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وجهة نظر

انتخابات نقابة المهندسين :مسألة عامة
شربل نحاس *
بمناسبة انتخابات نقابة املهندسني فــي بـيــروت بعد أيــام ،وبالتزامن مع
مواجهات سياسية كبيرة تطاول أسس شرعية الدولة عبر أنظمة التمثيل
وشروط التصرف باألموال واألمالك العامة ،يهم حركة "مواطنون ومواطنات
فــي دولــة" أن تطرح رؤيتها لهذه االنتخابات وعالقتها باملسائل الكبرى
املطروحة ،وأن تدعو جمهور املهندسني الواسع إلى االنخراط في املواجهة
لبناء دولة مدنية عادلة ّوفاعلة .وهي تطالب املرشحني بتحديد موقفهم من
هذه املسائل ،فيما يتخطى األطروحات الجزئية والفئوية.
تأسست نقابة املهندسني منذ  65سنة .لكنها ليست مدعوة اليوم ،بالنظر
ُ
إلى عمرها ،إلى أن تتقاعد ،بل إلى أن تطلق مسيرة صياغة نموذج مجتمعي
مختلف عن النموذج الذي ّ
تكرس خالل الحرب األهلية وحكم أمرائها .خالل
ّ
هذه العقود الستة ،دول عديدة كانت أفقر من لبنان تمكنت من النهوض
بمجتمعها وبــاقـتـصــادهــا ،بينما مــوقــع لـبـنــان عـلــى الـســاحـتــن اإلقليمية
والدولية يتراجع .لنقابة املهندسني دور ريادي في وضع ٍّ
حد ملنطق اإلنكار
وملـســار تضييق اآلف ــاق والـطـمــوحــات ،وفــي الـشــروع ببناء اقـتـصــاد منتج
ومجتمع واثق هما حاجة وطنية وإقليمية.
ً
ليس املهندس تكنوقراطيًا محايدًا ،بل هو مواطن أوال .مهمته املهنية تطبيق
معرفة علمية على املعطيات الطبيعية لعقلنة آليات اإلنتاج .فهو ،إذًا ،معني
مباشرة بكل نواحي اإلنتاج وبالعالقات املجتمعية .وإن كان املهندس الفرد
مضطرًا لتلبية رغبات صاحب املشروع وملراعاة مصالحهّ ،
فإن املهندسني
ّ
متى تشكلوا في "نقابة" يصبحون مسؤولني عن األداء اإلجمالي لالقتصاد
وعن مصالح املجتمع كله .هذه املسؤولية العامة هي التي تبرر وجود "نقابة"
للمهندسني منظمة بقانون واالنتساب اإللزامي إليها .لكن النقابة ،في الواقع،
قد ّ
تحولت إلى أحد أكبر صناديق التعاضد في لبنان فقط ال غير .وباتت
مسألة تلزيم التغطية الصحية إلى هذه أو تلك من شركات التأمني الشغل
الشاغل للنقابة ،وكذلك إدارة أموال صندوق التقاعد وتوزيعها بني هذا أو
ذاك من املصارف ،مع ما يحوم حول هذه الصفقات من شكوك ومن مطامع.
لذلك ،نرسم فيما يلي ّ
تصورنا لدور النقابة وعالقتها باملهندسني أنفسهم،
باملجتمع ككل ،وبمهنة الهندسة التي فقدت الكثير من مضمونها وقيمها.

