مجتمع واقتصاد 7
األربعاء  19آب  2015العدد 2669

تقرير

تأجيل اجتماع «نداء  25حزيران» مع البنك الدولي
روبير فاضل في مواجهة الهيئات االقتصادية

أوحى روبير فاضل أمام
المسؤولين في البنك
الدولي أن الهيئات
ستشارك في اللقاء
(مروان طحطح)

يعتقد عدد من ممثلي هيئات أصحاب العمل
أن مبادرة النائب روبير فاضل من أجل عقد لقاء
في ّ
مقر البنك الدولي في بيروت بمشاركة
ّ
مكونات «نداء  25حزيران» ،ليست محل توافق
جدي بينهم وبين النائب فاضل .ويرى هؤالء
فها خطوة التفافية على ما يتهم به من
تبعية عمياء لتيار المستقبل لركب موجة
الهيئات وإظهار أن له أتباعًا مثل رجال األعمال
ونقباء المهن ّ
الحرة واالتحاد العمالي العام

محمد وهبة
قبل يومني ،زار النائب روبير فاضل
م ـســؤولــي الـبـنــك ال ــدول ــي فــي لبنان
وناقش معهم التفاصيل التنظيمية
لـلــ«مـبــادرة» الـتــي أطلقها األسـبــوع
املاضي في مجلس النواب من أجل
اس ـت ـضــافــة ل ـقــاء يـجـمــع ب ــن س ـفــراء
«الدول املانحة» و« الدول الصديقة»
وممثلي املنظمات الدولية وممثلي
املجتمع املـنـتــج واملــدنــي فــي لبنان.
ل ــم ت ــؤد ال ــزي ــارة إل ــى تـحــديــد مــوعــد
نـهــائــي وثــابــت لعقد الـلـقــاء بــل ّأدت
«إلى تأجيله حتى منتصف أيلول »،
بحسب ما قال فاضل لـ« األخبار».
ال ـتــأج ـيــل ي ــأت ــي ب ـعــد أيـ ــام م ـع ــدودة
(األربـعــاء املــاضــي) على قــول فاضل
مجلس
في مؤتمر صحافي عقده في
ّ
النواب ،إنه «بناء على مبادرة مني
س ـي ـس ـت ـض ـيــف الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي فــي
مــركــزه فــي ب ـيــروت األس ـب ــوع املقبل
لـ ـق ــاء بـ ــن الـ ـ ـ ــدول امل ــانـ ـح ــة وال ـ ـ ــدول

الـصــديـقــة وامل ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة ،من
جهة ،واملجتمع املنتج واملــدنــي ،من
جهة ثانية».
يــوم ـهــا ت ـح ـ ّـدث ف ــاض ــل ع ــن الـحــركــة
الـ ـت ــي أط ـل ـق ـه ــا فـ ــي  13أي ـ ـ ــار 2014
وال ـتــي انـبـثــق منها مــا سـمــي الحقًا
ب ــ«نــداء  25حــزيــران » .ففي  13أيــار
 ،2014انتقد فاضل الحكومة ووزير
الكهرباء ثم كشف عن نيته في دعوة
«ال ـ ــزم ـ ــاء امل ـخ ـل ـص ــن وال ـف ــاع ـل ـي ــات
واالعـ ـ ـ ـ ــام وق ـ ـ ــوى امل ـج ـت ـم ــع امل ــدن ــي
والـهـيـئــات والـنـقــابــات ال ــى تأسيس
ق ــوة ضـغــط داخـلـيــة لبنانية بحتة،
هدفها تأمني انتخاب رئيس».
وبـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل ،جـ ـمـ ــع ف ـ ــاض ـ ــل ه ـي ـئ ــات
أص ـح ــاب ال ـع ـمــل وال ـع ـم ــال ف ــي لـقــاء
ع ـقــد ف ــي ال ـب ـي ــالُ ،
وس ـ ّـم ــي «ن ـ ــداء 25
ح ــزي ــران» .وق ـيــل يــوم ـهــا أن تغطية
الــرئ ـيــس نـبـيــه بـ ـ ّـري مل ـشــاركــة رج ــال
األعـمــال املحسوبني عليه باإلضافة
إلــى حشد تيار املستقبل ملوظفيهم
في اللقاء ،كــان هدفه توجيه رسالة

