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على الغالف

هيئة التنسيق النقابية «تحشر» القوى الســي
تعهد رئيس مجلس النواب نبيه بري
إقرار السلسلة بداية األسبوع املقبل،
ف��ي خ��ط��وة اح��ت��وائ��ي��ة النتفاضة
هيئة التنسيق النقابية .وهو يتجه
للدعوة إلى جلسة للهيئة العامة
للتصويت عليها ،حتى لو لم تتوصل
اللجان املشتركة إلى ذلك ،فسيصار
عندها إلى إح��راج جميع القوى التي
تقول في اإلعالم عكس ما تقوله في
االجتماعات املغلقة
فاتن الحاج
ل� ��م ت� �ك ��د ه �ي �ئ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق ال �ن �ق��اب �ي��ة
ت�ح�س��م ق��راره��ا ب��االن�ت�ف��اض��ة ،وتعلن
م� �ق ��اط� �ع� �ت� �ه ��ا ل � �ل � �ن � ��واب امل � �ع� ��ارض�ي��ن
لسلسلة الرتب والرواتب ،حتى سارع
رئيس مجلس ال�ن��واب نبيه ب��ري إلى
م �ح��اول��ة اح �ت ��وائ �ه ��ا .م �س ��اء اول م��ن
امس ،أوفد بري النائب علي بزي إلى
ّ
محمال ب��رس��ال��ة مفادها:
مقر الهيئة
يريد الرئيس ب��ري أن يتعاون معكم،
ً
م�س�ت�م�ه�لا إي��اك��م ح�ت��ى م �س��اء األح ��د،
وهو يتعهد شخصيًا إنجاز املشروع
في اللجان النيابية املشتركة ،تمهيدًا
لعرضه على الهيئة العامة للمجلس
النيابي وإقراره بداية األسبوع املقبل،
ب �م��ا ي �ض �م��ن إع� �ط ��اء ال �ح �ق��وق ك��ام�ل��ة
مهما بلغت كلفة السلسلة ،لكن عليكم
ّ
ان تعلقوا كل خطواتكم التصعيدية.
ل ��م ت ��واف ��ق ه �ي �ئ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق ال�ن�ق��اب�ي��ة
ع �ل��ى ت �ع �ل �ي��ق ت �ن �ف �ي��ذ ق� � ��رار االض� � ��راب
واالع� �ت� �ص ��ام (ام� � � ��س) ،ال� � ��ذي ات �خ��ذت��ه
م � �ج ��ال ��س امل� � �ن � ��دوب �ي��ن وال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات
العمومية م�ب��اش��رة ،لكنها ن��زل��ت عند
رغبة «امل��اي�س�ت��رو» بتعليق الخطوات
ال �ت �ص �ع �ي ��دي ��ة ال �ل�اح � �ق ��ة ف � � ّ�ي ان �ت �ظ ��ار
اإلثنني املقبل .مع ذلك ،بما أنه ال شيء
ي��ؤك��د ض �م��ان ال �ح �ق��وق ف ��ي ال�س�ل�س�ل��ة
ّ
