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مجتمع وإقتصاد

المقابلة

الرغم من الوقت القصير الفاصل عن موعد هذه
لسنوات طويلة مضت ،خضعت نقابة المهندسين
لمحاصصات حزبية ومصالح في النموذج االقتصادي االنتخابات ،ال تزال الصورة ضبابية ،إذ ال يزال في
الريعي ّأدت إلى تهميش دورها وتأثيرها في الصعد السباق  12مرشحًا إلى مركز «النقيب» ،ولم تحسم
الوطنية واالقتصادية واالجتماعية والمهنية .في «األحزاب» ،صاحبة النفوذ ،تحالفاتها وال وجهة
 8نيسان المقبل ،سيكون المهندسون والمهندسات تجيير األصوات المحسوبة لها! االعتقاد الشائع
أمام استحقاق انتخابي جديد ،وبالتالي أمام خيارات في النقابة ،أن األيام القليلة ستشهد انسحاب
بعض المرشحين ،وأن المفاوضات الجارية اآلن بين
محددةّ :إما التجديد للواقع القائم في نقابتهم
ّ
األحزاب تكاد تنحصر في السعي للتوافق على
وإما الدفع نحو محاولة تغيير هذا الواقع .على

جاد ثابت

تطوير المناطق
الحدودية والمناطق
الريفية كي نستطيع أن
نخلق قاعدة للمقاوم

علينا أن نعمل لتغيير البنية االقتصادية واالجتماعية والفكرية
¶ من يدعم ترشحكم؟
 ال يـ ُـوجــد ك ـتــل سـيــاسـيــة تــدعـمـنــا.نحن نـقـ ّـدم أنفسنا على أنـنــا الئحة
ُمـسـتـقـلــة ،تــدعـمـنــا ب ـعــض منظمات
امل ـج ـت ـم ــع املـ ــدنـ ــي ك ـح ـم ـلــة "بـ ـي ــروت
و"مواطنون ومواطنات في
مدينتي"
ُ
دولة" ،وبعض املهندسني اليساريني
واملستقلني وغيرهم مــن املهندسني
الـنــاشـطــن ،ومنهم "الُـخـيــار املهني-
امل ـع ـم ــاري ــن" .أود أن أشـ ـي ــر إلـ ــى أن
الئ ـح ــة "ن ـق ــاب ـت ــي" ه ــي ت ـي ــار نـقــابــي
أطلقناه كي يستمر بعد االنتخابات
أي ـضــا ،هــدفــه األســاســي تفعيل دور
امل ـه ـن ــدس ف ــي مـحـيـطــه االج ـت ـمــاعــي
والوظيفي.

نحن مستقلون
¶ نقابة املهندسني كغيرها من املؤسسات
الـخــاضـعــة للمحاصصات الـحــزبـيــة ،كيف
ستتعاملون مع هــذا الــواقــع؟ ّ
وأي تحالفات
س ـت ـن ـس ـج ــون ـه ــا ف ـ ــي االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات؟ هــل
ستمتنعون عن التحالف مع أي حزب؟
 نـحــن مستقلون وم ــن يــريــد العملم ـع ـنــا ن ـح ــن ع ـلــى اس ـت ـع ــداد لـلـعـمــل
مـعــه .نحن لسنا ضــد األحـ ــزاب .حق
املهندس أن يـكــون محزبًا ويناضل
ف ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب .ول ـ ـكـ ــن ن ـ ـ ــرى أن ـ ـ ــه مــن
واج ـ ــب امل ـه ـن ــدس ال ـح ــزب ــي أن ينقل
رس ــال ــة الـهـنــدســة إل ــى حــزبــه ولـيــس
أن ينقل رســالــة الـحــزب إلــى النقابة.
وذلــك لسبب بسيط ،وهو أن ما كان
ي ـح ـصــل ف ــي ن ـقــابــة امل ـه ـنــدســن هــو
عملية مـحــاصـصــة حــزبـيــة وتــوزيــع
مـ ــراكـ ــز وأدوار بـ ــن األحـ ـ ـ ـ ــزاب .ه ــذا
األم ــر ســاهــم ف ــي جـعــل دور الـنـقــابــة
م ـح ــدودًا وغ ـيــر فــاعــل وجـعـلـهــا غير
ق ــادرة على أخــذ مــواقــف ،لــذلــك نحن
نطالب باالستقاللية ليس ألننا ضد
الـعـمــل ال ـحــزبــي .ألن ـنــا إذا أردن ـ ــا أن
نرسي نقابة فاعلة علينا أن نحافظ
على استقالليتها .لــن نتحالف مع
األح ـ ـ ـ ــزاب ألنـ ـن ــا م ــؤمـ ـن ــون أن لـيــس
لــدي ـنــا س ـل ـطــة ع ـلــى ال ـنــاخ ـبــن وهــم
لديهم الحرية في اختيار أشخاص،
وب ــالـ ـت ــال ــي ال مـ ـج ــال لـ ـل ــدخ ــول فــي
ب ـ ـ ــازارات االن ـت ـخــابــات وامل ـقــاي ـضــات
على آلية التصويت وغيرها.

