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مجتمع وإقتصاد

نقابات

أخبار

«االتحاد النقابي الديمقراطي المستقل»:

ــقيقة
ل ـج ـم ـيــع األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة (األم ـ ــن
الـعــام ،أمــن الــدولــة ،األمــن الداخلي)
عما لديها من معلومات فجاءتها
إجابات شبه متطابقة« :أن النتيجة
سلبية» أو «أن ال معلومات لدينا»،
باستثناء ح ــاالت قليلة جــدا حيث
أوردت األجهزة ما قد يكون لديها من
معلومات بقيت أشبه بالخبريات
حول بعض األشخاص .ويتضح أن
اللجان اكتفت بهذا الحد ،من دون
أن تـكـلــف خــاطــرهــا ع ـن ــاء مــراجـعــة
أي مــن امليليشيات أو التنظيمات
التي نسب اليها ذوو املفقودين في
استماراتهم املسؤولية في الخطف.
أما في الحالة الثانية( ،األشخاص
املحتمل ان يكونوا في سورية) فقد
وجه رئيس اللجنة املعينة في 2001
النائب فؤاد السعد طلب االستعالم
ل ـلــواء غ ــازي كـنـعــان مـسـتـهــا إي ــاه:
«ع ـط ـفــا ع ـلــى ال ـح ــدي ــث ال ـ ــذي جــرى
بيننا ..وبناء لطلبكم» وال نلقى في
امللف أي جواب .وفي الحالة الثالثة،
وجـ ـه ــت ال ـل ـج ـنــة ط ـل ــب االس ـت ـع ــام
مــن خــال البعثة الــدولـيــة للصليب
األحـ ـم ــر ف ـجــاء ت ـهــا إج ــاب ــات بـشــأن
عــدد مــن األشـخــاص الــذيــن اعترفت
إسرائيل باحتجازهم لديها.
ولـ ـ ـك ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ــن االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
العسكرية؟ يؤكد صاغية في حديث
لـ ـ «االخـ ـب ــار» ان ل ـجــان التحقيقات
ل ــم ت ـط ـلــب م ـع ـل ــوم ــات م ــن الـجـيــش
اللبناني ،وهذا ما يطرح تساؤالت
عــديــدة ح ــول اسـتـبـعــاد جـهــة امنية
ك ــان ل ـهــا ال ـ ــدور االك ـب ــر ف ــي ال ـحــرب
االهلية اللبنانية في توثيق جرائم
ال ـخ ـط ــف الـ ـت ــي ط ــاول ــت عـسـكــريــن
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــش ،اضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــى ان
االستخبارات العسكرية يفترض ان
لديها معلومات موثقة حول مئات
عـمـلـيــات ال ـخ ـطــف ال ـتــي وق ـعــت في
مناطق كــانــت خاضعة لسيطرتها
ابان الحرب االهلية.
أم ــا بـخـصــوص املـقــابــر الـجـمــاعـيــة،
فــزعـمــت لـجـنــة الـتـحـقـيــق ف ــي 2000
عثورها على مقابر جماعية عــدة،
ذكـ ــرت بـعـضـهــا وأب ـق ــت أخـ ــرى طي
الكتمان .وهـنــا ،وباستثناء احــدى
املـقــابــر الجماعية الـتــي جــرت فيها
معاينة جـثــث ،لــم يتضمن التقرير
املـسـلــم ال ــى صــاغـيــة أي إشـ ــارة الــى
االسناد أو املعلومات االستخبارية
ال ـت ــي ارت ـ ـكـ ــزت ع ـل ـي ـهــا ال ـل ـج ـنــة فــي
ه ــذا ال ـخ ـص ــوص .واأله ـ ــم م ــن ذل ــك،
وب ــدل أن ي ــؤدي اسـتـكـشــاف املقابر
الجماعية الى اتخاذ تدابير فورية
لـ ـص ــونـ ـه ــا وحـ ـم ــايـ ـتـ ـه ــا ت ـم ـه ـي ــدا
ل ـل ـت ـع ــرف ع ـل ــى ه ــوي ــة األشـ ـخ ــاص
الذين رميت جثثهم فيها ،للسماح
ألهلهم بدفنهم وفق طقوسهم وبدء
الحداد عليهم ،فانها عدت وجودها
سببا الغالق امللف وانهاء القضية.
اي ــن تـقــع امل ـق ـبــرة ال ـتــي اشـ ــار الـيـهــا
الـتـقــريــر؟ يفضل صاغية اال يحدد
بــدقــة مـكــانـهــا ،مــؤك ـدًا لـ ـ «االخ ـب ــار»
انــه ُ
سيفتح ملف هــذه املقبرة على
مصراعيه في القريب العاجل ومن
خـ ــال ال ـق ـض ــاء ال ـل ـب ـنــانــي ،مكتفيًا
بــاالشــارة الــى ان هــذه املقبرة تضم
اك ـث ــر م ــن  ٦٠ج ـث ــة ،وان ـه ــا ت ـقــع في
اح ــدى ق ــرى مـحــافـظــة جـبــل لـبـنــان،
كما اعلن صاغية انه سيودع البعثة
الدولية للصليب األحمر نسخة عن
ك ــام ــل امل ـل ــف ،اس ـه ــام ــا ف ــي ج ـهــوده
الحثيثة لكشف مصائر املفقودين
واملخفيني قسرا في لبنان.

