزة ال ــرقــاب ــةُ ،ي ـع ـ ّـد مطلب
ُ
نقابة املهندسني أيضًا .يقول رئيس
النقابة خــالــد شـهــاب ل ــ»األخ ـبــار» إن
أول ــى خ ـط ــوات الــرقــابــة و»ال ـض ـبــط»،
ت ـك ـمــن ف ــي رفـ ــع جـ ـ ــودة ال ـت ـع ـل ـيــم فــي
ً
الـ ـج ــامـ ـع ــات أوال ،ومـ ـ ــن ثـ ـ ـ ّـم دراسـ ـ ــة
احـتـيــاجــات الـســوق وضـبــط عمليات
«الـ ـتـ ـف ــري ــخ الـ ـح ــاصـ ـل ــة مـ ــن دون أي
مـعــايـيــر تـحـفــظ م ـكــانــة امل ـه ــن ال ـحــرة
ومستواها» .برأيه ،هذا األمر يحتاج
الى «قانون حاسم» يحفظ للمهندس
حصانته ومكانته ُ
ويلزمه بمعايير
م ـع ـي ـنــة .م ـط ـ ّلــب ال ـن ـق ــاب ــة ف ــي الـعـهــد
الجديد ،يتمثل بانخراط املهندسني
ف ــي م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة ع ـلــى أس ــاس
علمي« ،بعيدًا عن األسس السلطوية
القائمة على توزيع املصالح واملنافع
ّ
تتعمد تجاهل
الفئوية» .برأيه ،الدولة
ذوي االخـ ـتـ ـص ــاص خ ــدم ــة لـطـبـيـعــة
حكمها الـقــائــم على النفعية ،مشيرًا
الى تجاهل الكثير من الخبرات التي
كــان باستطاعة املهندسني تقديمها
ً
في ملف النفايات مثال.

سياسة

11

الشقق بنسبة %20
عدد
زيادة
االنعكاسات
أولى
ّ

أرباب العمل :االنتعاش تعززه حكومة توافقية
ُ
فرجت» على الهيئات«
االقتصادية أخيرًا بعدما
رفعت طوال المرحلة
الماضية مطلب انتخاب
رئيس للجمهورية .تأمل
الهيئات أن تبدأ بوادر
االنتعاش االقتصادي
بالظهور قريبًا ،على أن
تتعزز مع تشكيل حكومة
توافقية تعيد «الثقة»
إلى لبنان في الخارج وتعيد
معها االستثمار األجنبي،
وتحديدًا الخليجي
إيفا الشوفي
م ـنــذ أش ـه ــر ط ــوي ـل ــة ،تـنـتـظــر الـهـيـئــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة ال ـ ـتـ ــي س ـي ـتــم
التوصل فيها الــى اتـفــاق بــن األطــراف
السياسية ينهي عهد الـفــراغ« ،ويعيد
إحـ ـي ــاء ال ــوض ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي» .رفـعــت
ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات مـ ـطـ ـل ــب انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب رئـ ـي ــس
كشعار لها طــوال املرحلة
للجمهورية
ً
امل ــاضـ ـي ــة ،راب ـ ـطـ ــة األمـ ـ ــر ب ــاالق ـت ـص ــاد.
أمــس ،كانت هذه الهيئات أول املهللني
ب ــال ـع ـه ــد الـ ـج ــدي ــد «الـ ـ ـ ــذي س ـي ـك ــون لــه
بالتأكيد انعكاس إيجابي في املرحلة
املقبلة على الــواقــع االقـتـصــادي وعلى
الـقـطــاعــات اإلن ـتــاج ـيــة» ،وف ــق رئيسها
ُ
الــوزيــر السابق عدنان القصار .تجمع
الهيئات االقـتـصــاديــة على أن األم ــر ال
ّ
يتعلق بشكل مباشر بانتخاب رئيس
للجمهورية ،بــل فــي دالالت االنتخاب
ومــا يعنيه ذلــك مــن تفاهم بــن القوى