نموذج «سوليدير» بات معممًا
¶ ي ـقــوم بــرنــامـجـكــم ع ـلــى نـقـطــة مـحــوريــة
تتعلق باستعادة دور نقابة املهندسني في
ال ـشــأن ال ـع ــام .ال شــك أن املــرح ـلــة السابقة
شهدت تغييبًا لهذا الدور في مجاالت حيوية
كثيرة .ولكن هناك مالحظة على برنامجكم
تتصل بتحييد أي استهداف مباشر إلعمار
ب ـي ــروت ع ـبــر شــركــة "س ــول ـي ــدي ــر" ،ويــؤخــذ
عليكم شخصيًا أنـكــم التزمتم عـقــودًا من
هذه الشركة (أسواق بيروت) .كيف تنظرون
إلى النتائج املاثلة من عملية إعمار بيروت؟
وم ــا ه ــو ت ـصــوركــم ملـعــالـجــة ه ــذه الـنـتــائــج؟
كيف يمكن استعادة قلب بيروت؟

 فــي التسعينيات كـنــت مــن األف ــرادالــذيــن ان ـت ـقــدوا سـيــا ُســة "ســولـيــديــر"
بشكل بــارز وفاعل .املشكلة اآلن هي
فــي انـتـشــار منطق "ســولـيــديــر" على
ك ــل األراضـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،إذ أصـبــح
هــذا النموذج من اإلعـمــار معممًا .ال
بد من معالجة هذا املوضوع ،ولكن
ه ــذه املـعــالـجــة ال تـتــم عـبــر خطابات
فـ ــرديـ ــة ،ب ــل ع ـب ــر إيـ ـج ــاد ت ـح ــول فــي
منطق التخطيط املــدنــي والـتـعــامــل
مع املخططات التوجيهية واملخطط
ال ـشــامــل لـتــرتـيــب األراضـ ـ ــي ،ونقيب
امل ـه ـنــدســن ه ــو ع ـضــو ف ــي املـجـلــس
األعلى التنظيم املدني وهو أساسي
فيه .ولــه رأي مهم في املجلس كونه
االخ ـت ـصــاصــي الــوح ـيــد م ـقــارنــة مع
بقية األعـضــاء ،يستطيع عبر توليه
هــذا املــوقــع أن ُيفرمل بعض ق ــرارات
امل ـ ـج ـ ـلـ ــس أو أن يـ ـنـ ـتـ ـق ــد وي ـف ـض ــح
توجهات املجلس.
بعدما قدنا حملة ضــد "سوليدير"،
بدأت مرحلة لتغيير املشروع .خالل
ه ـ ــذه ال ـف ـت ــرة االن ـت ـق ــال ـي ــة تــواص ـلــت
ال ـش ــرك ــة م ـعــي وط ـل ـبــت م ـنــي وض ــع
دراسة إلعادة بناء األسواق القديمة،
ٌوق ـلــت ل ـهــم إن ـنــي ع ـلــى اس ـت ـع ــداد أن
أق ــدم لهم الــدراســات املطلوبة شرط
أن ت ـك ــون ال ـ ــدراس ـ ــات ت ـشــارك ـيــة مع
التجار وأصحاب املحالت التجارية
ع ـلــى أسـ ــاس ال ـق ـيــام بـعـمــل هـنــدســة
اجـتـمــاعـيــة .وقـلــت لـهــم إذا أردت ــم أن
ت ـب ـن ــوا أسـ ــواقـ ــا ع ـل ـي ـكــم أن تـعـمـلــوا
هندسة اجتماعية .وبالفعل عملت
مع أصحاب سوق الصاغة وغيرهم
ووضعنا مخططًا مشتركًا وقدمته
للشركة .لكن الشركة وضعت املخطط
فــي األدراج وعـمـلــت م ـشــروع "امل ــول"
ال ـك ـب ـيــر الـ ـخ ــاص ب ـهــا ال ـ ــذي أسـمـتــه
أسـ ـ ــواق بـ ـي ــروت .ق ـبــولــي بــالـتـحــدي
الـ ــذي ع ــرض ع ـلــي م ــن ق ـبــل الـشــركــة
هو من أجل إظهار استحالة مشروع
الشركة .نحن فشلنا في معاركنا مع
سوليدير ألنه لم يكن لدينا املــال أو
السلطة ،وألننا لم نكن قادرين على
إنـ ـت ــاج مـ ـش ــروع ب ــدي ــل ع ـلــى صعيد
املدينة والوسط التجاري .لذلك أجد
أن ت ـس ـل ـمــي مـ ـش ــروع األس ـ ـ ـ ــواق هــو
مــن أجــل الـقــول كيف كــان مــن املمكن
ُأن يـكــون الـحــل البديل مــن النموذج
امل ّ
قدم من ِقبلهم.