المهندسون
إن ما يدفع إلــى طغيان وظيفة صندوق التعاضد على النقابة ليس سوى
فقدان آليات عامة توفر التغطية الصحية ونظام تقاعد للغالبية العظمى من
اللبنانيني املقيمني ،خالفًا ملــا نـ ّـص عليه قــانــون الضمان االجتماعي الــذي
ّ
يصح أن تبقى األمور هكذا ،ألن النقابة
صدر منذ أكثر من نصف قرن .ال
ال تعود نقابة وألن استفادة املهندسني من هذه التقديمات ال تعفيهم أبدًا
ّ
من مواجهة افتقاد غالبية اللبنانيني لها ،إضافة إلى أن هذه الخدمات ترتب
أعباء ال ُيستهان بها على العديد من املهندسني ذوي املداخيل الشحيحة.
لذلك ،على النقابة مسؤولية اإلسهام في صياغة رؤية اجتماعية اقتصادية
ال تكون فيها مكاسب الناس وحقوقهم ،بــدءًا باملهندسنيّ ،
مهددة بالزوال
على كل املستويات ،من اضطرارهم للهجرة ،إلى فقدانهم لفرص العمل أو
ارتضائهم بأعمال ال تليق بدراستهم أو كفاءتهم ،إلــى ّ
تعرضهم ملخاطر
ّ
مالية جسيمة على مستوى البلد كله قد تطيح باشتراكاتهم وبمدخراتهم.
من الضروري إرساء نظام تغطية صحية أساسي لكل اللبنانيني املقيمني
ّ
ممول من ضرائب على األرباح العقارية واملالية ،وفقًا ملا التزمت به كل الكتل
النيابية في نيسان  ،2008ووضع نظام تقاعد لكل اللبنانيني العاملني على
أن تكون ّ
املدخرات املتراكمة واملوظفة في سندات الدين العام َدينًا ممتازًا.
عندها تتدنى االشـتــراكــات وتصبح مخصصة لتوفير تقديمات تكميلية
تضاف إلى التغطية العامة.

المجتمع

ّ
ّ
فتخيلوا أن ال أمل
وتـحـ ّـول اللبنانيون إلــى أســرى لعملية ابـتــزاز منظمة،
ّ ً
ُيرجى من االنـخــراط في العمل الـعــام .لكن عمل املهندس يقوم أوال على
اإلمساك بالوقائع ،وعلى استشراف املستقبل وتحديد خياراته والتخطيط
لتنفيذها .وللمهندسني دور أساسي في كل القطاعات االقتصادية .لذا تقع
واع مع الحاضر
على نقابة املهندسني مسؤولية أكيدة في إرســاء تعامل ٍ
املستقبلية ،وهذا هو بالتحديد مضمون العمل العام وشرفه.
ومع الخيارات
َ
نقابة املهندسني مطالبة بــأن تـكــون رافـعــة ملجمل الـحــركــة النقابية التي
سقطت في أيدي زعماء الحرب والطوائف وباتت أداة قمع للحقوق بدل أن
تطالب بها ،ال ّ
سيما أن املهندسني منخرطون في كل قطاعات االقتصاد
ّ
تماس مستمر بأعداد وفيرة من العمال والتقنيني واإلدارات.
وهم على
ٍ

الدولة واإلدارة واإلنتاج ،حشد الموارد وتأمين المصالح العامة
والنظام الضريبي
االستثمارات العامة
منذ منتصف التسعينيات ،عمدت السلطة إلى وقف
ُ
وحتى أعـمـ ُـال الصيانة ،فتراجعت االنتاجية فــي االقتصاد وألقيت أعباء
هائلة على األسر واملؤسسات لتأمني الخدمات األساسية التي توقفت الدولة
َ
عن تأمينها ّ
مصادرة
(التعليم ،النقل ،الطاقة .)...وباتت الجباية
كمًا ونوعًا
ً
ألموال الناس دون مقابل ،خدمة للمضاربات املالية والعقارية .وبات النقص
ً
في الرأسمال املنتج ،العام والخاص ،هائال .األولوية اليوم تكمن في حشد
املوارد لتحقيق نقلة نوعية في االستثمار العام وإلحداث تعديل في هيكلية
الحوافز كي يتوجه االستثمار الخاص إلى اإلنتاج بدل االنكفاء عنه لصالح
ُ
التوظيفات الريعية .ال يجوز أن تلقى الضرائب على مداخيل اإلنتاج من
ُ
أجور وأرباح بينما تعفى املداخيل الريعية .واملهندسون في هذا املجال أول
املعنيني سواء في التخطيط لالستثمارات العامة وتنفيذها وتشغيلها أو في
مواكبة االستثمارات اإلنتاجية الخاصة كي ّ
يؤدوا دورهم االقتصادي بدل
َّ
تحولهم إلى سلعة للتصدير.
أن يرتضوا

