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لقاء
ّ
معدل البطالة ،في ظل استمرار ارتفاع
ّ
مـعــدل الــديــن ال ـعــام .وطــالــب بانتخاب
رئـ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة بـ ــأقـ ــرب فــرصــة
ممكنة وفتح مجلس ّ
النواب أمام العمل
ّ
التشريعي ،وخصوصًا أن لبنان خسر
ً
ّ
خارجيا
نتيجة غياب التشريع تمويال
فــي غــايــة األهـمـ ّـيــة .وق ــال للسياسيني:
«انظروا إلى مسؤولياتكم الوطنية ألن
التاريخ سيحاسبكم».

فرانسوا باسيل

اتفق المشاركون في
اللقاء على استبعاد كل
القضايا االساسية المهمة
واالكتفاء بالشعارات
(مروان طحطح)

لقاء «بيال»:

الريعيون يحاضرون
في «المجتمع المنتج»
قصد اللقاء الذي دعت إليه الهيئات االقتصادية تحت شعار «قرار ضد االنتحار»
تحييد القضايا الخالفية في السياسة واالقتصاد بين العمال وأصحاب العمل
القطاعية وحقوق الناس لتندرج مداخالت المتحدثين في اطار
والمطالب
ُ
كالم عام لم يخل من بعض اإلشارات التي تعكس مصالح أصحاب الرساميل
فاتن الحاج
«املجتمع املـنـتــج» ال ــذي ش ــارك ،أمــس،
في لقاء «الهيئات االقتصادية» يعكس
ً
فـعــا ال ــدرك ال ــذي وصــل إلـيــه املجتمع
واالق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـنــان ـيــان .فــال ـل ـقــاء في
القاعة الفخمة « »le pavillon royalفي
مركز بيروت للمعارض (البيال) جمع
هيئات أصحاب الرساميل ،املتمتمعني
بريوع السلطة والــديــون واملضاربات
العقارية واالحتكارات والهدر والفساد
وإنـ ـك ــار ح ـق ــوق الـ ـن ــاس ،م ــع أص ـحــاب
االم ـت ـي ــازات فــي نـقــابــات امل ـهــن ال ـحــرة،
ّ
وزين جمعتهم رئيس االتحاد العمالي
ال ـعــام غ ـســان غ ـصــن ،صــاحــب االت ـفــاق
ال ــرض ــائ ــي م ــع أصـ ـح ــاب ال ـع ـم ــل عـلــى
ح ـس ــاب م ـصــالــح ال ـع ـم ــال وح ـقــوق ـهــم،
و»األمـيــرة» حياة ارســان ،التي بقيت
طـيـلــة ال ـل ـقــاء م ـش ـغــولــة وصــاحـبــاتـهــا
فــي الـتـقــاط الـصــور مــع الـنــائــب روبير
فاضل وأركان «الهيئات االقتصادية»،
ممثلة مـنـظـمــات املـجـتـمــع امل ــدن ــي .في
ه ــذا ال ـل ـق ــاء ،قــاط ـّعــت هـيـئــة التنسيق
النقابية التي تمثل اكثر من  200الف
ومعلم وجندي ،ولم يكن هناك
موظف
ّ
العمال اال اذا ّ
تمثل ّ
صدق احد
اي نقابة
ان غـصــن ه ــو مـمـثـلـهــم ،وغـ ــاب معظم
ناشطي «املجتمع املدني» من دون أن
تـكــون لـهــم مــواقــف سلبية مــن الـلـقــاء،
بحسب مــا قــال بعضهم ل ـ «األخ ـبــار»،
ّ
وهو أمر ليس مستغربًا بما أن تمويل
هــذه املنظمات يــأتــي إمــا مــن أصحاب
الــرســامـيــل أو مــن أربــاب ـهــم فــي ال ــدول
الخارجية.
هـ ــذا ف ــي ال ـش ـك ــلّ ،امـ ـ ــا ف ــي امل ـض ـم ــون،
ّ
فحتى هؤالء املشاركون املتماهون مع
املـصــالــح الــراسـخــة فــي الـنـظــام القائم،
ل ــم ي ـتــواف ـقــوا ع ـلــى ع ـنــاويــن مـشـتــركــة
او رؤيـ ـ ــة جـ ــديـ ــدة لـ ـل ــدول ــة والـ ـنـ ـظ ــام
الـسـيــاســي واالق ـت ـصــاد ،كــل مــا فعلوه