حق العيش في المدينة
¶ م ــا ه ــو مــوقـفـكــم م ــن ق ــان ــون اإلي ـج ــارات
الـجــديــد؟ وأي سـيــاســة تـقـتــرحــون لضمان
حق السكن والحق في املدينة؟
 قانون اإليجارات الجديد بالنسبةإلـ ــي ه ــو م ــرت ـب ــط ب ـح ــق ال ـع ـي ــش فــي
املـ ــدي ـ ـنـ ــة .ال ـ ــوض ـ ــع ال ـ ـحـ ــالـ ــي ل ــواق ــع
اإليجارات القديمة غير صحي ،فمن
جـهــة ال يمكن اإلب ـقــاء عـلــى وضعية
األبنية القديمة ،ومن جهة أخرى إن

آلية القانون الجديد ُمجحفة بشكل
عام .هذا القانون سيؤثر في النسيج
االجتماعي واملديني أيـضــا ،ذلــك أن
هذا امللف ال ينحصر بحق الناس في
البقاء في مسكنهم فقط ،بل له عالقة
بــالـنـسـيــج املــدي ـنــي .مــا ال ــذي يحمي
األبـ ـنـ ـي ــة ال ـق ــدي ـم ــة ال ـق ـل ـي ـلــة ح ــال ـي ــا؟
ّ
اإليـ ـ ـج ـ ــارات ال ـق ــدي ـ ُم ــة ك ــان ــت تـشــكــل
عائقًا أمام إخــراج املستأجرين ،وإذا
تم تحرير هذه العقود ،في ظل قانون
الـ ـبـ ـن ــاء الـ ـح ــال ــي ،س ـي ـت ــم ه ـ ــدم ه ــذه
األبـنـيــة القديمة وستصبح بيروت
مدينة ُمشوهة ُ
ومتخمة باألبراج .ما
يعني أن الـقــانــون لــه عــاقــة بحقوق
الـ ـن ــاس وب ــامل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى املــدي ـنــة
وعـلــى تــراثـهــا .النسيج االجتماعي
واملديني سيتأثران على السواء.
الحل الجذري بالنسبة إلينا لقانون
اإلي ـجــارات كــان يجب أن ُيتخذ منذ
زم ــن عـبــر تــولــي الــدولــة ملسؤلياتها
وإق ـ ـ ــدامـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ب ـ ـ ـنـ ـ ــاء مـ ـس ــاك ــن

