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تقــرير

نقابة عبد املنعم يوسف في أوجيرو
ثائر غندور
ف��ي هيئة أوج �ي��رو ن�ق��اب��ة .يعلو الصوت
ع�ل�ي�ه��ا أك �ث��ر م �م��ا ي�ع�ل��و ص ��وت النقابة.
ت� �ض � ّ�م ال �ن �ق��اب��ة  1550م �ن �ت �س �ب��ًا بحسب
رئيس النقابة ،و 1630منتسبًا وفق عدد
1200
م ��ن امل ��وظ �ف�ي�ن ،وق� ��د ش � ��ارك م �ن �ه��م ّ
ف � ّ�ي االن �ت �خ��اب��ات األ ُخ� �ي ��رة 700 .موظف
ّ
جمعية
وقعوا على عريضة تطالب بعقد
ع �م��وم� ّ�ي��ة ،وط��ال �ب��وا ب��ال�ع�م��ل ع�ل��ى زيادة
ّ
ارتفاع األقساط ،كذلك
املنح املدرسية بعد ّ
شرح القانون  146املتعلق بنهاية الخدمة
ّ
وكيفية عمله.
ّ
ُرف � ��ض ط �ل��ب امل ��وق� �ع�ي�ن ع �ل��ى العريضة.
املوظفون يقولونّ إن السبب الذي أبلغوا
ب ��ه ه ��و أن ال �ت �ش��ن��ج امل��ذه �ب��ي ف ��ي هيئة
أوجيرو يمنع هذا األمر حاليًا .لكن رئيس
عاطف مكرزل،
نقابة العاملني في أوجيرو،
ُ
ّ
ّ
العمومية نْ ستعقد في
الجمعية
يقول إن
كانون الثاني أو شباط املقبلي ،الفتًا إلى
ّ
ينص على ذل��ك ،وأن
أن النظام الداخلي
ّ
ّ
العمومية تحتاج إل��ى الكثير
الجمعية
ّ
�ذه هي
م��ن التحضير .لكنه ال يذكر أن ه� ُ
السنة التالية على التوالي التي ال تعقد
ّ
ّ
عمومية.
جمعية
فيها
ع �ل��ى أي ح � ��ال ،ف� ��إن االع � �ت ��راض ��ات على
ّ
الحالية ال تقتصر على عدم عقد
النقابة
ّ
ّ
الجمعية العمومية فقط ،بل إن عددًا من
ّ
ّ
الحالية
العاملني يرددون أن دور النقابة
ّ
ّ
ال ي �ت �ع��دى ت�ل�ب�ي��ة ال �ط �ل �ب��ات السياسية
ل �ل �م��دي��ر ال �ع ��ام ل�ه�ي�ئ��ة أوج� �ي ��رو ورئيس
ُمجلس إدارتها عبد املنعم يوسف ،وهي
ّ
نقابية بديلة،
تنذر بإمكان تأسيس هيئة ّ
«ق��د ت�ك��ون غ�ي��ر ش��رع� ّ�ي��ة ،ل�ك��ن�ه��ا ستكون
ّ
نقابية».

ف�ب�ين أع �ض��اء ال�ن�ق��اب��ة م��ن ي�ف�ت��ح هاتفه،
وع �ل��ى ال �ج �ه� ّ�ة ال �ث��ا ُن �ي��ة ي ��وس ��ف ،ليسمع
املدير العام كل كلمة تقال في االجتماعات.