ال ـس ـي ــاس ـي ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة وال ـ ـق ـ ــدرة عـلــى
ال ــوص ــول ال ــى تـســويــة ت ـبــدأ بــانـتـخــاب
رئيس وتكمل على كل الصعد.
ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــاب ال ـ ـقـ ـ َـسـ ــم ،تـ ـ ـح ـ ـ ّـدث رئ ـي ــس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون عــن ض ــرورة
وضع خطة اقتصادية ،وهو ما تلقفته
الهيئات بحماسة.
تـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاؤل كـ ـبـ ـي ــر ع ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ــرت ع ـ ـنـ ــه ج ـم ـي ــع
ً
األطراف ،واعدة اللبنانيني بأن الوضع
االق ـت ـصــادي ان ـف ــرج ،لـكــن كـيــف يرتبط
انتخاب رئيس للجمهورية بانتعاش
ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي؟ م ــا ه ــي مـطــالــب
الهيئات في العهد الجديد؟ وهل بدأت
تظهر مؤشرات االنفراج؟
ي ـش ــرح رئ ـي ــس جـمـعـيــة ت ـج ــار ب ـيــروت
ن ـ ـقـ ــوال ش ـ ـمـ ــاس أن ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب رئ ـي ــس
للجمهورية فــي هــذا التوقيت تحديدًا
ستكون لــه انعكاسات إيجابية كبرى
عـلــى االق ـت ـصــاد ،إذ إن الـفـصــل األخـيــر
م ــن الـ ـع ــام ه ــو أهـ ــم ف ـصــل ف ــي ال ـ ــدورة
ّ
االقتصادية ،إذ يشكل وحده ما نسبته
بني  %35و %40من االستهالك السنوي
بسبب َ
عيدي امليالد ورأس السنة .برأي
شماس« ،سنرى ألول مرة منذ سنوات
انعطافة بــاتـجــاه النمو االقـتـصــادي».
لكن كيف؟
تنظر الهيئات االقتصادية الى الرابط
بني السياسة واالقتصاد من خالل عدد
مــن املـحــركــات الـتــي تــؤلــف االقـتـصــاد.
ّ
يشرح شماس أن «املحرك األســرع في
االق ـت ـص ـ ّـاد ال ـل ـب ـنــانــي ه ــو االس ـت ـهــاك
ّ
الذي يمثل  %80من الناتج  ،إال أن هذا
املـحــرك مكبوت منذ سـنــوات ألسباب
عـ ــدة؛ مـنـهــا ت ــراج ــع الـ ـق ــدرة الـشــرائـيــة
وت ـ ــردد ال ـن ــاس ف ــي شـ ــراء امل ـش ـتــريــات
الخاصة بالسلع املعمرة والكماليات
الـ ـت ــي تـ ـح ــرك الـ ـ ـ ـ ــدورة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
وبــالـتــالــي تـحـســن الــوضــع السياسي
سيلغي هــذا ال ـتــردد وسـيـحــرك عجلة
االس ـت ـه ــاك ال ـتــي س ـي ـكــون ل ـهــا تــأثـيــر
فـ ـ ـ ـ ــوري ع ـ ـلـ ــى االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد» .ت ـت ــرق ــب
الهيئات االقتصادية الـيــوم بحماسة

الـ ـخـ ـط ــوة امل ـك ـ ّـم ـل ــة الن ـتـ ـخ ــاب رئ ـي ــس،
واملتمثلة بتشكيل حـكــومــة توافقية.
ي ـقــول ش ـمــاس إن ــه «ف ــي ح ــال تشكلت
حـكــومــة ف ــي غ ـضــون الـشـهــر ال ـج ــاري،
س ـت ـكــون هـ ــذه إشـ ـ ــارة م ـه ـمــة نطلقها
للخارج ،وعندها يدخل املحرك الثاني
لالقتصاد فــي عملية االنتعاش وهو
االسـتـثـمــار ،وت ـحــدي ـدًا األجـنـبــي الــذي
ي ـح ـت ــاج ال ـ ــى وق ـ ــت أط ـ ـ ــول لـيـسـتـعـيــد
نشاطه».
أول ــى ب ــوادر «االنـتـعــاش» االقتصادي
امل ــرتـ ـب ــط بـ ــالـ ـ ّـوصـ ــول الـ ـ ــى ال ـت ـس ــوي ــة
الــرئــاس ـيــة ،تـمــثـلــت فــي ق ــرار «جمعية

