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خيارات هيئة التنسيق النقابية:

تحالف الضرورة أم إطار
نقابي وطني بديل؟
ما الذي ستقوم به هيئة
ممكنة
التنسيق النقابية؟ أي مبادرات ً
تسمح باالنتصار في معركتها فعال ال
ادعاء؟ أسئلة كثيرة مطروحة ّ
ً
بقوة
على قيادات الهيئة واملتحمسني لها
والداعمني ،وال سيما بعدما دفع تحالف
أصحاب املصالح املصرفية والعقارية
والتجارية املعركة إلى أبعد بكثير من
قضية تصحيح أجور
هاني مسعود
ن �ض��ال ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق ال�ن�ق��اب�ي��ة على
مدار أكثر من عامني ،من أجل تصحيح
األجور ملوظفي القطاع العام واملعلمني
في امل��دارس الخاصة والرسمية ،أشاع
حيوية استثنائية لم يشهدها املجتمع
ال �ل �ب �ن��ان��ي س ��اب� �ق ��ًا .ن �ج ��ح ف� ��ي ت�ح�ف�ي��ز
فئات اجتماعية ج��دي��دة ل�لان�خ��راط في
ق �ض��اي��ا ال �ش ��أن ال� �ع ��ام .ح �ت��ى إن ��ه ح � ّ�رك
ت �ح��ال��ف أص� �ح ��اب امل� �ص ��ارف وال �ت �ج��ار
ودفعه إلى الخروج علنًا للمرة األول��ى،
وحشد ماكينات التحريض اإلعالمية
والسياسية ،وحتى األكاديمية لرفض
أي ت �ع��دي��ل ي �ط��اول ال �س �ي��اس��ات امل��ال�ي��ة
وال�ض��رائ�ب�ي��ة امل�ع�ت�م��دة .وه��ذا م��ا وضع
القوى الريعية في مواجهة واضحة مع
وك�لائ�ه��ا السياسيني ح��ول سبل إدارة
األزمة ،التي برزت تحت عنوان تصحيح
األجر ،وجرى التحايل عليها في القطاع
ال� �خ ��اص ع �ب��ر ص �ف �ق��ة إذع� � ��ان ت �م��ت مع

قيادة االتحاد العمالي العام.
الهيئة بمكوناتها املختلفة ،أو على األقل
الفئات التي اعتادت التحرك واإلضراب
لنيل مطالبها ،وال سيما اساتذة التعليم
ال �ث��ان��وي ال��رس �م��ي ،ف��وج �ئ��ت ب��امل��وق��ف
امل �ت �ع �ن��ت وال� � �ن � ��زق ل �ه �ي �ئ��ات أص� �ح ��اب
ال �ع �م ��ل وب �ت �خ �ب��ط ال �ح �ك ��وم ��ة ل �ن��اح �ي��ة
اإلقرار بمطالبها ،ما دفعها إلى تطوير
شعاراتها ورف��ض تمويل السلسلة من
خالل الرسوم والضرائب غير املباشرة،
وتحديدًا الضريبة على القيمة املضافة.
ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ك �ش �ف��ت م� ��واق� ��ف ه �ي �ئ��ات
أص �ح��اب ال�ع�م��ل زي ��ف ادع��اءات �ه��ا ح��ول
ت�ب�ن�ي�ه��ا م� �ب ��ادئ «ال � �ح� ��وار ال� �ب� �ن ��اء» ،ال
الصراع ،بني «شركاء اإلنتاج» ،وكشفت
ه ��ذه امل ��واق ��ف أن ت �ل��ك «االدع � � � ��اءات» لم
ت�ك��ن إال ل�ت�ب��ري��ر ت�س��وي��ة «إذع� � ��ان» قبل
بها االت�ح��اد العمالي ال�ع��ام ف��ي معركة
تصحيح األجر في القطاع الخاص عام
ّ ،2012
وكرست مكاسب الريوع واألرباح
على ح�س��اب األج ��ور وس�ي��اس��ات إع��ادة
التوزيع األكثر عدالة .ليس هذا فحسب،
بل إن ممثلي أصحاب الرساميل نقضوا
مبدأ «التوافق» الذي ينادون به ،ونادوا
الحكومة لتطبيق صارم لقوانني الدولة
التي تمنع املوظفني من أي عمل نقابي
وتحظر عليهم اإلضراب واالحتجاج.
ّ
تعنت ممثلي املصالح الريعية وتواطؤ
القوى السياسية املسيطرة على الدولة،
ع ��ام�ل�ان أس ��اس� �ي ��ان أس �ه �م��ا ف ��ي ج�ع��ل
القضية تتجاوز مسألة تصحيح األجر
إل� ��ى ف �ت��ح ال �ن �ق ��اش ال� �ج ��دي ح� ��ول دور
الدولة االجتماعي وسياساتها في هذا
املجال ،إن على صعيد توفير فرص عمل
ً
الئ �ق��ة ،وص� ��وال إل ��ى التغطية الصحية
ل �ل �م ��واط �ن�ي�ن وال� �س� �ي ��اس ��ة اإلس �ك��ان �ي��ة