خ �ل�اف س �ي��اس��ي ب�ي�ن ح��رك��ة أم� ��ل ّ
وتيار
املستقبل ،على م��وق��ع أم��ان��ة ال �س� ّ�ر ،وهو
موقع أساسي في النقابة ،إذ إن توقيعه
ّ
ضروري على جميع األوراق ،ما أدى إلى
مقاطعة ممثلي حركة أمل لالجتماعات.
ال ينفي رئ�ي��س ال�ن�ق��اب��ة ،ع��اط��ف مكرزل،
ّ
س��م النقابة،
ال�ت��أ ًث�ي��رات ال�ح��زب��ي��ة ع�ل��ى ُج� ّ
قائال إن «األحزابّ هي ّالتي تشكل الالئحة
في ما بينها» ،لكنه يؤكد أن النقابة تقوم
بعملها ال�ن�ق��اب��ي ب��ال�ك��ام��ل« ،ف�ن�ح��ن زرنا
ّ
السياسيني وما ُيمكن فعله
جميع القادة
أكثر من ذلك».
ُي ّ
قر مكرزل ،الذي بدأ الهجوم على الوزير
شربل ُنحاس قبل سؤاله أي س��ؤال ،بأن
اإلدارة تعطي أعضاء النقابة امتيازات،
لكن «هاتفي املجاني كان معي منذ زمن
طويل بحكم موقعي مدير مشتريات ،ولو
ل��م ي�ك��ن م�ع��ي ه��ات��ف ألع�ط�ّت�ن��ي اإلدارة»،
بحسب ما يقول ،وهو ال ُيعلق على الكالم
ّ
وظيفية ُ ألعضاء النقابة.
امتيازات
على
ّ
ُيضيف إنه ألف لجنة لتعيد صوغ النظام

مطالب يوسف
والنقابة ج��اه��زة لتلبية
ُ
في أي صراع سياسي ،وهو ما ترجم في
ّ
ب�ي��ان��ات ع ��دة ،آخ��ره��ا ل�لاع�ت��راض��ات على
ّ
كالم وزير االتصاالت شربل نحاس حني
نعت بعض تصرفات اإلدارة في أوجيرو
ّ
ّ
بامليليشيوية .فصدر الرد عن النقابة من
دون تسمية نحاس ألن «بعض املوظفني
ّ
ّ
ه � ��ددوا ب��إص� ً�دار ب �ي��ان م �ض��اد إذا ُس ّمي
نحاس مباشرة».
ُ
املوظفون املعترضون إلى أن أداء
ويشير
ّ
ُ
النقابة بعيد كل البعد عن العمل النقابي،
ّ
ُ ّ
ويحدد هؤالء اعتراضات عدة:

1ـ �ـ ان �ع��دام ال �ت��واص��ل ب�ين امل�ن�ت�س�ب�ين إلى
ال �ن �ق��اب��ة وأع � �ض� ��اء امل �ج �ل��س التنفيذي
ل �ل �ن �ق��اب��ة ،إذ إن ه� �ن ��اك ع � ��ددًا ك �ب �ي �رًا من
املوظفني ال يعرفون ممثليهمُ ،
ويطالب
املعترضون بتأليف لجان أو إطار يكون
ه �ي �ئ��ة وس �ط� ّ�ي��ة ب�ي�ن ال �ع��ام �ل�ين وأعضاء
النقابة ،وتقوم أيضًا بالرقابة على عمل
ّ
النقابة التي ُينتخب أعضاؤها الـ 12ملدة
�وات ،ول �ك��ن ب�ش�ك� ٍ�ل ن�ص�ف��ي .أي
أرب ��ع س �ن � ّ
ُي�ن�ت�خ��ب ك ��ل س�ن�ت�ين س �ت��ة أع �ض ��اء ،على
أن ُينتخب بعد سنتني األع �ض��اء الستة

الباقون.
2ـ � �ـ ت �ح� ّ
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ّ
حزبية ،بحيث تنتشر الشعارات والصور
ّ
ال �ح��زب��ي��ة وأح �ي��ان��ًا ب �غ �ط��اء م��ن النقابة.
وت � �ق� ��وم ب� �ع ��ض األح� � � � ��زاب ب ��دف ��ع بدالت
االن � �ت � �س ��اب ل �ل �ع �ش ��رات وأح � �ي ��ان ��ًا مئات
املنتسبني ّبشيك مصرفي واحد.
ّ
املحسوبيات
3ـ �ـ ال ت�ت��دخ��ل ال�ن�ق��اب��ة مل�ن��ع
في توزيع املكافآت ،وال تحمي املوظفني
م ��ن ال �ت ��أث �ي ��رات االن �ت �خ��اب �ي��ة للمديرين
وابتزازهم.
4ـ�ـ ع��دم القيام بدورها الوظيفي بالدفاع
عن حقوق املوظفني.
5ـ� � �ـ ارت� � �ب � ��اط أع � �ض� ��اء ال� �ن� �ق ��اب ��ة باإلدارة
وحصولهم على امتيازات منهاُ ،
ويشير