هل ثمة جديد؟
يطمح االتحاد
الوطني للنقابات الى
إنشاء نواة لمركز نقابي
بديل عن االتحاد العمالي
العام ،على أي قوى
اجتماعية يراهن ،وبأي
أفق سياسي؟
فراس ابو مصلح
دعـ ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس االتـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ــوط ـن ــي
ل ـن ـقــابــات ال ـع ـمــال واملـسـتـخــدمــن
ك ــاسـ ـت ــرو ع ـب ــد الـ ـل ــه فـ ــي مــؤت ـمــر
ص ـح ــاف ــي عـ ـق ــده ي ـ ــوم أم ـ ــس «ك ــل
القوى النقابية املخلصة للتشاور
إلع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ب ـ ـ ـنـ ـ ــاء حـ ـ ــركـ ـ ــة ن ـق ــاب ـي ــة
دي ـم ـق ــراط ـي ــة ب ـن ـه ـج ـهــا» ،مـشـيـرًا
إل ـ ــى أن «املـ ـهـ ـم ــة األسـ ـ ـ ــاس ب ـنــاء
مــركــز ن ـقــابــي وط ـنــي ديـمـقــراطــي
م ـس ـت ـقــل ،ق ـ ــادر ع ـلــى ال ــدف ــاع عــن
مصالح مئات اآلالف مــن العمال
واملواطنني واملعلمني واملوظفني
وامل ـي ــاوم ــن واألج ـ ـ ــراء ،والـضـغــط
إلقرار عقد اجتماعي جديد يقوم
ع ـلــى امل ـش ــارك ــة والـ ـح ــوار ال ـجــدي
بني األط ــراف ،على أســاس الندية
والشراكة».
يـ ـ ـع ـ ـ ّـول عـ ـب ــدالـ ـل ــه عـ ـل ــى االت ـ ـحـ ــاد
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـن ـقــابــات ،ال ـ ــذي يضم
ايـ ـ ـض ـ ــا ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد نـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــات عـ ـم ــال
األخشاب والبناء ويمثل «امتدادًا
ألول اتـ ـح ــاد ن ـق ــاب ــي ع ـم ــال ــي فــي
لـ ـبـ ـن ــان مـ ــا قـ ـب ــل االس ـ ـت ـ ـقـ ــال فــي
أربـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات الـ ـ ـق ـ ــرن امل ـ ــاض ـ ــي»،
لـ ُـي ـن ـشــئ ن ـ ــواة ل ـحــركــة تستقطب
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عــددا من النقابات الجديدة التي
س ــاه ــم االتـ ـ ـح ـ ــاد فـ ــي إن ـش ــائ ـه ــا،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ــرف ـ ــض وزارة ال ـع ـم ــل
الترخيص لها بسبب «االرتـبــاط
الـعـضــوي» لــأخـيــرة مــع االتـحــاد
ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــام وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة،
وح ـ ــرص ال ـث ــال ــوث امل ــذك ــور على
«ح ـمــايــة الـ ـت ــوازن والـتـحــاصــص
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي وال ـ ـطـ ــائ ـ ـفـ ــي داخـ ـ ــل
االتحاد العمالي العام ،بما يمنع
أي ـ ــة مـ ـح ــاول ــة ل ـت ــوح ـي ــد ال ـح ــرك ــة
النقابية» .يــراهــن عبدالله أيضًا
عـلــى «االنـ ـخ ــراط ال ـكــامــل» لهيئة
التنسيق النقابية فــي مشروعه،
وعـ ـل ــى تـ ـع ــاون الـ ـق ــوى ال ـن ـقــاب ـيــة
الـتــي يــأمــل انـضــواء هــا فــي إطــاره
مع ما ُيسمى «منظمات املجتمع
ُ
امل ــدن ــي» ،ال ـت ــي ت ـع ـنــى بــال ـشــؤون
ال ـن ـس ــائ ـي ــة وال ـش ـب ــاب ـي ــة ،وك ــذل ــك
«األندية» املختلفة .يدعو عبدالله
إل ـ ـ ــى «انـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــراط ج ـم ـي ــع ال ـع ـم ــال
اللبنانيني واألجانب في نقابات
مؤسساتهم» إن ُوجدت ،أو إتشاء
نقابات جديدة إذا لم تكن قائمة،
معلنا اسـتـعــداد ات ـحــاده لتقديم
«كـ ـ ــل مـ ــا ي ـ ـلـ ــزم» ل ـل ـم ـس ــاع ــدة فــي
هـ ــذا املـ ـج ــال؛ وي ــدع ــو «مـنـظـمــات
املجتمع املدني إلــى إطــاق حملة
وطـ ـنـ ـي ــة تـ ــدعـ ــو إل ـ ـ ــى االنـ ـ ـخ ـ ــراط
الواسع في العمل النقابي»َ .ي ِعد
عبدالله بعقد مؤتمر قبل نهاية
ال ـع ــام ل ـبــدء الـعـمــل الـفـعـلــي ،بمن
ً
حضر ،آمال من مبادرته أن «تفتح
الباب» للتغيير على األقل.
يبدو الرهان على نقابات جديدة
ت ـن ـش ــأ خـ ـ ـ ــارج ح ــاضـ ـن ــة ال ـن ـظ ــام
الـ ـق ــائ ــم ،وبـ ــال ـ ـصـ ــراع مـ ــع أدوات
سيطرته املعروفة ،أم ـرًا مفهومًا،
ل ـك ــن ه ــل م ــن امل ـن ـط ـقــي ال ـت ـعــويــل