ترتيب األراضي ،أنظمة العمران وبرمجة االستثمارات

ّ
صغر الرقعة الجغرافية ّ
وتنوع طبيعتها وهشاشة املوارد تحتم استخدامًا
عقالنيًا محكمًا للمجال اللبناني نقيضًا للممارسات القائمة على تدمير
املوارد ونقيضًا لتحويل شعار اإلنماء املتوازن إلى محاصصة عبر مشاريع
ّ
ـوازّ .إن إق ــرار الخطة الشاملة
مـتـكــررة وغـيــر منجزة هــي بمثابة ٌنهب م ـتـ ٍ
ّ
لترتيب األراضي في سنة  2009حدث استثنائي ،فهي تشكل إطارًا ناظمًا
وملزمًا لكل أنظمة استخدام األراضــي ،ولكل االستثمارات العامة ،ولألطر
تنظيمي لم يمنع
املؤسسية التنفيذية ملندرجاتها .لكن إقرارها بمرسوم
ً
الحكومات واإلدارات من اتخاذ قرارات إجرائية تخالفها صراحة (الشواطئ
واملــرافــئ وال ـك ـســارات .)...نقابة املهندسني مؤتمنة على اسـتــدامــة شــروط
ّ
الطبيعية في هذا البلد وعليها بالتالي أن تسعى إلبطال كل القرارات
الحياة
غير الشرعية التي تخالف الخطة الشاملة ،ولتحديث هذه الخطة دوريًا.

نقابة المهندسين والهندسة
يعبر اللبنانيون عــن ّ
ّ
تعجبهم لغياب أبسط الـخــدمــات العامة وال يجدون
ّ
لـلــوضــع تفسيرًا إل بــاتـهــام "الـطـبـقــة الـسـيــاسـيـ ّـة" بــالـفـســاد ،وك ــأن الطبقة
السياسية مجموعة طارئة على املجتمع ومتسلطة عليه بفعل سر غير
مفهومّ .أمــا السياسيون ومعهم مــن يـسـ ّـوقــون ألنفسهم على أنهم ّرواد
ّ
اإلصــاح ،فيدعون إلى وضع دراســات وخطط ،وكأنما املسألة هي نقص
بالدراسات أو باملعرفة التقنية.
الواقع أن الوضع القائم له ّ
مسبباته وتفسيراته وهي ليست ال أخالقية وال
تقنية ،واملهندسون خير من يعرف ذلــك .الوضع القائم ناجم عن تغليب
ّ
اعتبارات كتل معينة من املصالح على اعتبارات أخــرى ،وهي بالتالي في
صميم الـنـظــام الـسـيــاســي -االق ـت ـصــادي -االجـتـمــاعــي ال ــذي تشكل خــال
الحرب األهلية ّ
وتكرس مع حكم أمرائها .لذا سوف نتناول بإيجاز في ما
اللبنانيون ،والتي هي
يلي بعضًا من املسائل األساسية التي يشكو منها
ّ
أصــا مـجــاالت عمل املهندسني وخبراتهم ،لتبيان فــي كــل منها ضــرورة
تغليب املصلحة العامة على كتل املصالح الطاغية.