هــو أنـهــم اعـلـنــوا ان جمعتهم تقضي
بـتـحـيـيــد ك ــل ال ـق ـضــايــا الـحـقـيـقـيــة في
الـ ـسـ ـي ــاس ــة واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد وامل ـج ـت ـم ــع
والتركيز على «الــوحــدة املصطنعة»،
وقـ ـ ـ ــرروا أي ـض ــا ف ــي ال ــوث ـي ـق ــة املــوق ـعــة
ب ـي ـن ـهــم االبـ ـتـ ـع ــاد ع ــن إث ـ ـ ــارة امل ـطــالــب
الـقـطــاعـيــة وال ـف ـئــويــة ،ومـنـهــا سلسلة
ال ــرت ــب وال ــروات ــب وتـصـحـيــح االج ــور
وت ـع ــدي ــل ال ـن ـظ ــام ال ـضــري ـبــي وتــأمــن
التغطية الصحية لجميع اللبنانيني
وتــوف ـيــر ف ــرص ال ـع ـمــل .ه ــذا بالضبط
م ــا عـكـسـتــه ال ـك ـل ـمــات ال ـت ــي بـقـيــت في
االطـ ــار «ال ـش ـعــاراتــي» والـتـبــاكــي على
الـ ـفـ ـق ــراء امل ـظ ـل ــوم ــن ال ــذي ــن يـعـيـشــون
بفضل تراكم ارباح االثرياء ...واملطالبة
بانتخاب رئيس للجمهورية وإعــادة
الـ ـعـ ـم ــل ب ــامل ـج ـل ــس الـ ـنـ ـي ــاب ــي ل ـتــأمــن
االستدانة الخارجية ،كما قال صراحة
رئيس «الهيئات» عدنان القصار.

فاضل
عـ ـ ـ ّـراب ال ـل ـق ــاء رئ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة
وامل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـشــركــة  ABCال ـنــائــب
روب ـي ــر ف ــاض ــل ن ـفــى أن ي ـك ــون ال ـهــدف
تغيير القيادات السياسية أو االنتقال
مــن حــزب آلخــر بــل «مطالبة قياداتنا
بتغيير أدائ ـه ــا وأول ــوي ــات ـه ــا» .بــرأيــه،
لبنان ال يعيش إذا ّ
العمال وأصحاب
ّ
العمل لــم يـعــوا أنـهــم فــي خــانــة واحــدة
ّ
وأن دولــة الهدر والفساد تعيش على
حسابهما ،إذ تــوفــر أعـبــاء مــن حقوق
ال ـعـ ّـمــال واملــوظ ـفــن وت ــزي ــد ال ـه ــدر من
تعب أصحاب العمل».

عدنان القصار
رئيس «الهيئات االقتصادية» الوزير
ّ
ال ـســابــق عــدنــان ال ـقـ ّـصــار لـفــت إل ــى أن
جميع اللبنانيني ّ
موحدون في مواجهة
خـطــر ال ـتــدهــور االق ـت ـص ــادي وتــراجــع
النشاط التجاري والسياحي ،وارتفاع

رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــوا بـ ــاس ـ ـيـ ــل رأى أن
«امل ـج ـت ـم ــع امل ـن ـت ــج» ب ـم ـك ـ ّـون ــات ــه كــافــة
يـ ـج ــب أال ي ـت ـغ ــاض ــى عـ ــن امل ــدي ــون ـي ــة
ال ـعــامــة وانـعـكــاســاتـهــا الـسـلـبـيــة على
تـصـنـيــف ل ـب ـنــان ال ـس ـي ــادي ِّ واإلنـ ـف ــاق
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ال ـ ـعـ ــام املـ ـح ــف ــز لـلـنـمــو
ِّ
َ
واملــولــد لـفــرص الـعـمــل ،ووه ــن االدارة
َّ
الـ ـع ــام ــة وغـ ـي ــاب ال ـش ـف ــاف ــي ــة وق ــواع ــد
الحكم الرشيد عن بعض َّ
مؤسساتنا
ّ
ال ـع ــام ــة والـ ـخ ــاص ــة ،والـ ـت ــأخ ــر ال ــزائ ــد
ف ــي م ـســار اإلصـ ــاح االق ـت ـص ــادي ،وال
ّ
سيما فــي عمليات الخصخصة و/أو
الشراكة بني القطاعني العام والخاص،
ّ
كـ ـح ــل واقـ ـع ــي و ّم ـن ـه ـج ــي .ودعـ ـ ــا إل ــى
معالجة ملحة مللف الصندوق الوطني
ّ
ومؤسسة كهرباء
للضمان االجتماعي
لـبـنــان واالتـ ـص ــاالت وال ـطــاقــة والـنـفــط
وانـضـمــام لبنان إلــى منظمة التجارة
الدولية ،وإحـيــاء املجلس االقتصادي
واالجتماعي.