عـلــى ائ ـتــافــات نـقــابـيــة لــم تخرج
م ــن عـ ـب ــاءة «ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـ ـطـ ــائ ـ ـف ـ ـيـ ــة» نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،أو ع ـلــى
ج ـم ـع ـي ــات ت ـس ـت ـج ــدي ال ـت ـم ــوي ــل
األج ـن ـب ــي لـتـعـمــل ع ـلــى م ـشــاريــع
غ ــب ال ـط ـل ــب؟ وه ـ ــل بـ ـن ــاء «م ــرك ــز
نقابي ديمقراطي مستقل» كفيل
ب ــإنـ ـت ــاج ح ــرك ــة ن ـق ــاب ـي ــة ج ــدي ــدة
وديـ ـن ــامـ ـي ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة جـ ــديـ ــدة،
أم أن األخ ـ ـيـ ــرة ش ـ ــرط والدة أي
مشروع نقابي جديد؟ ربما يعول
عـبــدالـلــه ورف ــاق ــه عـلــى اسـتـجــابــة
بعض القوى االجتماعية ،نقابية
و»مدنية» ،لتحذيره من «املصير
األسود» الذي أوشكت السياسات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة -االقـ ـتـ ـص ــادي ــة أن
ت ــوص ــل ال ـب ـل ــد إلـ ـي ــه ،بـتـعـمـيـقـهــا
ال ـف ـق ــر وإعـ ــدام ـ ـهـ ــا ف ـ ــرص ال ـع ـمــل
وت ــدمـ ـي ــره ــا ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـع ــام ــة
األســاسـيــة ،ليصل األم ــر إلــى حد
«تهديد وحدة البالد وضرب بنية
املجتمع وتفتيته» .يــرى عبدالله
فــي «ت ــزاي ــد الـتـحــركــات العمالية
املـ ـط ـل ـبـ ـي ــة وتـ ـ ّ
ـوس ـ ـع ـ ـهـ ــا ل ـت ـش ـمــل
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى مــوظ ـفــي اإلدارات
ال ـعــامــة وامل ـي ــاوم ــن ف ــي مختلف
ال ـق ـطــاعــات» ،إره ــاص ــات لتغيير
آت ال مـ ـح ــال ــة ،رغ ـ ــم «ت ــوظ ـي ــف»
القوى السياسية لهذه التحركات
ف ـ ــي صـ ــراع ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى ال ـح ـص ــص
م ــن ري ــع ال ـس ـل ـطــة ،وذلـ ــك ف ــي ظل
«ال ـ ـغ ـ ـيـ ــاب شـ ـب ــه الـ ـ ـت ـ ــام ل ـل ـحــركــة
النقابية املنظمة في إطار االتحاد
ال ـع ـم ــال ــي ال ـ ـعـ ــام» الـ ـ ــذي «ي ــدع ــي
تـمـثـيــل م ـصــالــح ال ـع ـم ــال زورًا»،
وال ــذي تـحــول إل ــى «أداة» للقوى
الـسـيــاسـيــة الـطــائـفـيــة وأص ـحــاب
الرساميل واالحـتـكــارات ،بحسب
عبدالله.