سياسية إل ــى الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر
املتهم بتعطيل مجلس النواب .إال أنه
بالنسبة لفاضل لم يكن النداء ّ
مجرد
تقاطع مصالح بني بري واملستقبل،
بل رأى في األمــر «نــواة قـ ّـوة الضغط
يـ ـمـ ـس ــك بـ ـ ـق ـ ــراره ـ ــا ويـ ـسـ ـيـ ـط ــر ع ـلــى
ّ
ّ
تحرك فاضل في
تحركاتها» .لذلك،
اتـجــاه توسيع الـتـحــر .واج ــرى على
مدى األسابيع املاضية لقاءات فردية
مـ ــع م ـم ـث ـلــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ،وات ـ ـصـ ــاالت
شـمـلــت نـقـبــاء امل ـهــن ال ـح ـ ّـرة ورئـيــس
االتحاد العمالي العام غسان غصن،
طالبًا منهم املشاركة في اللقاء الذي
سـيــدعــو إلـيــه س ـفــراء الـ ــدول املانحة
وامل ـن ـظ ـم ــات ال ــدول ـي ــة لـلـطـلــب منهم
زي ـ ـ ــادة إس ـه ــام ــات ـه ــم لـتـغـطـيــة كـلـفــة
النازحني السوريني إلى لبنان.
وقال فاضل لـ«األخبار» إن مبادرته
تقوم على ثالثة عناصر أساسية:
ـ إن املساعدات التي ّ
يقدمها املجتمع
الــدولــي للبنان ال ترتقي إلــى حجم
أزمة النازحني السوريني ،وبالتالي
ّ
يتحمل هذه الكلفة وحده
فإن لبنان
عوضًا عن املجتمع الدولي.

لم ُي ّ
حدد موعدًا ثابتًا لتأجيل
اللقاء في البنك الدولي لكنه
أقرب خيار إلى االلغاء
ّ
يتحجج املجتمع الدولي بأن شلل
ـ
املؤسسات في لبنان وتعطيلها هو
ال ــذي يـمـنــع زي ــادة املــؤس ـســات ،لكن
يـجــب إبــاغـهــم أن هـنــاك الكثير من
الـطــرق لتقديم الــدعــم والـتــي ال ّ
تمر
عبر املؤسسات املشلولو واملعطلة.
ـ ـ ـ إذا ك ــان امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي مهتمًا
بلبنان وببقائه ،فعليهم أن يعملوا
عـلــى تحييد لـبـنــان عــن الـصــراعــات
وربطه بمشاكل املنطقة.