شماس :سنرى ألول مرة
منذ سنوات انعطافة
باتجاه النمو االقتصادي

م ـن ـش ـئــي وت ـ ـجـ ــار األبـ ـنـ ـي ــة» بــال ـط ـلــب
م ــن ت ـج ــار ال ـب ـنــاء زي ـ ــادة ع ــدد الـشـقــق
ب ـن ـس ـب ــة  %20بـ ـس ــرع ــة «السـ ـتـ ـقـ ـب ــال
السوق بطريقة مستقرة وكي ال يكون
ه ـن ــاك ن ـق ــص ف ــي ال ـ ـعـ ــرض» ،وفـ ــق مــا
أع ـلــن رئ ـيــس الـجـمـعـيــة إي ـلــي صــومــا.
فمنذ أسـبــوع ،أي مــع إتـمــام التسوية،
ب ــدأ الـطـلــب عـلــى ق ـطــاع ال ـع ـق ــارات من
الخارج وتحديدًا من كندا وأوستراليا
وأوروبـ ـ ـ ـ ــا ،لــاس ـت ـف ـســار ع ــن ال ـع ــرض
امل ـ ــوج ـ ــود فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق ،ع ـل ــى مـ ــا ق ــال
صوما لـ»األخبار» ،ما استدعى القرار
األخير للجمعية الــذي اتخذته منذ 3
ً
أي ــام ،وال ــذي سـيـبــدأ تنفيذه ح ــاال ،إذ
إن «التجار لديهم تراخيص جاهزة»،
وبالتالي ال حاجة إلضاعة الوقت في
بيروقراطية اإلدارات.

هل هــذا يعني أننا مقبلون على فورة
ّ
عقارية جــديــدة؟ يقول صوما إن قــرارًا
ّ
آخـ ــر اتـ ـخ ــذ ف ــي الـجـمـعـيــة وهـ ــو «ع ــدم
رف ــع األس ـع ــار عـلــى امل ــدى الـقـصـيــر كي
نبقى على الطريق السليم ،ألن الجميع
اش ـ ـتـ ــرى األرض م ـن ــذ فـ ـت ــرة وس ـي ـب ــدأ
ب ــال ـب ـن ــاء ،ولـ ـك ــن م ــع ال ــوق ــت سـتــرتـفــع
أس ـع ــار األراضـ ـ ــي ،وبــال ـتــالــي سيرتفع
الـسـعــر» .فــي رأي صــومــا ،هـنــاك حاجة
لزيادة أعــداد الشقق ألنه في السنوات
السابقة للركود ،كان يتم بناء  25ألف
شـقــة سـنــويــا ،وخ ــال الـسـنــوات األرب ــع
املاضية تم تخفيض العدد الى  16ألف
شقة سنويًا ،وبالتالي «سنعيد العدد
الــى  25ألـفــا ،إنما بـتـ ّ
ـرو وبـهــدوء كــي ال
ّ
ت ـص ـبــح لــدي ـنــا ش ـقــق فـ ــارغـ ــة» .يـفــصــل
صوما توزيع الشقق بأن هناك  9آالف
شقة تباع سنويًا بتمويل من القروض
ال ـس ـك ـن ـي ــة 1500 ،شـ ـق ــة ل ـل ـم ـغ ـتــربــن،
 1500للمواطنني املـحـلـيــن ،وبالتالي
ّ
هـنــاك فقط  4آالف تبقى معلقة ضمن
االحتياطي.
م ـطــالــب ال ـه ـي ـئــات االق ـت ـص ــادي ــة ال ـيــوم
انتقلت من انتخاب رئيس الى اإلسراع
فــي تشكيل حكومة توافقية بالدرجة
األولى ،وفق ما يقول رئيس اتحاد غرف
ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة وال ــزراع ــة محمد
شقير ،مشددًا على أن يحصل التشكيل
خالل الشهر الجاريّ .أما املطلب الثاني
فهو «إعادة العالقات السليمة مع دول
الخليج ألنه ال يمكن للبلد أن ينتعش
اقتصاديًا وسياحيًا واستثماريًا من
دون دول الخليج الـتــي تشكل شريكًا
أســاسـيــا لـلـبـنــان» .كــذلــك ّ
يعبر شماس
ّ
ع ــن م ـط ـلــب أس ــاس ــي ي ـت ـمــثــل «ب ـع ــودة
النازحني السريعة الى ديارهم» ،مشيدًا
بـخـطــاب رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة .يضيف
شـمــاس الــى املـطــالــب «ض ــرورة السعي
لتحقيق الـشــراكــة بــن القطاعني العام
والـ ـخ ــاص إلع ـ ــادة ال ـن ـمــو االق ـت ـصــادي
الذي من املتوقع أن ال ينخفض عن %5
في السنة املقبلة».