ّ
بــات لبنان في موقع املتلقي للتطورات العاملية واإلقليمية دون قــدرة ّعلى
التأثير فيها وال حتى على التكيف معها ،وباتت أبسط مهام الدولة معطلة،
والسلطة فقدت شرعيتها وفاعليتها في أعني الناس .بالتزامن مع انتخابات
نقابة املهندسني تتخبط السلطة في:
 )1مناقشة ّأول موازنة منذ  12سنة وهي مجرد تمرين محاسبي ال يأخذ
في الحسبان ّ
تحول البلد إلى جزيرة وال التراجع الهائل في التحويالت املالية
وال دخول ّ
عما يزيد عن مليون نازح سوري.
 )2ابتداع حيل بائسة لتأجيل البت بمسألة سلسلة الرتب والرواتب.
 )3تسوية حصص كــل مــن زعـمــاء الـطــوائــف فــي املجلس النيابي عبر ما
ّ
يسمونه قانون انتخاب بعد تمديد والية املجلس مرتني.
ّ
على كل من هذه الصعد ،تتحمل نقابة املهندسني مسؤولية مباشرة ،ألن)1 :
املوازنة هي األداة املادية لعمل الدولة في كل املجاالت  )2واإلدارة العامة هي
أداة عقلنة العمل العام وانتظامه  )3واالنتخابات هي معيار شعور املواطن
بقدرته على التأثير في الخيارات التي تتحكم بحياته.

باتت كلفة السكن في لبنان من ّ
أهم األسباب التي تدفع الشباب إلى الهجرة.
ّ
والسبب هو االرتفاع االصطناعي في أسعار األرض التي تحولت إلى إحدى
سلع التصدير لجلب األموال من الخارج ولتوفير الضمانات ّ
للديون الهائلة
التي ترزح تحتها ُاأل َسر .وهذا ّ
يفسر أيضًا األزمة املستحكمة بني املالكني
واملستأجرين القدامى ّ
وتوسع حاالت السكن غير املنظم واحتالل األمالك
ّ
العامة ،مما يولد بالتالي فرزًا اجتماعيًا حادًا ال بل تهجيرًا لفئات اجتماعية
واسعة .سواء عبر النظام الضريبي أو عبر تحديد استعماالت األراضي أو
عبر تنظيم آليات إنتاج املساكن لإليجار ،يتوجب لجم االرتفاع االصطناعي
ألسعار األراضي.

النموذج المجتمعي ومسار تطوره

النقل

بــات االقـتـصــاد اللبناني قائمًا على ّ
تخصص منحرف ومـ ّ
ـدمــر :تصدير
ّ
الطاقات البشرية وتدمير الطبيعة لقاء استقدام تحويالت مالية تتراكم في
املصارف وفي الدين العام ّ
وتمول االستهالك واملضاربات ،فيصبح كل عمل
منتج ّ
معرضًا للخسائر والضرائب بينما تزدهر القنوات الريعية وتتراجع
ّ
ّ
متماد ومستمر،
اإلنتاجية والـكـفــاءة .أدى هــذا النمط إلــى تغير مجتمعي
ٍ
فبات نصف العاملني من األجانب فاقدي الحقوق ،بينما نصف كل جيل
من اللبنانيني يهاجر ويسعى الباقون عبر االرتهان للزعامات لكسب منافع
ّ
بتشوه دائ ــم ،واملـهـنــدســون ّأول الــذيــن ّ
يتعرضون
هزيلة .مجتمعنا مـهـ ّـدد
للهجرة ولتراجع الكفاءة.

العمل العام والحركة النقابية
بـعــد الـحــرب األهـلـيــة امل ـ ّ
ـدم ــرة ،تــم اقـتـطــاع الــدولــة أج ــزاء ِبـيــد أم ــراء الـحــرب،

السكن وعبء أسعار األرض

ّ
ـاف
عــبء إرث الــديــن .البديل واض ــح ،جــزء يسير مما يدفعه اللبنانيون كـ ٍ
لتأمني البنية التحتية لــاتـصــاالت مــن سلكية وهــوائـيــة وفضائية تبقى
ملكًا عامًا على أن ُيتاح لكل مستخدمي هذه الشبكة ولوجها وتقديم كل
الخدمات والتطبيقات دون االضطرار ال إلى بناء شبكات متوازية وال إلى
دفع ثمن احتكار يطمع البعض به.