محمد شقير
رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة
وال ـ ــزراع ـ ــة فـ ــي ل ـب ـن ــان م ـح ـم ــد شـقـيــر
ّ
ادعـ ــى بـ ــأن «ال ـه ـي ـئ ــات االق ـت ـصــاديــة»
ستقود انتفاضة ضد تدهور الوضع
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي واملـ ـعـ ـيـ ـش ــي وم ـك ــاف ـح ــة
«ال ـب ـط ــال ــة الـ ـت ــي ب ـل ـغــت  ،%25وع ـنــد
ال ـش ـب ــاب تـ ـج ــاوزت ال ـ ـ ـ ــ ،%35وانـ ـع ــدام
ف ــرص الـعـمــل وال ـف ـقــر وال ـع ــوز وتــرنــح
االقتصاد الوطني وإقـفــال املؤسسات
وانعدام النمو وتفاقم عجز املوازنة.

نقوال شماس
رئـيـ ــس جمعيـة تـجـ ــار ب ـي ـ ــروت نـقــوال
ش ّمــاس بدا مقتنعًا بأننا «تمكننا من
اس ّ
ـتحداث حالـة عابـرة لالصطفافات،
أكـانت سـياسية أو طائفيـة أو مذهبيـة
أو اقتصـادية أو ّ
اجتماعيـة» .وتحدث
ع ــن ث ــاث م ــراح ــل سـيـمــر ب ـهــا ال ـل ـقــاء،
األول ـ ـ ـ ــى :م ــراجـ ـع ــة كـ ــل ط ـ ــرف ألق ــوال ــه
وأفعاله .والثانية :املصالحة مع الذات
واالنفتاح على اآلخر .والثالثة :تصفية
الـحـسـ ــابــات مـ ــع ال ـ ــذات ومـ ــع اآلخــريـ ــن
ووض ـ ـ ـ ــع خ ــري ـط ـ ــة ط ــري ـ ـ ــق ل ـل ـمــرح ـل ـ ــة
ّ
املقبلـة.

ّ
الجميل
فادي

رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـي ــة ال ـص ـن ــاع ـي ــن فـ ــادي
ّ
الـ ـجـ ـم ـ ّـي ــل أش ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن انـ ـخـ ـف ــاض
ص ــادرات ـن ــا وت ــراج ــع أع ـمــال ـنــا فيهما

ابرز المفارقات ان «االميرة»
«المجتمع المدني» وغسان
مثلت
ّ
غصن تحدث باسم «العمال»
ضـ ـي ــاع ل ـل ـف ــرص وتـ ـب ــدي ــد لـ ـلـ ـق ــدرات،
ّ
الفـتــا إل ــى أن معالجة أك ــاف تصدير
الـقـطــاعــات الــزراعـيــة والصناعية بعد
إق ـ ـفـ ــال م ـع ـب ــر ن ـص ـي ــب دلـ ـي ــل ع ـل ــى أن
مشاكلنا ليست فقط مــن ال ـخــارج ،بل
أيـضــا نتيجة اخ ـتــاف أه ــل السياسة
فـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل عـ ـل ــى ات ـ ـخـ ــاذ ال ـت ــداب ـي ــر
الالزمة .وناشد السياسيني ان يكونوا
عـلــى مـثــال الـقـطــاع ال ـخــاص اللبناني
والقوى املنتجة في لبنان ،وأن يعلنوا
ّ
خــطــة ط ــوارئ اقـتـصــاديــة واجتماعية
شاملة.

محمد صالح
رئـيــس غــرفــة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة في
صيدا محمد صالح أعلن تأييد اللقاء
الـ ــذي «ي ـت ـجــاوز أي ان ـق ـســام سـيــاســي
أو ط ــائ ـف ــي وي ـس ـع ــى إلن ـ ـقـ ــاذ ال ــوط ــن

مــن امل ـخــاطــر ال ـتــي ت ـحــدق بــه عـلــى كل
مختلف املستويات.

انطوان البستاني

نقيب األطباء انطوان البستاني ّ
حمل
امل ـســؤول ـيــة لـلـمــواطــن الـلـبـنــانــي ال ــذي
يعمل ،كما قال ،للدويلة ومكتسباتها
وامـتـيــازاتـهــا وحــرمـتـهــا« ،وه ــو يسير
م ـب ــاش ــرة ن ـحــو االن ـت ـح ــار اّل ـج ـمــاعــي،
ّ
أصـ ـ ّـم ل ـل ـن ــداءات ال ـتــي ت ـح ــذره م ــن كــل
حدب وصوب ،فاقد البصيرة لألخطار
القاتلة واملحتومة التي هي على قاب
ق ــوس ــن مـ ـن ــه» .وق ـ ـ ــال« :ن ــري ــد رئـيـســا
للجمهورية ورأسًا لها اليوم قبل الغد،
ي ـجـ ّـمــع األوصـ ـ ــال وي ــرم ــم املــؤس ـســات،
نختاره نحن وال يفرض علينا هبوطًا
في مظلة كما كاد العرف أن يقضي».