أصبحتّ امتيازًا
البيئة
ُ
لألغنياء ومحرمة
على بقية الفئات
اجتماعية وهو ما لم يحصل .ال ّ
بد
مــن إع ــادة النظر بقانون اإليـجــارات
الـ ـج ــدي ــد وال ب ــد م ــن الـ ـت ــوص ــل إل ــى
حـ ـ ــل ُي ـ ـب ـ ـقـ ــي ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس فـ ـ ــي ب ـي ــوت ـه ــم
والحفاظ على النسيج االجتماعي.
نقابة املهندسني تستطيع أن ُت ّ
قدم
اقتراحات على هــذا الصعيد ،لكنها
ال ت ـم ـل ــك ص ـف ــة تـ ـق ــري ــري ــة .ك ـن ـقــابــة،
نـسـتـطـيــع أن ن ـل ـعــب دورًا أســاس ـيــا
ف ــي ط ــرح ح ـلــول وال ـض ـغــط م ــن أجــل
تحقيقها .وهذا ال ينطبق على قانون
اإليـ ـ ـج ـ ــارات ف ـق ــط ،ب ــل ي ـن ـط ـبــق عـلــى
الكثير مــن القضايا األخ ــرى كقضم
الشواطئ وزحمة السير والكسارات.
ه ــذه الـقـضــايــا متعلقة باملهندسني
وبالنقابة ،هذه املشاكل ليست قدرًا،
ّ
ب ــل واقـ ـع ــا تـسـتـطـيــع ال ـن ـقــابــة حــلــه.
لــذلــك تـحــاول "نـقــابـتــي" أن تغير من
دور الـنـقــابــة ال ـحــالــي ال ــذي يقتصر
عـلــى كــونـهــا مـجــرد مكتب لتسجيل
مـ ـع ــام ــات الـ ـبـ ـن ــاء أو وس ـ ـيـ ــط بــن
املـهـنــدس وش ــرك ــات ال ـب ـنــاء .للنقابة
دور آخـ ــر ،وه ــو أن امل ـه ـنــدس يــأخــذ
دوره فــي طــرح الحلول االجتماعية
وفــي الضغط مــن أجــل تحقيق هذه
الـ ـط ــروح ــات .ال ـن ـق ــاب ــة تـسـتـطـيــع أن
تلعب دورًا أساسيًا في هــذه األمــور
ش ــرط أن تـسـتــرجــع الـنـقــابــة دوره ــا

أيام الخمسينيات حيث كانت تلعب
دورًا أساسيًا في طــرح أفــق للتنمية
والتغيير.

االقتصاد الريعي

ً
¶ أشرتم إلى قانون البناء بوصفه عامال
يساهم في زيادة األبراج في املدينة .ما هي
األسـبــاب التي ُت ّ
شجع على هــذا النوع من
ّ
البناء العشوائي؟ كيف تشكلت الظروف
الـتــي جعلت ثقافة الـبــاطــون أق ــوى مــن ّأي
ت ـن ـظ ـيــم م ــدي ـن ــي ي ــراع ــي س ــام ــة الـسـكــن
والعمل والتنقل؟ أي مصالح تكمن خلف
ملواجهتها؟
كل ذلك؟ وكيف السبيل ّ
 فــي قــانــون الـبـنــاء شــقــان :الـقــانــونالعام واملخطط التوجيهي .القانون
الـ ـ ـع ـ ــام ُي ـ ـطـ ـ ّـبـ ــق عـ ـل ــى ك ـ ــل األراضـ ـ ـ ــي
اللبنانية وهــو في األســاس ُمشكلة،
إذ ال نستطيع أن نطبق معايير البناء
نفسها فــي بـيــروت وفــي قرية نائية
في لبنانّ .أما املخططات التوجيهية
فهي تلك التي ُي ّ
قرها املجلس األعلى
ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم املـ ـ ــدنـ ـ ــي .هـ ـ ـ ــذان ال ـش ـق ــان
يدوران فقط حول تحديد واحتساب
مـعــدل االسـتـثـمــار فــي املـنــاطــقُ .عـ ّـدل
ق ـ ــان ـ ــون الـ ـبـ ـن ــاء ثـ ـ ــاث م ـ ـ ـ ــرات ،وك ــل
هـ ــذه ال ـت ـع ــدي ــات كـ ــان هــدف ـهــا فقط
زيـ ــادة م ـعــدالت االسـتـثـمــار مــن دون
أن يـلـحــظ ال ـق ــان ــون ال ـش ـكــل املــديـنــي
وال ـطــابــع امل ـن ـفــرد لــأح ـيــاء .الـجــديــر
ذك ــره أن الكثير مــن الـبـلــدان عمدت
إلــى إلـغــاء عامل مـعــدالت االستثمار
ل ـي ـص ـبــح ش ـك ــل امل ــديـ ـن ــة م ـت ـجــان ـســا
بحسب طبيعة كل حي أو كل منطقة.
هـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ل ـ ــه عـ ــاقـ ــة ب ــاالق ـت ـص ــاد
الــريـعــي الـلـبـنــانــي بــالــدرجــة األول ــى،
وغـيــاب االستثمارات فــي القطاعات
ً
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة ،فـ ـض ــا عـ ــن أن ال ــدول ــة
ّ
تهمش دور املخططات التوجيهية،
وه ــا ه ــي ال ـخ ـطــة ال ـشــام ـلــة لـتــرتـيــب
األراض ــي ال أحــد يهتم بها ومهملة
في األدراج .وأعتقد أيضًا أن العالقة
ب ــن ال ـس ـل ـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة والـسـلـطــة
االقتصادية لها دور في هذا املجال،
ول ـن ــأخ ــذ املـ ـش ــروع ال ـ ــذي ُي ـق ــام على
ً
شاطئ الرملة البيضا مثاال على هذا
األمر.