العمران والبيئة
تحويل ملكية األرض إلى وسيلة لإلثراء واستجالب األمــوال من الخارج
أطاح بأبسط مقومات املحافظة على البيئة الطبيعية وميزاتها من شواطئ
ووديان وجبال وأراضي زراعية وغابات .تخصيص استخدامات األراضي
ّ
شرط ضروري للحفاظ على ّ
وفاعلية
ولتأمني جدوى
املقومات الطبيعية
ّ
ّ
بكات والتجهيزات العامة .وهــذه الحاجة ت ــزداد كلما كانت الطبيعة
الش ّ ً
ّ
متنوعة والسكن كثيفًا واملجتمع مهددًا بالتجزئة.

الطاقة
كهرباء لبنان سعر مبيع ال ُيغطي سوى ثلث
تفرض الدولة على مؤسسة ّ
أسعار للطاقة
لفرض
املجال
الخاصة
دات
للمول
كلفة إنتاجها ،بينما تترك
ٍ
تـفــوق التعرفة الرسمية بــأربـعــة أو خمسة أض ـعــاف .هــذا الــوضــع سببه
األساسي ارتهان اقتصادنا للتمويل الخارجي والحرص على ّ
الحد من
ُ
استيراد املحروقات حفاظًا ّعلى املوجودات من العمالت الصعبة .أضيفت
إلى هذا السبب عوامل متولدة :أنظمة بناء وأنماط استهالك ال تولي أي
اعتبار لالقتصاد بالطاقة ،ونشوء احتكارات شبه مافيويةّ ،
وتوسع دائرة
سرقة ّ
التيار الكهربائي.
ً
العمل املطلوب يتناول تعديال جوهريًا في التعرفة لينحصر الدعم في
الـحــد األدن ــى مــن االسـتـهــاك الـحـيــوي وليصبح للمستهلكني مصلحة
فعلية في االقتصاد على صعيد أنظمة البناء والعزل والتدفئة ،القيام فورًا
باالستثمارات الالزمة على صعيد اإلنتاج سواء عبر األنظمة الحرارية أو
باألخص عبر أنظمة الطاقة املتجددة التي ال تسوجب استيراد املحروقات،
وتخصيص األم ــوال الــازمــة صــراحــة فــي املــوازنــة مــن العمالت األجنبية
لتأمني االستيراد املنتظم للمحروقات كون الطاقة الكهربائية حاجة حيوية
في الحياة اليومية وفي القدرة اإلنتاجية والتنافسية في البلد.

المياه
وضع املياه محكوم بثالث مفارقات:
 -1كمية امل ـيــاه نفسها الـتــي ال تـصــل عـبــر الـشـبـكــة ال ـعــامــة ،تـصــل عبر
املستوعبات من نفس املصدر إلى نفس املستهلك بثمن مضاعف عشرات
ّ
املرات.
ً
 -2ال يعبأ اللبنانيون بمصير املياه املبتذلة ،وصوال إلى قيام أحد املحافظني
بدل الحرص على معالجة أسباب التلوث إلى منع مزارعي البقاع من ري
أراضيهم ألن املياه ملوثة.
 -3التدمير املنهجي ملصادر املياه من ينابيع ومياه جوفية ومجاري أنهر
ّ
ومصباتها تحقيقًا ملنافع زهـيــدة لبعض املحظيني مقابل ضــرر هائل
قارب نقطة عدم إمكان املعالجة.
إلى جانب تصليح الشبكات املهترئة وتشغيل معامل التكرير الجاهزة
وربـطـهــا بــالـشـبـكــات الـقــائـمــة ،ف ــإن املـســألــة ت ـبــدأ بـمـجــرد إلـ ــزام أصـحــاب
املسؤولية بتحمل مسؤولياتهم وتفكيك االحتكارات الصغيرة القائمة.

الزراعة

ّ
تمثل الزراعة الوسيلة األجــدى لصيانة األرض ولتأمني استدامة الوجود
ُ ّ
ُ
للزراعة في لبنان تحتم املحافظة
البشري فيها .ندرة األراضي الصالحة َ
الـصــارمــة على هــذه املـســاحــات وفـقــا ملــا ل َحظته الخطة الشاملة لترتيب
األراضي ،مع ما يستتبع ذلك من وقف لعمليات اإلفراز والقيام بعمليات
ّ
ضم وتجميع امللكيات كي تصبح الحيازات الزراعية جدوى اقتصادية.