ُ
ّ
ّ
انتقد نحاس إدارة أوجيرو فاستنفرت النقابة للرد عليه (أرشيف)

الموظفون
ُيشير
ّ
المعترضون إلى أن أداء
النقابة بعيد عن العمل
النقابي

ه ��ؤالء إل ��ى أن رئ �ي��س ال�ن�ق��اب��ة ه��و مدير
امل �ش �ت��ري��ات ،وب��ال �ت��ال��ي ف��إن��ه أق � ��رب إلى
اإلدارة منه إلى املوظفني.
6ـ� �ـ ان �ت �خ��اب أع �ض ��اء امل �ج �ل��س التنفيذي
سياسي
للنقابة انطالقًا م��ن تحاصص
ّ
وم� ��ذه � �ب� ��ي ،ف �م �ج �ل��س ال� �ن� �ق ��اب ��ة يتألف
ال �ي��وم م��ن  4أع �ض��اء منتسبني إل��ى ّ
تيار
ّ
املستقبل ،عضوين عن القوات اللبنانية،
عضوين ع��ن ق��وى  14آذار ،عضوين عن
حركة أم��ل ،وعاطف مكرزل ال��ذي ُيحاول
أن ي�ك��ون قريبًا م��ن الجميع .وق��د حصل

الداخلي وتأمني املزيد من التواصل بني
ق �ي��ادة ال�ن ّ�ق��اب��ة وال�ع��ام�ل�ين ف��ي املؤسسة،
وه� ��و ي ��ؤك ��د أن� ��ه ي �ع �م��ل ع �ل��ى التحضير
ّ
ّ
عمومية.
لجمعية
ف��ي ه��ذا ال� ّ�وق��ت ،ي�ب��رز عمل ي�ق��وم ب��ه عدد
م��ن املستقلني بالتنسيق م��ع اليساريني
في النقابة وحركة أمل وحزب الله ،وربما
ال �ت� ّ�ي��ار ال��وط�ن��ي ال �ح� ّ�ر (ال ��ذي ل��دي��ه حجم
ت�م�ث�ي�ل��ي وازن ب� ��دون م��رج �ع� ّ�ي��ة منظمة،
م��ا ُيضعف قدرتهم على التأثير بعكس
ّ
اللبنانية) على التحضير إلنشاء
القوات
ّ
نقابية للعمل على حقوق املوظفني،
هيئة
«وسنقوم بتقديم نموذج للعمل النقابي
ال�ح�ق�ي�ق��ي ،و ّم��ن ض�م�ن��ه ال�س�ع��ي لتطوير
القوانني املتعلقة بتنظيم هيئة أوجيرو»،
ي� �ق ��ول أح � ��د ال �ع��ام �ل�ي�ن ع �ل��ى ب� �ل ��ورة هذا
املشروع.