وضمان الشيخوخة واملعاش التقاعدي
ل �ل��أج � ��راء وم� � � ��دى امل � �ش� ��ارك� ��ة ال �ف �ع �ل �ي��ة
للمواطنني في تحديد السياسات التي
تمسهم في حياتهم اليومية.
أس �ه��م ت � ��ردد ق� �ي ��ادات ال �ه �ي �ئ��ة ف ��ي ع��دم
التقاط الفرصة املتاحة أمامها لتوسيع
املعركة وتمثيل أطراف أخرى متضررة
من سطوة التحالف الطبقي – الطائفي،
وب��ال�ت��ال��ي أس�ه��م ه��ذا ال �ت��ردد ف��ي ح��رف
األن �ظ��ار ع��ن ج��وه��ر ال�ق�ض�ي��ة ،وه ��و في
ال �خ �ي��ارات االق �ت �ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
وال�س�ي��اس��ات ال�ن��اب�ع��ة م�ن�ه��ا ،م��ا حصر
السجال بأمور محاسبتية بحتة ،وأتاح
محاولة تحميل الهيئة مسؤولية البحث
ع��ن س�ب��ل ت�م��وي��ل ال�س�ل�س�ل��ة ،ووض�ع�ه��ا
ف��ي م��وق��ع امل�ت�ه��م أم ��ام امل��واط �ن�ين برفع
ً
الرسوم والضرائب غير املباشرة ،فضال
ع��ن ال�ت�ه��وي��ل غ�ي��ر امل �ب��رر ب��أن تصحيح
األجور يؤدي إلى انهيار العملة.
أمام هذا الواقع ،أصبحت هيئة التنسيق،
م�م�ث�ل��ة ب �ق �ي��ادات �ه��ا ،م�ط��ال�ب��ة ب��االن�ت�ق��ال
ببنيتها التنظيمية واس�ت��رات�ي�ج�ي��ات
ّ
ع�م�ل�ه��ا ب �م��ا ي�م��ك�ن�ه��ا م��ن االب �ت �ع��اد عن
صورتها كتحالف الضرورة املؤقتة ما
بني أصحاب املصالح املتقاطعة .باتت
مطالبة بأن تقدم نفسها ككيان تنظيمي
ن �ق��اب��ي م ��وح ��د األه � � ��داف وال� �ش� �ع ��ارات.
هنا ال ب��د م��ن القطع م��ع منهجية عمل
أقطاب الهيئة الذين ما فتئوا يذكروننا
ب��أن�ه��م يشكلون تحالفًا غ�ي��ر منسجم،
وي � �ع � �ت � �م� ��دون م� �ن� �ط ��ق امل� �ح ��اص� �ص ��ات
وامل��داورات في عرض مطالب مكوناتها
امل�خ�ت�ل�ف��ة ع �ن��د ك��ل ت �ح��رك أو م�ن��اس�ب��ة.
ً
ف��ال�ه�ي�ئ��ة ال ت ��زال ه�ي�ك�لا غ�ي��ر منسجم،
يجمع فئات م��ن األج ��راء لديها مطالب
مختلفة باألجر والوظيفة ،وتطمح إلى

يجري تصوير الهيئة كمجموعة من املوظفني واملعلمني األنانيني (هيثم املوسوي)
تحقيقها بتضامن بعضها مع بعض.
ّ
إال أن آلية عمل كهذه ستمكن السلطة
م ��ن ال �ل �ع��ب ع �ل��ى ت �ن��اق �ض��ات م �ك��ون��ات
الهيئة إلمرار حلول جزئية على حساب
ج��وه��ر ال�ق�ض�ي��ة ،وه ��و إع� ��ادة االع�ت�ب��ار
إلى مفهوم العدالة االجتماعية والحق
بالتنظيم النقابي واملفاوضة الجماعية
وامل � �ش� ��ارك� ��ة ف� ��ي ص �ي ��اغ ��ة ال �س �ي��اس��ات
االقتصادية واالجتماعية.
ك� ��ي ال ت �ت �م �ك��ن ال �ت��رك �ي �ب��ة ال �س �ي��اس �ي��ة
الحاكمة من استهداف وتفتيت جهود