هيئات ال هيئة واحدة
كـ ــانـ ــت م ـ ــن ب ـ ـنـ ــات أفـ ـ ـك ـ ــار ش ـق ـي ــر،
وه ـ ــو أعـ ـل ــن أنـ ـه ــا ت ــأت ــي «ف ـ ــي ظــل
ع ــدم انـتـخــاب رئـيــس الجمهورية،
وتعطيل املؤسسات الدستورية وال
سيما مجلس النواب والحكومة».
ولـ ـ ــم يـ ـك ــن تـ ـح ــال ــف الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات مــع
ه ـي ـئ ــات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ذات تـمـثـيــل
سـيــاســي يقتصر عـلــى ه ــذا األم ــر،
ف ـع ـن ــدم ــا ق ـ ـ ـ ّـرر بـ ـ ــري أن ي ـس ـت ــدرج
ال ـت ـيــار إل ــى عـقــد جـلـســة للمجلس
النيابي ،كــانــت الهيئات هــيّ التي
قــامــت بـجــولــة سياسية ت ـحــذر من

إدراج لبنان على الالئحة السوداء
ملـنـظـمــة ال ـت ـعــاون االق ـت ـص ــادي ،ثم
أكملت مهمتها فــي اتـجــاه قــروض
البنك الــدولــي الـتــي يجب إبرامها
ف ــي امل ـج ـل ــس ال ـن ـي ــاب ــي ق ـب ــل ف ــوات
األوان والتي كان يفترض أن تليها
مبالغ كبيرة ستأتي إلــى لـبـنــان...
يومها شــارك التيار الوطني الحر
في الجلسة ثم توقف الحديث عن
األم ـ ــوال ال ـتــي سـتــأتــي إل ــى لـبـنــان.
ً
أصال أين هي هذه األموال اليوم؟
إذًا ،الـتـحــالــف الـسـيــاســي ،إنطالقًا
مــن الـهـيـئــات ضــد الـتـيــار الــوطـنــي
ّ
الحر ،كان واضحًا .شقير استخدم
نفوذه باسم غرفة التجارة وباسم
الهيئات ،واستعمل مــوازنــة غرفة
الـ ـتـ ـج ــارة مـ ــن أج ـ ــل رس ـ ــم ع ــاق ــات
واسعة مع مجموعة من اإلعالميني
ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى ت ـغ ـط ـيــة واس ـع ــة
تتيح له إيصال املوقف السياسي
بسهولة .وعمل أيضًا مع مجموعة
مـ ـ ـ ــن رج ـ ـ ـ ـ ـ ــال األعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــن أج ـ ــل
الحصول على دعم قطاعي واسع،
ّ
وهو في املقابل وزع عليهم الدعم
عـبــر م ــوازن ــة الـغــرفــة الـتــي يصرف
منها أكثر من  770مليون ليرة على
الــوفــود وامل ـعــارض ونفقات السفر
والتمثيل في الخارج ...أما اإلنفاق

االكبر ،فكان ملصلحة شركة ّ
مقربة
منه ومــن نــادر الحريري هــي التي
ن ـفــذت م ـش ــروع إعـ ــادة تــأهـيــل مقر
ال ـغ ــرف ــة ب ـك ـل ـفــة ك ـب ـي ــرة ب ـل ـغــت 7.2
م ــاي ــن دوالر ،وه ـ ــي الـ ـت ــي تـنـفــذ
ال ـ ـيـ ــوم م ـ ـشـ ــروع م ـق ــر الـ ـغ ــرف ــة فــي
جونية.
واألك ـ ـ ـث ـ ـ ــر دالل ـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى أن م ــوق ــف
ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات ت ـ ـت ـ ـجـ ــاذبـ ــه األط ـ ـ ـ ـ ــراف
السياسية ،هو أن الهيئات نفسها
أصدرت بيانًا في  30أيلول ،أي بعد
يـ ــوم واح ـ ــد ع ـلــى م ــوع ــد ت ـحـ ّـرك ـهــا،
ي ـت ـحـ ّـدث بـلـغــة ه ــادئ ــة ع ــن «فــرصــة
ت ــاري ـخ ـي ــة إلنـ ـت ــاج ال ـح ــل امل ـن ـشــود
قـبــل الـجـلـســة  46ال ـتــي ت ـق ــررت في
 31ت ـشــريــن األول امل ـق ـب ــل ...أثـبـتــت
التجارب أن لبنان محكوم بمنطق
التوافق بعيدًا من غلبة فريق على
آخر» .لم تذكر كلمة تعطيل مجلس
النواب في هذا البيان ،ولم يتطرق
املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــون إل ـ ــى لـ ـغ ــة ال ـت ـه ــوي ــل
امل ـع ـت ـمــدة ف ــي ال ـب ـيــانــات الـســابـقــة،
بــل ك ــان مـهــادنــا إل ــى بـعــد ال ـحــدود
إن ـس ـجــامــا م ــع امل ــوق ــف الـسـيــاســي
الحريري.
ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي كـ ــان ي ـل ـجــم مــوقــف
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ه ـ ــو رئـ ـيـ ـسـ ـه ــا الـ ــوزيـ ــر
الـ ـس ــاب ــق عـ ــدنـ ــان الـ ـقـ ـص ــار ،وذلـ ــك