حتى الساعة ،وبما أن الباب سيكون
م �ف �ت��وح��ًا ع �ل��ى ك ��ل االح� �ت� �م ��االت ،ك�م��ا
يحصل منذ  30شهرًا ،بقي الرهان على
ال�ن�ف��س ال�ط��وي��ل للمعلمني وامل��وظ�ف�ين
مل �ت��اب �ع��ة امل �ع��رك��ة ف ��ي وج� ��ه م �ح��اوالت
تدجني تمارسها قوى سياسية ،باتت
«م �ح �ش��ورة» أم� ��ام م�ح��ازب�ي�ه��ا م��ع كل
يوم تنكشف فيه فضائح هدر وفساد
جديدة.
على أي ح��ال ،ليست امل��رة األول��ى التي
يحاول فيها بري فيها احتواء تحركًا
ن �ق��اب �ي��ًا .رئ �ي��س امل �ج �ل��س «م��اي �س �ت��رو»
ف��ي ض�ب��ط ال �ش��ارع أي �ض��ًا .فعلها قبل
ذل� ��ك ل �ي �ل��ة  20ـ 21آذار امل ��اض ��ي ،حني
ب �ع��ث امل �ك �ت��ب ال� �ت ��رب ��وي امل� ��رك� ��زي ف��ي
حركة أمل إلى املتظاهرين على مفرق
ال�ق�ص��ر ال �ج �م �ه��وري ،م��ن أج ��ل املطلب
ن� �ف� �س ��ه ،ب ��رس ��ال ��ة ن �ص �ي��ة «م� �ت ��أخ ��رة»
تدعوهم إلى االستعاضة عن اإلضراب
واالعتصام بالجمعيات العمومية في
الثانويات وامل��دارس .يومها ،قدم بري
ضمانة إح��ال��ة السلسلة على املجلس
النيابي ،فيما لم تمتثل قواعد الحركة
ل�ل�ت�ش��وي��ش ال�ل�ي�ل��ي ل �خ��رق ال�ت�ظ��اه��رة.
ّ
وف ��ي ن �ي �س��ان  ،2012ع��ل��ق ب ��ري أي�ض��ًا
إض��راب��ًا مل�ت�ع��اق��دي التعليم األس��اس��ي
ً
ال��رس�م��ي دام أس�ب��وع��ًا ك��ام�لا ،بلقاء لم
ي �ت �ج��اوز ث�ل�اث��ة أرب� � ��اع ال �س��اع��ة خ��رج
بعده املتعاقدون يهتفون بحياته.
بعد زيارة بزي لهيئة التنسيق ،سارع
ب��ري إل��ى دع ��وة ال�ل�ج��ان امل�ش�ت��رك��ة إل��ى
اج �ت �م��اع ع �ق��د أم� ��س .وك� ��ان ق ��د أج ��رى
ّاتصاالته بالكتل النيابية ،مبلغًا إياها
أن � ��ه س �ي �ط��رح ال �س �ل �س �ل��ة ع �ل��ى ال�ه�ي�ئ��ة
ال � �ع ��ام ��ة ،ف �ق ��وب ��ل ب �م �ع ��ارض ��ة م�ط�ل�ق��ة
م ��ن ال �ن��ائ �ب�ي�ن ول� �ي ��د ج �ن �ب�ل�اط وف � ��ؤاد
ال�س�ن�ي��ورة ،م��ا ينسف اإلق� ��رار العلني
ل�ل�ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة م��ن دون اس�ت�ث�ن��اء
بالحقوق.
ال ��رف ��ض ال �ض �م �ن��ي ل�ل�س�ل�س�ل��ة ت��راف��ق