هيئة التنسيق النقابية ،على األخيرة
أن ت�س�ت�ف�ي��د م ��ن ال �ت �ج ��ارب وال� � ��دروس
التاريخية للطبقة العاملة ف��ي لبنان.
ف�ق��د ن�ج��ح ال�ن�ظ��ام ال�س�ي��اس��ي اللبناني
م� �ن ��ذ االس � �ت � �ق�ل��ال ف � ��ي ت� �ج ��زئ ��ة ال� �ق ��وى
العاملة إلى فئات وشرائح منفصلة ذات
مصالح متعارضة وأحيانًا متناقضة،
وأس � �ه � �م� ��ت ال� �ت ��رك� �ي� �ب ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
الطائفية – املناطقية للشعب اللبناني
ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق ذل� ��ك م ��ن دون أدن � ��ى ش��ك.
وأت� ��ت ال�ت�ش��ري�ع��ات وال �ق��وان�ي�ن لتحقق
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الصناعيون في معركة انتخابات« :استعارة» الحلفاء!
ّ
محمد وهبة
«ال� �ق ��رار ال �ص �ن��اع��ي» ه��و ش �ع��ار رام��ز
بونادر لرئاسة جمعية الصناعيني.
ب��ون��ادر يطلق ال �ي��وم الئ�ح�ت��ه املؤلفة
من  7أشخاص .أما منافسه الوحيد،
ف � ��ادي ال �ج �م �ي��ل ،ف �ق��د أط �ل ��ق الئ�ح�ت��ه
ّ
أول م� ��ن أم � ��س ت �ح ��ت ش� �ع ��ار «ك��ل �ن��ا
للصناعة» .الئ�ح��ة الجميل ت�ض� ّ�م 20
م��رش�ح��ًا ،وق ��د ب ��دت ش�ب��ه مكتملة أو
على األقل هكذا أوحى رئيسها أثناء
إع �ل�ان امل��رش �ح�ين ،ل�ك�ن�ه��ا ف��ي ال��واق��ع
«اس �ت �ع��ارت» م��رش�ح�ين ل��م يحسموا
خياراتهم بالتحالف مع هذه الالئحة
أو تلك ،وأبرزهم الصناعيون األرمن.
ي�س�ت�ع��د ال�ص�ن��اع�ي��ون مل�ع��رك��ة ف��ي 26
نيسان .فاالنتخابات تسبق الرهان
ع � �ل ��ى ال� � �ت � ��واف � ��ق .س � �ت � �ك ��ون امل� �ع ��رك ��ة
ح ��ام� �ي ��ة ،ل� ��و ح �ص �ل ��ت .ال� � �س � ��ؤال :ه��ل
ت �ث �م��ر ال� �س ��اع ��ات األخ � �ي� ��رة ب��ال �ت �ق� ّ�دم
نحو تسوية بني رامز بونادر وفادي
ال�ج�م�ي��ل .ف��ي ال��واق��ع ،إن اإلج��اب��ة عن
مثل ه��ذا ال�س��ؤال تستدعي عرضًا ملا
حصل خالل األسبوعني األخيرين من
ات �ص ��االت وم �س��اع ب�ي�ن ال�ص�ن��اع�ي�ين.
آخر األحداث هو ما جرى قبل يومني
م ��ن إط �ل ��اق ف� � ��ادي ال �ج �م �ي��ل الئ �ح �ت��ه
«ك�ل�ن��ا ل�ل�ص�ن��اع��ة» ،ك ��ان ق��د دع ��ا إل��ى
ل �ق ��اء م ��ع ال �ص �ن��اع �ي�ين ال �ف��اع �ل�ي�ن ف��ي
ال�ج�م�ع�ي��ة ت�م�ه�ي�دًا ل��وض��ع ال�ل�م�س��ات