تقــرير

ّ
ّ
ّ
وبعثيون
وحريريون
وسنيوريون
املستقبل خواجات
عفيف دياب
ي �ت �ح��دث م �ت��اب �ع��ون ل �ل��وض��ع التنظيمي
ل �ت �ي��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ع ��ن «ص� ��راع� ��ات خفية
تدور رحاها بني مراكز النفوذ وأصحاب
تعطي ن�ت��ائ��ج سلبية
ال �ق��رار ،وق��د ب��دأت
ّ
ع � �ل ��ى ح � �س� ��اب م � ��ا ت � �ح ��ق ��ق م � ��ن نتائج
املؤتمر التأسيسي العام».
إيجابية بعد َ
وي�ك�ش�ف��ون أن «امل �ل��ل وال�ه�ب��وط املعنوي
ي �س �ي �ط ��ران ع �ل ��ى ج �م �ي��ع ال �ع ��ام �ل�ي�ن في
م�ن�س�ق�ي��ات ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل وقطاعاته،
ح� �ي ��ث ال «روح» ت �ن �ب ��ض ه� � ��ذه األيام
داخ��ل املؤسسات التنظيمية للمستقبل
ف ��ي ك ��ل ل �ب �ن��ان» .وي �ض �ي �ف��ون أن املتابع
ل �ل �ن �ش��اط ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي ل�ل�م�س�ت�ق�ب��ل يخال
أن ه��ذا ال�ت�ي��ار أص�ب��ح أث� �رًا ب�ع��د ع�ي�ن ،أو
أن ��ه س��رع��ان م��ا ان �ت �ف��ت أس �ب��اب وجوده
ال�ش�ع�ب��ي أو ع ��دة «ال �ش �غ��ل» .فالخالفات
الداخلية على توزيع املناصب واملواقع
أرهقت الجميع ،مركزيًا ومناطقيًا ،ولم
تستطع ت��دخ�لات «ول��ي األم��ر» لجم هذا
التدهور اآلخذ في االتساع وانعكاساته
ع �ل��ى ال �ع �م��ل ال �ج �م��اه �ي��ري امل �ن��اص��ر له.
النفوذ
ف �ص��راع األج �ن �ح��ة داخ� ��ل م��راك��ز
ً
وال �ق��رار ف��ي «امل�س�ت�ق�ب��ل» ،وأق��واه��ا فعال
وت��أث �ي �رًا م��ا ي�س�م��ى «ال �ج �ن��اح البعثي»،
(اس� ��م ي�ط�ل��ق ع �ل��ى م�ج�م��وع��ة م��ن القادة
املركزيني واملناطقيني كانوا قريبني جدًا
م��ن االس�ت�خ�ب��ارات ال�س��وري��ة ف��ي مختلف
حقبات عملها في لبنان قبل ع��ام 2005
وما بعد زيارة الرئيس الحريري األولى
لدمشق) ،أسهم ف��ي تأسيس «مجموعة
من األنصار واملؤيدين في هذه املنسقية
أو تلك الهيئة والقطاع ،ما أدى إلى تراجع
ّ
االلتفاف الشعبي ،في رد فعل على وجود
هؤالء في مراكز القرار وإبعاد من «دفعوا
ال� ��دم» م��ن أج ��ل ال�ت�ي��ار وق�ض�ي��ة الرئيس
الشهيد رفيق الحريري الوطنية.

ّ
نازك الحريري تعد نفسها الوارثة الشرعية لتيار زوجها الراحل (أرشيف)
اإلح� �ب ��اط ال� �ع ��ام امل �س �ي �ط��ر ع �ل��ى جمهور
امل �س �ت �ق �ب��ل ،ي �ح� ّ�م��ل أع �ض ��اء س��اب �ق��ون في
التيار مسؤوليته للرئيس سعد الحريري
ال ��ذي غ ��اب ع��ن ال�س�م��ع وم�ت ً��اب�ع��ة شؤون
تنظيم بيته الحزبي ،متدخال فقط لتزكية
ه��ذا الشخص أو ذاك ،خ�لاف��ًا للتوجهات
ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة أو ت ��وص �ي ��ات �ه ��ا ،م� ��ا سمح
ملجموعة من «املستزملني» بتأليف «لوبي»
ضاغط على مجموعة األمني العام للتيار،
أح�م��د ال�ح��ري��ري ،ال��ذي ل��م ًيستطع تنفيذ
أف� �ك ��اره ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ك ��ام�ل�ا ،ال �ت��ي كانت