من اعتصام هيئة التنسيق النقابية واملستأجرين والدفاع املدني في رياض الصلح (مروان طحطح)
م � ��ع إح � � � � ��راج ال� �ب � �ع ��ض أم � � � ��ام ق ��واع ��د
املعلمني واملوظفني مع تهديد هؤالء
ب��االس �ت �ق��االت م��ن أح��زاب �ه��م ،م��ا دف��ع
ال� �ق ��وى إل� ��ى إس� �ن ��اد م �ه �م��ة «ت�ف ُ�ج�ي��ر»
ال�س�ل�س�ل��ة إل ��ى ج�ن�ب�لاط غ�ي��ر امل �ح��رج

ّ
ع�م�ل�ي��ًا أم � ��ام ق ��اع ��دت ��ه ،ف �ك��ل��ف ب� ��دوره
ح��اك��م م �ص��رف ل�ب�ن��ان ري ��اض س�لام��ة
ت� �ق ��دي ��م ش � �ه � ��ادة «غ� � ��ب ال � �ط � �ل ��ب» ف��ي
ً
ج �ل �س��ة ال� �ل� �ج ��ان امل� �ش� �ت ��رك ��ة ،م � �ه � ّ�وال
بخفص التصنيف االئتماني للبنان

ّ
والتضخم ،كأن السلسلة باتت السبب
الوحيد لكل املشكالت االقتصادية في
ال�ب�ل��د .س�لام��ة ب�ق��ي ي ��ردد أن «خ��زي�ن��ة
ال��دول��ة ق� ��ادرة ع�ل��ى ت�ح�م��ل  24باملئة
س� �ن ��وي ��ًا م � ��ن أك � �ل� ��اف ال� �س� �ل� �س� �ل ��ة م��ن

دون ت �ع��ري��ض ال �ع �م �ل��ة اله � �ت� ��زازات».
التيار الوطني الحر ال��ذي ب��دأ املعركة
داع �م��ًا للسلسلة ان�ت�ه��ى ب��ه األم ��ر إل��ى
وق��وف��ه ض��ده��ا ،وك ��اد ال�ن��ائ��ب اب��راه�ي��م
كنعان يكون وحيدًا مع املشروع خالل

«نحن من أتى بهم وعليهم أن يطيعونا»
هديل فرفور
ل� ��م ي �ح �ت �ش��د امل� �ع� �ت� �ص� �م ��ون ،أم � ��س ،
ب��داف��ع تلبية دع��وة «هيئة التنسيق
النقابية» للمطالبة ب��اق��رار سلسلة
الرتب والرواتب فحسب ،شعورهم بـ
«الغنب» من قبل دولتهم التي تمعن
ف� ��ي «أك � � ��ل» ح �ق��وق �ه��م ،وف � ��ي اه �م ��ال
معظمهم ال��ى النزول
مطالبهم ،دف��ع
ً
ال� ��ى ال � �ش� ��ارع ،اي� �م ��ان ��ا م �ن �ه��م ب��ان�ه��م
سيشكلون ق��اع��دة شعبية ضاغطة،
يمكن للدولة ان «تعمل لها حساب»
ف��ي امل ��رات ال�ق��ادم��ة« .م�ب��اي�ع�ين» حنا
ً
«قائدا» لهذه القاعدة.
غريب
ع �ل��ى وق ��ع «وي� �ن ��ك ،اك �س��ر هالصمت
ال � � �ل � ��ي ف � � �ي � ��ك» ي � � �ب � ��دأ امل� �ع� �ت� �ص� �م ��ون
ب��ال�ت��واف��د ن�ح��و س��اح��ة ري ��اض صلح
 .تستقبلهم أغ�ن�ي��ة م��اج��دة ال��روم��ي
لتزيد حماستهم  .وع�ل��ى ال��رغ��م من
ان ح�ن��اج��ره��م ل��م «ت �ص��دح» ب��ال�ح��دة
امل�ع�ه��ودة ف��ي ال�ت�ظ��اه��رات ،ف��األج��واء
كانت «هادئة» ً
نوعا ما ،حيث توزع
امل �ع �ت �ص �م��ون ب�ي��ن ارج� � � ��اء ال �س��اح��ة
ع�ل��ى ش�ك��ل م�ج�م��وع��ات م�خ�ت�ل�ف��ة ،اال
ان وق� ��وف امل�ت�ظ��اه��ري��ن ت�ح��ت اش�ع��ة
ال �ش �م��س الك� �ث ��ر م ��ن س ��اع ��ة ،وق� ��دوم
ب�ع�ض�ه��م م ��ن م �ن��اط��ق ب �ع �ي��دة ،دل�ي��ل
على ج� ّ�دي��ة اص��راره��م على تحقيق
مطالبهم.
«ال ،ظ��اب�ط��ة ظ��اب�ط��ة!» ي�ح��دث ال��رج��ل
االرب � �ع � �ي � �ن� ��ي زم � �ي � �ل� ��ه ع � ��ن ت �ق��وي �م��ه
ل�ل�اع �ت �ص��ام ،ف ��ي راي � ��ه ال �ح �ش��د ك��اف