األخ �ي��رة ع�ل��ى الئ �ح �ت��ه .ال�ج�م�ي��ل ك��ان
ف��ي ح��اج��ة إل��ى ت��أي�ي��د األرم� ��ن ،وكتلة
الصناعيني امل�ح�س��وب�ين ع�ل��ى التيار
ال��وط �ن��ي ال� �ح � ّ�ر .ف�م�ث��ل ه ��ذا ال�ت��أي�ي��د،
يحسم املعركة ملصلحته في مواجهة
بونادر ويلغي ف��رص ف��وزه .لكن هذا
االج�ت�م��اع ك��ان ك��ارث�ي��ًا ،إل��ى درج��ة أن
م�م�ث��ل ال �ص �ن��اع �ي�ين األرم� � ��ن ،ن�ظ��ري��ت
ص��اب��ون�ج�ي��ان ،انسحب م��ن الجلسة.
انسحابه ،لم ي��أت في سياق الضغط
ع�ل��ى ال�ج�م�ي��ل ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ّ
حصة
أك �ب ��ر ف ��ي م �ج �ل��س اإلدارة ،وال ه�م��ا
اختلفا على ع��دد تمثيل الصناعيني
األرم� ��ن ف��ي م�ج�ل��س إدارة ال�ج�م�ع�ي��ة،
ب� � ��ل ك� � � ��ان خ�ل�اف� �ه� �م ��ا س� �ب� �ب ��ه إع� �ل��ان
صابونجيان أم��ام الجميع أن الكتلة
ّ
الجميل أصواتها.
األرمنية لن تمنح
ل��م ي�ق��ل ص��اب��ون�ج�ي��ان مل��ن ستصوت
الكتلة األرمنية ،لكن األمر كان واضحًا
ألن ب��ون��ادر ك��ان ق��د حصل على وعد
م��ن رئ�ي��س تكتل التغيير واإلص�ل�اح
ميشال عون بدعمه في معركة رئاسة
جمعية الصناعيني ،وهو األمر الذي
اس �ت��دع��ى م��ن ال�ج�م�ي��ل ت��أخ�ي��ر إع�لان
الئ�ح�ت��ه لنحو أس �ب��وع .ع��ون ك��ان قد
اس �ت��دع��ى ب ��ون ��ادر ق �ب��ل أي� ��ام وأج ��رى
ً
معه حديثًا م�ف� ّ�ص�لا ع��ن االنتخابات
ّ
وت� ��وازن ال �ق��وى ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ة ووج ��ه
ً
ل��ه س ��ؤاال عما إذا ك��ان ي��ري��د ال��دخ��ول
ف��ي مقايضة أو تسوية تحت عنوان

تجنيب جمعية الصناعيني معركة
انتخابية ،ف��أج��اب ب��ون��ادر ب��أن��ه غير
ّ
مستعد لخطوة كهذه ...عندها أبلغه
عون أن الصناعيني املحسوبني على
ّ
سيصوتون له.
هذا التيار
وفي الواقع ،إن انسحاب صابونجيان
ّ
الجميل كان سببه أيضًا،
من اجتماع
ما قاله الصناعي ش��ارل مولر عندما
أبلغ صابونجيان إلى الجميل موقف
ال �ك �ت �ل��ة األرم � �ن� �ي ��ة ب� �ش ��أن خ �ي��ارات �ه��ا
ف��ي امل �ع��رك��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة .فالصناعي
ّ
سنسمي
م��ول��ر ق ��ال ب �ص��وت غ��اض��ب:
غ�ي��رك��م ف��ي الئ�ح�ت�ن��ا .ع�ن��ده��ا انسحب
ص��اب��ون�ج�ي��ان ،ف�خ��رج وراءه ع��دد من
الصناعيني وأع��ادوه ّ
بقوة سواعدهم
إلى اللقاء.