الهيئات ليست جمعية مرخصة وليس لها هيكل تنظيمي ،بل هي عبارة عن ّ
ّ
يضم 16
تجمع
ً
عضوًا ممثال لهيئات أصحاب العمل في لبنان .الوزير السابق عدنان القصار يرأس الهيئات
التي ّ
تضم :ممثال عن كل من :غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ،غرفة
التجارة والصناعة والــزراعــة في طرابلس والشمال ،غرفة التجارة والصناعة والــزراعــة في
صيدا والجنوب ،غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع ،جمعية مصارف لبنان،
جمعية الصناعيني اللبنانيني ،جمعية تجار بيروت ،تجمع رجال األعمال في لبنان ،جمعية
شركات الضمان في لبنان ،نقابة مقاولي األشغال العامة والبناء ،نقابة أصحاب الفنادق،
املجلس الوطني لالقتصاديني اللبنانيني ،الندوة االقتصادية اللبنانية ،اللجنة الوطنية لغرفة
التجارة الدولية لبنان.

بــاع ـتــراف خـصــومــه ومــؤيــديــه بني
ممثلي الـهـيـئــات .الــرجــل كــان يرى
أن مـ ــواقـ ــف الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ال تـحـتـمــل
االنحراف السياسي ،بل إن التوازن
ض ــروري إلب ـقــاء قـ ّـوتـهــا ونـفــوذهــا.
ج ــرت م ـح ــاوالت ع ــدي ــدة لــانـقــاب
ع ـلــى ال ـق ـصــار ف ــي ال ـغ ـ ّـرف ــة ،إال أنــه
ّ
ت ـمــكــن م ــن تـعـطـيـلـهــا كــل ـهــا ،وب ــات
خ ـصــومــه مـتـمـسـكــن بــرغ ـب ـتــه في
االستراحة من الهيئات «في الوقت
امل ـ ـنـ ــاسـ ــب بـ ـع ــد ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب رئ ـي ــس
الـجـمـهــوريــة» .أم ــا شـقـيــر ،وف ــق ما
يـتـ ّ
ـردد ،فهو قــد ينال ترقية كبيرة
مـ ــن «رئ ـ ـيـ ــس غ ــرف ــة ب ـ ـيـ ــروت» إل ــى
«وزير».

أم ــا بــاقــي أع ـضــاء الـهـيـئــات ،الــذيــن
ات ـ ـص ـ ـلـ ــت ب ـ ـهـ ــم «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ،ف ـقــد
أب ـ ــدوا س ــروره ــم الن ـت ـخــاب رئـيــس
ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ،وب ـع ـض ـهــم رأى أن
املـ ـ ــواقـ ـ ــف الـ ـس ــابـ ـق ــة ج ـ ـ ـ ــاءت ب ـنــت
ســاع ـت ـهــا ،وم ــوق ــف ال ـي ــوم ه ــو ابــن
اليوم .بعضهم أشار الى أن ّانتخاب
رئيس للجمهورية لن يضخ الحياة
فــي الـنـشــاط االقـتـصــادي املتدهور
ب ـس ـبــب ال ـح ــرائ ــق اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ولــن
ي ـع ـي ــد ال ـ ـعـ ــاقـ ــات امل ـ ـتـ ــدهـ ــورة مــع
ال ـخ ـل ـيــج ،ل ـك ـنــه ن ـق ـطــة ب ــداي ــة .هــذا
املوقف يصدر عن الجهات نفسها
ّ
تسوق لالنهيار بسبب
التي كانت
الفراغ والتعطيل.