جورج جريج

ّ
نقيب املحامني جــورج جريج رأى أن
«املجتمع املنتج تسمية عابرة للحدود
امل ـص ـط ـن ـعــة ب ــن امل ــواط ـن ــن وفـئــاتـهــم
وم ــواقـ ـعـ ـه ــم وم ــراتـ ـبـ ـه ــم مـ ــن ه ـي ـئــات
اقتصادية ونقابية وعمالية ومجتمع
مدني .برأيه ،الفرق واضــح بني املنتج
والعاطل من العمل .نحن هنا جماعة
انـ ـت ــاج ،وهـ ـن ــاك م ـج ـمــوعــة اس ـت ـهــاك،
نحن هنا مجتمع عمل ،وهناك مجتمع
مخملي اعتاد مالعق الذهب .نحن هنا
نتفق بــالـشــراكــة املتكافئة واملـتــوازنــة
ون ـضــع خ ـبــرات ـنــا وق ــدرات ـن ــا بـتـصــرف
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،وهـ ـ ــي قـ ــاصـ ــرة عـ ــن ح ـمــايــة
االق ـت ـصــاد وإن ـه ــاض الـقـطــاع الـخــاص
واألمن السياسي واألمن االجتماعي.

خالد شهاب
نقيب املهندسني خالد شهاب رأى أن
التراجع الحاد في حركة البناء (،)%20
وتـ ـ ــراجـ ـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ــزراع ـ ــي ب ـس ـبــب
ف ـقــدان األم ــن واألمـ ــان ،يـتـنــاقـضــان مع
قــدرة االقـتـصــاد اللبناني ،الــذي يملك
طــاقــات بـشــريــة ومــالـيــة عــالـيــة تخوله
الـ ـقـ ـي ــام ب ـن ـه ـضــة اق ـت ـص ــادي ــة ك ـب ـيــرة،
ينتج منها تفعيل قـطــاعــات االن ـتــاج.
ودعا إلى تشكيل لجان طوارئ نواتها
أع ـضــاء نـقــابــات املـهــن ال ـحــرة والـغــرف
االقـتـصــاديــة والـتـجــاريــة والجمعيات
األهـ ـلـ ـي ــة امل ـت ـخ ـص ـص ــة فـ ــي امل ـج ـت ـمــع
املـ ــدنـ ــي ،ل ـل ـب ــدء ب ــال ـع ـم ــل ع ـل ــى وض ــع
دراسات واقتراحات لكل املعضالت.

ربيع حسونة
نقيب الصيادلة ربيع حسونة قال إننا
«أصبحنا على وشك االنتحار بفضل
التناحر السياسي واالوهــام املتقابلة
ب ـي ـنـنــا ،وهـ ــذا االن ـت ـح ــار ال ي ـف ـ ّـرق بني
طــائـفــة وأخـ ــرى او ح ــزب وت ـي ــار ،كمن
ينتظر موتًا رحيمًا او معجزة تنشله
م ــن ال ـق ـه ــر الـ ـي ــوم ــي ،وان ـ ـسـ ــداد االف ــق
واح ـت ـضــار أح ــام ــه امل ـشــروعــة بحياة
تزخر بنخب تعي أن السياسة هي في
خدمة الناس وبناء االوطــان وتحقيق
العدالة.

غسان غصن
رئيس االتحاد العمالي العام في لبنان
غسان غصن انتبه وهو في حضرة كل
هــؤالء الريعيني املحاضني باالنتاج «
ّ
أن سياسة تغليب االقـتـصــاد الريعي
ّ
على حساب قطاعات اإلنتاج أدت إلى
ارتفاع ّ
معدالت البطالة وضمور فرص
ال ـع ـمــل وت ـف ــاق ــم ال ـب ـطــالــة ح ـتــى فــاقــت
نسبة العاطلني من العمل  %25مقابل
منافسة اليد العاملة الرخيصة األجر
واألعداد الهائلة للنازحني السوريني».
ورف ـ ــض أن «ي ـب ـق ــى م ـص ـيــرنــا رهـيـنــة
ّ
الضيقة
املـصــالــح الـفـئــويــة واألنــان ـيــة
ألهل السياسة».

حياة أرسالن
رئـيـســة طــاولــة ح ــوار املـجـتـمــع املــدنــي
حـيــاة أرسـ ــان ،ب ــدت سـعـيــدة باللقاء،
فباركت «الهيئات االقتصادية» ،معلنة
ّ
بـحــزم أن «مـكــونــات الـشـعــب اللبناني
بكل أطيافه تؤسس منظومة املصلحة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــي أصـ ـب ــح لـ ـه ــا طــري ـقــا
نـسـلـكـهــا م ـعــا بــالـتـنـسـيــق وال ـت ـش ــاور
والتكامل».