 631صناعيًا
يحق لهم االنتخاب،
منهم  152مسلمًا
و 479مسيحيًا

أم ��ا ك �ت �ل��ة ال �ص �ن��اع �ي�ين ال �ش �ي �ع��ة ،أي
ه� ��ؤالء امل �ح �س��وب�ين ع �ل��ى ح��رك��ة أم��ل
أبلغوا الجميل أنهم
وحزب الله ،فقد
ّ
م��واف �ق��ون ع�ل��ى ال �ت��رش��ح م �ع��ه .سبب
ه��ذا الخيار ،هو أن الصناعي خليل
ّ
شري ،املحسوب على حركة أمل ،قاد
ح �م �ل��ة ب��وج��ه ب ��ون ��ادر ت �ح��ت ع �ن��وان
«يريد أن يكسر التوازن الطائفي».
ع� � ��ن أي ت � � � � ��وازن ط� ��ائ � �ف� ��ي ي� �ت� �ح � ّ�دث
ش� ّ�ري؟ اإلج��اب��ة سهلة ،فهذا ال�ت��وازن
ن��اب��ع م ��ن ك ��ون غ��ال �ب �ي��ة ال�ص�ن��اع�ي�ين
ه ��م م ��ن امل �س �ي �ح �ي�ين ،وب��ال �ت��ال��ي ف��إن
األص� ��وات املسيحية ه��ي ال�ت��ي ت�ق� ّ�رر
م��ن يدخل إل��ى مجلس إدارة جمعية
ال �ص �ن��اع �ي�ين .ول ��ذل ��ك ،ت �ق� ّ�رر ال�ح�ف��اظ
على ّ
حصة النصف للصناعيني من
الطوائف املسلمة ،س��واء من الشيعة
أو ال�س�ن��ة .ه��ذا ال�ع��رف ب��دأ ع�ل��ى أي��ام
ج ��اك ص � � ّ�راف ب��ال�ت�ن�س�ي��ق وال �ت �ف��اه��م
م � ��ع رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س ال� � �ن � ��واب ن �ب �ي��ه
ب� � ّ�ري ،وال ي ��زال م�س�ت�م� ّ�رًا إل ��ى ال �ي��وم،
إال أن ش� � � ّ�ري ،وب �ع ��ض ال �ص �ن��اع �ي�ين
امل� �ع ��روف�ي�ن ،ت �م �ك �ن��وا م ��ن «ت �ش��وي��ه»
ال �ف �ك��رة ال �ت��ي خ ��رج ب �ه��ا ب ��ون ��ادر في
ّ
وسوقوا أن بونادر يريد
أحد لقاءاته
كسر التوازنات من أجل معركته .غير
ّ
يصب في أمر
أن ما قاله بونادر كان
مختلف ،ف�ه��و ك��ان ي �س� ّ�وق النتخاب
األك � �ف� ��أ إل � ��ى م �ج �ل��س إدارة ج�م�ع�ي��ة
الصناعيني من بني الطوائف .وتعهد

ب��ون��ادر ب��أن يستقيل العدد الفائض
ل ��و ك ��ان ه �ن��اك اخ� �ت�ل�ال ف ��ي ال� �ت ��وازن
ال �ط��ائ �ف��ي .ع �ل��ى أي ح � ��ال ،ي� �ب ��دو أن
الخطوط مقطوعة ب�ين ميشال عون
ون�ب�ي��ه ب ��ري ،وإال ل�ك��ان الصناعيون
الشيعة ترشحوا بصورة منفردة.
ه � � � ��ل ي� � �ع� � �ن � ��ي ه � � � � ��ذا األم� � � � � � ��ر أن ك ��ل
ال�ص�ن��اع�ي�ين م��ن ال �ط��وائ��ف الشيعية
سيصوتون لفادي الجميل ،وأن كل
األرم� ��ن س �ي �ص� ّ�وت��ون ل��رام��ز ب��ون��ادر؟
ق��د ال ت �ك��ون ه �ن��اك إج��اب��ات حاسمة
ف ��ي ه� ��ذا ال ��وق ��ت ب� ��ال� ��ذات ،ن �ظ �رًا إل��ى
وج� � ��ود ره� � ��ان ع �ل ��ى ال� �ت ��واف ��ق ال� ��ذي
ي �ق��وم ب��ه ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق لجمعية
ال�ص�ن��اع�ي�ين ج ��اك ص � � ّ�راف .ل�ك��ن ه��ذا
ال � ��ره � ��ان «دون� � � ��ه ص� �ع ��وب ��ات ك �ب �ي��رة
وم�ط��ال��ب عونية ق��اس�ي��ة» ي�ق��ول أحد
ك�ب��ار الصناعيني .فالجميع يحاول
ق � � ��راءة ال �ن��اخ �ب�ي�ن م ��ن زاوي � �ت� ��ه ع�ل��ى
أس � ��اس أن ع� ��دد ال �ص �ن��اع �ي�ين ال��ذي��ن
س��ددوا اشتراكاتهم وب��ات يحق لهم
االش� �ت ��راك ف ��ي ال�ع�م�ل�ي��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة
ه��م  631ص��وت��ًا .وب�ين ه��ذه األص��وات
هناك  412ناخبًا مسيحيًا مقابل 152
ناخبًا مسلمًا .أما في التفاصيل ،فإن
ّ
الصناعيني الناخبني يتوزعون على
ال�ن�ح��و اآلت ��ي 67 :ن��اخ�ب��ًا أرم �ن �ي��ًا75 ،
ن��اخ�ب��ًا س�ن�ي��ًا 55 ،ن��اخ�ب��ًا شيعيًا22 ،
ناخبًا درزيًا 412 ،ناخبًا من مختلف
الطوائف املسيحية غير األرمنية.