«م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة» ف ـ ــاض ـ ــل ك ـ ــان ـ ــت م ـح ــور
االجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـ ــذي ع ـق ــدت ــه ال ـه ـي ـئــات
فــي نهاية االس ـبــوع املــاضــيّ .
تغيب
ع ــن االج ـت ـم ــاع رئ ـي ــس ات ـح ــاد غــرف
ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة والـ ــزراعـ ــة في
بـيــروت وجـبــل لبنان محمد شقير،
ورئـيــس تجمع رج ــال األع ـمــال فــؤاد
زمـكـحــل ،الــرئـيــس الـســابــق لجمعية
الـصـنــاعـيــن ج ــاك ص ــراف ،ورؤس ــاء
الغرف التجارية في املناطق أيضًا.
وح ـس ــب م ـش ــارك ــن ف ــي ال ـل ـق ــاء فـقــد
انـ ـقـ ـس ــم الـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرون ف ـ ــي امل ــوق ــف
مـ ــن امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة .ال ـب ـع ــض ف ـض ــل ع ــدم
م ـقــارب ـت ـهــا ن ـهــائ ـيــا «ح ـت ــى ال ننشر
ال ـغ ـس ـي ــل ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ــوسـ ــخ أمـ ــام
السفراء واملجتمع الدولي» ،واخرون
واف ـقــوا عـلــى ت ــاوة بـيــان ص ــادر عن
الهيئات لدعمها مــن دون املشاركة
فيها .لكن حصيلة االجتماع انتهت
الــى قــرار بعدم املشاركة في مبادرة
فاضل .وسط تفسيرات عدة للقرار،
ومن بينها اتهام فاضل بانه يسعى
ال ـ ـ ــى ن ـ ـفـ ــوذ ق ـ ـ ــوي داخـ ـ ـ ــل ال ـه ـي ـئ ــات
وتـ ـع ــدي ــل صـ ــورتـ ــه ل ـ ــدى ال ـج ـم ـهــور
بكونه من اتباع «املستقل».
«األخ ـبــار» اتصلت بغالبية ممثلي
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ،ال ـ ــذي ـ ــن أب ـ ـ ـ ــدوا رف ـض ـهــم
لـهــذه امل ـب ــادرة .وق ــال ه ــؤالء انـهــم لم
يـشــاركــوا فــي صياغة بـنــودهــا .لكن
م ــن ال ــواض ــح ان ـه ــم رفـ ـض ــوا اع ـط ــاء
ت ـصــري ـحــات عـلـنـيــة «الن ـن ــا ال نــريــد
سجاال ومشكلة مع احد».
من جانب البنك الــدولــي ،يبدو األمر
م ـخ ـت ـل ـفــا .وب ـح ـســب مـ ـص ــادر مـقــربــة
م ــن مـكـتـبــه ف ــي بـ ـي ــروت ،ف ــان فــاضــل
«أوحــى أمــام مسؤولي البنك الدولي
أن ال ـه ـي ـئــات م ــواف ـق ــة ع ـلــى املـ ـب ــادرة
وس ـ ـت ـ ـشـ ــارك فـ ـيـ ـه ــا ،وأن ه ـ ـنـ ــاك 20
دي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــا أبـ ـلـ ـغ ــوه م ـشــارك ـت ـهــم
فــي الـلـقــاء ال ــذي واف ــق البنك الــدولــي
عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـضـ ــاف ـ ـتـ ــه» .وتـ ـ ـق ـ ــول ه ــذه
امل ـصــادر ان مـســؤولــي البنك الــدولــي
«لــم يكن لديهم أي فـكــرة عــن طبيعة
املـ ـب ــادرة بــاسـتـثـنــاء م ــا أخ ـبــرهــم به
ف ــاض ــل ،لـكـنـهــم ك ــان ــوا واثـ ـق ــن بــأنــه
يريد أن يستثمر نــداء  25حــزيــران».
وتـضـيــف امل ـص ــادر» لـقــد اخ ــذ فاضل
من البنك الدولي موافقة مبدئية على
استضافة اللقاء ،وهي موافقة هدفها
تشجيع أي نقطة حوار بني ّ
مكونات
ّ
االقـ ـتـ ـص ــاد ،وه ـ ــو ي ـف ــض ــل أن يـبـقــى
ب ـع ـي ـدًا ع ــن أي تـ ــداخـ ــات سـيــاسـيــة
محلية» .وفق مصادر البنك .
رغ ــم ذل ــك ،ك ــان الـبـنــك ال ــدول ــي حــذرًا
ف ــي ال ـت ـع ــاط ــي م ــع املـ ـس ــأل ــة ،وأب ـق ــى
رغ ـب ـتــه تـحـيـيــد ن ـف ـســه ع ــن امل ـب ــادرة
مكبوتة ،ثم عمد إلــى وضــع حواجز
ح ـقـي ـقـيــة ف ــي م ـح ــاول ــة لـلـت ـفـلــت مــن
ّ
اللقاء ،إذ تبلغ فاضل من مسؤولي
البنك الــدولــي قبل يــومــن ،أن هناك
سـ ـف ــراء ل ــن ي ـت ـم ـك ـنــوا م ــن ال ـح ـضــور
وهــم أســاسـيــون بالنسبة ملجموعة
الدول املانحة ،مثل سفراء بريطانيا
وأم ـ ـيـ ــركـ ــا وال ـ ـنـ ــرويـ ــج وس ــويـ ـس ــرا،
وطلبوا منه تاجيل االجتماع.
ي ـ ـقـ ـ ّـر فـ ــاضـ ــل بـ ــان ـ ـت ـ ـقـ ــادات م ـم ـث ـلــي
ال ـه ـي ـئــات مل ـب ــادرت ــه ،إال أن ــه ي ــرى أن
«ال ـه ـي ـئــات االق ـت ـص ــادي ــة س ـت ـشــارك،
وكذلك نقابات املهن ّ
الحرة ،واالتحاد
العمالي العامّ ...كل ّ
مكونات نداء 25
حزيران ستشارك في اللقاء » .ويردّ
ف ــاض ــل م ـش ـي ـرًا إلـ ــى «الـ ـنـ ـق ــاط ال ـتــي
يعرضها ال تؤدي إلى نشر الغسيل،
بل لنقول للمجتمع الدولي أن عليه
أن يقوم بما هو أكثر .ال يجب على
امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي ان يـ ـت ـ ّ
ـذرع بشلل
املــؤسـســات اللبنانية حتى يتوقف
عن إرسال املساعدات إلى لبنان».