«الث� �ب ��ات م ��وق ��ف»  .ف �ي��أت �ي��ه ال � ��رد أن
«ف��ي ه��ذه ال �ح��االت ال يكفي امل��وق��ف،
ه��م ي�ع��رف��ون موقفنا ،لكن عليهم ان
يلمسوا خطورته ،وال يجري ذلك اال
عبر الحشد».
غالبية املعتصمني ،كانوا يتكلمون
ب� �ـ«ن� �ب ��رة ق ��وي ��ة» ع ��ن وج� � ��وب اق � ��رار
السلسلة ،ال بل عن وج��وب «إطاعة»
ال ��دول ��ة مل �ط��ال �ب �ه��م« .ن �ح��ن م ��ن ن��أت��ي
بهم وعليهم ان يطيعونا» ،ت��رددت
ه ��ذه ال�ج�م�ل��ة ع�ل��ى أل �س��ن ال�ك�ث�ي��ر من
امل�ت�ظ��اه��ري��ن ،االم ��ر ال ��ذي ي��ؤش��ر ال��ى
خ � ��روج ه � ��ؤالء ع ��ن ج ��و «االن �ص �ي��اع
االعمى» السائد ،ورفضهم «الفوقية»
امل� �ت� �ب� �ع ��ة م� � ��ن ق � �ب� ��ل م� �ع� �ظ ��م ال � �ق� ��وى
السياسية« .من قبل كنت مثل املاعز،
هلق أل» ،ه��ذا ما يقوله موظف دولة
مضى على توظيفه اكثر من ثالثني
عاما ،يحدثك الرجل الخمسيني عن
عزمه على مقاطعة االنتخابات ،اذا لم
ّ
يقر مجلس النواب السلسلة ،في رأيه
ان ه��ذه ه��ي الوسيلة ال��وح�ي��دة التي
يمكن ان «توجع» الزعماء في لبنان.
«ل� ��و ال �ش �ع��ب واع � ��ي م ��ا ب �ي �ن �ت �خ��ب»،
ت �ت �ح��دث امل�ع�ل�م��ة ال�ث�لاث�ي�ن�ي��ة ب�ح��دة
ع��ن خمسة ع�ش��ر ع��ام��ا امضتها في
ال�ت�ع�ل�ي��م ،م ��ن دون ان ت�ش�ع��ر ب��أن�ه��ا
ُ
«م َ
نصفة» ،وترى انها لن تنصاع بعد
اليوم ألي زعيم «ال يؤمن لي معيشة
ك��ري �م��ة» .م��ن يبحث ع��ن م�ص��در تلك
«ال�ن�ب��رة» ،ال�ت��ي يتحدث بها غالبية
املتظاهرين ،يجد ان االنطباع ال��ذي

ت�خ�ل�ف��ه «ه �ي �ئ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق» ع �م� ً
�وم��ا،
ّ
وح��ن��ا غ��ري��ب خ�ص��وص��ا ف��ي ن�ف��وس
أول � �ئ� ��ك ،ه ��و ال �س �ب��ب االس� � � ��اس .ذل��ك
ان �ه��م م�ق�ت�ن�ع��ون ب ��أن غ ��ري ��ب ،وح ��ده
استطاع ان يحافظ على حياة نقابية
م � �ح� ��اي� ��دة ،ت� �ح ��اك ��ي ح � �ق ��وق ال� �ن ��اس
وم �ط��ال �ب �ه��م ،وت �ض �غ��ط ع �ل��ى ال�ط��اق��م
السياسي ب��دون أي��ة «محسوبيات».
ال ي �ف �ص��ل امل �ج �ت �م �ع��ون ب �ي�ن ج �ه��ود
الهيئة وحنا غريب ،عند سؤالك عن