المتابع للنشاط
التنظيمي للمستقبل
يخال أن هذا التيار أصبح أثرًا
بعد عين

خ�لاص��ة م��روح��ة واس �ع��ة م��ن املشاورات
والحوارات أجراها مع أصدقاء للتيار في
مختلف املناطق اللبنانية ،حيث توصل
الرجل إلى خالصة مهمة ،هي إعادة ُ بناء
ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل م��ن ج��دي��د ب �ع��دم��ا أتخم
باملحسوبني عليه تنظيميًا طوال الحقبة
امل��اض �ي��ة و«م � ��ن ال �ق ��اع ��دة إل� ��ى القيادة».
وي �ك �ش��ف م �ت��اب �ع��ون ل �ل��وض��ع التنظيمي
للمستقبل أن التيار أصبح تيارات عدة:
1ـــــ تيار الرئيس الشهيد رفيق الحريري
(ال�خ��واج��ات ال�ج��دد) وه��و األق��ل تنظيمًا،

ورج��ال��ه ي�ت��اب�ع��ون ب�ع��ض ال�ت�ف��اص�ي��ل مع
ن��ازك ال�ح��ري��ري ،ماليًا وس�ي��اس�ي��ًا .فنازك
ّ
ال�ح��ري��ري ت�ع��د نفسها ال��وارث��ة الشرعية
لتيار زوج�ه��ا ال��راح��ل ،وه��ي تتحدث في
مجالسها عن أن الرئيس الشهيد كان قد
أوص��ى ب��أن تتولى هي رئاسة التيار في
لبنان.
2ـــــ ت�ي��ار ال��رئ�ي��س سعد ال�ح��ري��ري وفريق
ع�م�ل��ه ،وي�م�ث�ل��ه م�س�ت�ش��اره ه��ان��ي حمود
ومسؤوله األمني عبد العرب ،وهو التيار
األكثر فوضى واألكثر راحة على الصعيد
املالي.
3ـــــ تيار الرئيس السابق ف��ؤاد السنيورة
ال � � ��ذي ال ي� �ث ��ق ب� � ��أي ش� �خ ��ص م � ��ن فريق
الرئيس سعد الحريري ،ويناصره نصف
ن��واب «كتلة املستقبل» وبعض حاالتهم
ال �ش �ع �ب �ي��ة امل � �ح� ��دودة ال �ف �ع��ل ف ��ي البقاع
والشمال.
4ـــــ تيار النائبة بهية الحريري ،وهو حاضر
ف ��ي ال �ج �ن��وب وإق �ل �ي��م ال� �خ ��روب ،واألكثر
متابعة لشؤون القاعدة «املستقبلية» في
املنطقتني ،خدماتيًا وماليًا.
وي �ك �ش��ف امل �ت��اب �ع��ون أن أح �م��د الحريري
أصبح يهتم أخ�ي�رًا ف��ي تعزيز ن�ف��وذه في
مختلف امل�ن��اط��ق ،وه��و يتلقى دع�م��ًا من
والدته التي ّ
تعول كثيرًا على نجاح ابنها
ف��ي إع��ادة تأسيس التيار وف��ق توجهات
ت� ��راه� ��ا م �ن ��اس �ب ��ة .ل �ك ��ن ه � ��ذه ال� �ج ��رع ��ة ال
ّ
تكفي ما لم يضع الرئيس الحريري حدًا
لتدخالت مقربني منه ،كما يشكو املقربون
من أحمد الحريري .ويوضحون أن األمني
ال � �ع� ��ام ل �ل �م �س �ت �ق �ب��ل ي �ع �م��ل ع �ل ��ى تقريب
وج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر داخ � ��ل م�خ�ت�ل��ف محاور
«األج �ن �ح��ة» ل�ت��وح�ي��ده��ا ض�م��ن توجهات
ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة واح � � ��دة وم � ��ن م� �ص ��در واحد،
«ل �ك��ن ه �ن��اك إش � ��ارات إح �ب��اط ل ��دى أحمد
ال �ح��ري��ري ب�س�ب��ب ت�ع��ددي��ة م��راج��ع القرار
داخل التيار».