ريفي :لو كنت أحمل
غسان
ُ
سالحًا لما استدعيت

ُ
استدعي الزميل غسان ريفي (مدير مكتب
«ال ـس ـف ـيــر» ف ــي طــراب ـلــس وال ـش ـم ــال) ،أم ــس،
مــن قـبــل املـحــامــي ال ـعــام الـتـمـيـيــزي القاضي
شــربــل أبــو سـمــرا للتحقيق معه فــي االدع ــاء
ّ
املقدم ضده من «املديرية العامة لقوى األمن
الداخلي» ،وذلك على خلفية املقال الذي كتبه
بتاريخ  29آب املاضي (عندما يسطو الدرك
على أرزاق الـنــاس) وال ــذي تـنــاول فيه حادثة
مـ ـص ــادرة دوريـ ـ ــة م ــن ق ــوى األمـ ــن الــداخ ـلــي
في طرابلس لكمية من العنب من عربة أحد
النازحني السوريني.
وج ــرى االسـتـمــاع إل ــى أق ــوال ــه ،عـلــى أن تعقد
جـلـســة أخ ــرى فــي  30تـشــريــن األول املقبل
لــاسـت ـمــاع ال ــى أقـ ـ ــوال ال ـش ـه ــود .ري ـفــي أكــد
لـ»األخبار» أنــه مقتنع بما كتبه ،ذلــك أنــه نقل
ت ـج ــاوزات ق ــوى األم ــن ومـخــالـفــاتـهــا بمهنية
وم ــوض ــوع ـي ــة ب ـع ـي ـدًا م ــن أي قـ ــدح أو ذم أو
ت ـش ـه ـيــر .ول ـف ــت إلـ ــى أن قـ ــوى األم ـ ــن ق ــررت
أن ت ـتــرك ك ــل ال ـت ـج ــاوزات واالع ـ ـتـ ــداءات الـتــي
ت ـش ـهــدهــا امل ــدي ـن ــة ل ـت ــاح ــق ص ـحــاف ـيــن هــم
تعرضوا العتداءات .وأضاف« :ألنني
أنفسهم
ُ
أملك قلمًا استدعيت ،لو كنت أملك سالحًا ملا
ّ
تجرأ أحد على استدعائي».

منع استيراد مشروبات الطاقة
الممزوجة بالكحول

ّ
وج ــه وزي ــر الـصـحــة الـعــامــة وائ ــل أب ــو فــاعــور
كـتــابــا إل ــى وزيـ ــر االق ـت ـصــاد وال ـت ـج ــارة آالن
حكيم ،يطالب فيه «التعميم على املؤسسات
الـتـجــاريــة االل ـتــزام الـكــامــل لتطبيق ق ــرار منع
استيراد مشروبات الطاقة املمزوجة بالكحول
وتسويقها تحت طائلة اإلج ــراءات القانونية
الرادعة».
ك ــذل ــك أرس ـ ــل أبـ ــو ف ــاع ــور ك ـتــابــا إلـ ــى وزي ــر
اإلعالم رمزي جريج «لإليعاز إلى املؤسسات
اإلعــامـيــة املحلية بمنع اإلع ــانــات الخاصة
بهذه املشروبات».