بحنا غريب
«نثق ّ
قد ما منوثق بحالنا»
ثقتهم بالهيئة ،حاملا يبدأون بالتكلم
عن أهمية الخطوات التي تقوم بها،
يتطرقون الى أهمية وجود أشخاص
في البلد أمثال غريب .هم يثقون به
«ق��د م��ا م�ن��وث��ق ب�ح��ال�ن��ا» ،وي ��رون ان
الهيئة ص��ام��دة ومتماسكة بفضله،
«ي�ك�ف��ي ان �ه��ا ف��رض��ت اح��ال��ة سلسلة
الرتب والرواتب على مجلس النواب،
وأض��رب��ت  33ي��وم��ا ،ول��م ترضخ الية
ض �غ��وط س �ي��اس �ي��ة» .وع �ن��د س��ؤال�ه��م
ع� ��ن س �ب ��ب ت �ل ��ك ال� �ث� �ق ��ة ،او ع �م ��ا اذا
ل��دي �ه��م ه ��واج ��س م ��ن ان ي �ق��وم حنا

ب�ت�س��وي��ة م�ع�ي�ن��ة ع �ل��ى ح �س��اب �ه��م ،ال
ي�س�ت�غ��رق��ون وق �ت��ا ل�ي�ج�ي�ب��وا «ق�ط� ً�ع��ا
ال»« ،ل� ��و ب� ��دو ي�ع�م�ل�ه��ا ك� ��ان ع�م�ل�ه��ا
م��ن ق �ب��ل»« ،غ �ي��رو م�م�ك��ن ،ه ��وي أل».
وعند الحديث مع بعض املتظاهرات
يعتلي ح�ن��ا امل�ن�ب��ر لتقطع حديثها
معك كي «تنصت» إليه .يذهب تأثير
غريب في بعض املتظاهرين الى حد
اس�ت�خ��دام�ه��م ت�ع��اب�ي��ره وج�م�ل��ه« ،ل��ن
نقبل ان ت�ق��ر السلسلة ع�ل��ى حساب
ال�ف�ق��راء ،فليذهبوا ال��ى حيتان امل��ال،
الى املستولني على االم�لاك البحرية
وال �ج �م ��ارك وغ �ي ��ره ��ا» ،ع �ب ��ارة ت�ك��اد
تكون مشتركة بني كل من ُيسأل عن
«هواجس» رفع االسعار ،الذي تلوح
به الهيئات االقتصادية والسياسية،
اال ان ه ��ذا «ال �ت ��أث ��ر» ال ي�ع�ن��ي ان�ه��م
ي�ف��وض��ون غ��ري��ب تفويضًا «أع �م��ى»،
ذل� ��ك ان ه� ��ذا ال� �ت ��أث ��ر ،وع� �ل ��ى خ�ل�اف
التأثر السياسي ،قائم على اقتناعهم
ب�م��ا ي�ق��ول��ه ،وي�ف�ع�ل��ه ال��رج��ل ،نتيجة
املامهم بالتطورات وبمنهجية سير
امل �ف��اوض��ات ،ي�ك�ف��ي ان ت �ق��وم بجولة
ب�ين امل�ج�ت�م�ع�ين ،وت�س�م��ع أح��ادي�ث�ه��م
عن رفض الحلول املجتزأة ،وعن عدم
صوابية اق��رار السلسلة على حساب
الفئات الشعبية ،وعن ضرورة وضع
سياسات للحد م��ن ال�ه��در الحاصل،
وغ �ي��ره��ا ،ل�ت�س�ت�ن�ت��ج اط�لاع �ه��م على
أحقية مطالبهم« .ل��دى املعلم اليوم
الوعي الكامل لحقوقه ،وبالتالي لن
يقبل حقوقا مجتزأة ومرقعة ،مهما