الصناعة
تمتاز الصناعة بأنها املجال الــذي يتحقق فيه تراكم املهارات واملكاسب
اإلنتاجية مستولدًا مـجــاالت عــديــدة لعمل املهندسني .ولـكــون االقتصاد
اللبناني صغيرًا ومحيطنا اإلقليمي مضطربًا ،تــزداد أهمية التخصص
الصناعي لكونها تفتح أمــام املنتجات اللبنانية األس ــواق العاملية .يجب
إجـ ــراء تـحــويــل مـنـهـجــي ل ـل ـمــوارد مــن رســام ـيــل وع ـمــالــة نـحــو الـصـنــاعــة
مــن خــال خفض كلف اإلنـتــاج وكلفة املعيشة الـتــي نجم ارتفاعها عن
اسـتـفـحــال الـتـصــرفــات االحـتـكــاريــة فــي تــوفـيــر كــل الـبـنــى التحتية وفــي
املضاربات العقارية إلى جانب االنحراف املنهجي في النظام الضريبي
ّ
الذي ُيعفي مداخيل الريع بينما ُيثقل كاهل املداخيل املتصلة باإلنتاج من
أجور وأرباح.

الخدمات

بحكم ّ
حدة الفرز الطبقي وانتشار البناء املبعثر على كامل رقعة البلدّ ،
يتكبد
ّ
ّ
ً
اللبنانيون أعباء هائلة من مالهم ووقتهم وصحتهم للتنقل .إضافة إلى ذلك،
يتم منهجيًا تحويل استخدام شبكات النقل إلى شرايني لخدمة املضاربات
أسير االزدحــام وفاقد
العقارية ،فاألوتوستراد شارع تجاري والنقل العام ّ
ّ
ملبرراته .إعادة عقلنة املجال الوطني وربط أوصاله تتطلب تحديدًا صارمًا
الستخدامات األراضي ولوظائف كل من مراتب شبكات النقل وتخصيص
مسارب حصرية للنقل العام بني املدن وضمنها.

الخدمات هي أكبر قطاع اقتصادي ،يشتمل على خدمات بسيطة غير
قابلة للتصدير وغير محتاجة إلى كفاءات فنية وهندسية (تجارة الجملة
وامل ـف ـ ّـرق ،املـطــاعــم ،الـخــدمــات الشخصية كــالـحــراســة )...وه ــذه تستوعب
لوحدها نصف القوة العاملة وأكثر مع النزوح السوري .لكن قطاع الخدمات
يشمل أيضًا خدمات تتجه إلى األسواق العاملية كافة فيها مجاالت رحبة
لعمل املهندسني على اختالف االختصاصات (النقل الجوي والبحري
ونـقــل املـعـلــومــات واإلعـ ــام والـبـحــث العلمي واإلن ـت ــاج الـثـقــافــي واألع ـمــال
االستشارية) .لكن العوائق معروفة :تـ ّ
ـردي الخدمات األساسية وارتفاع
أسعارها وارتفاع كلفة الحياة للعاملني.

عـلــى الــرغــم مــن صـغــر حـجــم الـبـلــد ،مــا زلـنــا نـعــانــي مــن ت ـ ٍّ
ـرد فــي خــدمــات
ُ
االتـصــاالت على صعيد األســر واملؤسسات واإلدارات ،والسبب اصطناع
الـنــدرة .فاالتصاالت تحولت إلــى ثاني مــورد دخــل للخزينة الــرازحــة تحت

ّ
فلتصب في املواجهة لبناء دولة مدنية
انتخابات نقابة املهندسني فرصة،
عادلة وفاعلة ،وليكن املهندسون ّأول من يساهم في وضع أسسها.
* مهندس ،أمني عام حركة «مواطنون ومواطنات في دولة»

االتصاالت