ح ـي ــاة الـ ـن ــاس .م ــن اآلن إل ــى خمسني
سنة ُمقبلة ،هناك أجــزاء من الساحل
ال ـل ـب ـنــانــي املـ ــأهـ ــول سـتـخـتـفــي بـفـعــل
الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ال ـب ـي ـئ ـي ــة .هـ ـن ــاك م ـنــاطــق
سيغطيها البحر .هناك موارد ّ
مهددة
بالنفاذ وقضية املياه أساسية .قضية
الـتـلــوث ستشكل خـطـرًا عـلــى الـحـيــاة.
ه ــذه األمـ ــور كـيــف سـنـتـعــاطــى معها؟
نتجاهلها ونقول إنــه علينا أن نهتم
ب ــأم ــورن ــا اآلنـ ـي ــة ون ـت ـجــاه ـل ـهــا؟ ه ــذه
األمــور ستطالنا جميعًا ،لذلك علينا
أن ن ـق ــوم بـ ــإعـ ــداد األس ـ ــس لـنـتـحـضــر
ل ـهــا .ل ــم نـسـتـطــع أن نـلـتـحــق بــالـثــورة
الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ك ـ ــذل ـ ــك لـ ـ ــم نـ ـتـ ـمـ ـك ــن مــن
الــدخــول في منافسة في مجال إنتاج
املعلوماتية علمًا أننا نملك القدرات،
األمور اآلنية
وذلك ألن الدولة لم تهتم.
ُ
يجب أن ال تمنعنا من رؤية املستقبل.
ع ـم ــل امل ـه ـن ــدس ــن ال ي ـت ـع ـل ــق ب ــأم ــور
آن ـيــة ،علينا أن نعمل لتغيير البنية
االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة والفكرية
على صعيد أوسع.

رؤية ُ
المستقبل

الحق في البيئة

¶ ف ــي ال ـب ــرن ــامــج مـ ـف ــردات م ــن نـ ــوع "عـهــد
التحدي البيئي" ،أو "علينا التأقلم مــع هذا
العالم الــذي يلد مــن حولنا" .البعض اعتبر
هذا الخطاب عن "العالم" و"العصر" يتماهى
ُ
مع ثقافة نيوليبرالية رائجة .كيف تفسرون
هــذا الخطاب فــي ظــل أولــويــات محلية أدنــى
بكثير من "التحدي البيئي العاملي"؟
نـحــن عـلــى أب ــواب ت ـحـ ّـول ج ــذري على
صعيد العالم؛ هــذا التحول بخطورة
ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـلــت
أواخـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـق ـ ــرن ال ـ ـتـ ــاسـ ــع ع ـ ـشـ ــر .ه ــذا
الـتـحــول سيغير االق ـت ـصــاد وسيؤثر
فــي عــاقــة الـنــاس بالبيئة ،وستتغير

¶ تـ ــدعـ ــون فـ ــي الـ ـب ــرن ــام ــج إل ـ ــى تـشـجـيــع
أساليب الزراعة البيولوجية ،البعض يعتبر
هـ ــذه ال ــدع ــوة ب ـم ـثــابــة تـخـصـيــص الـقـطــاع
الــزراعــي في تأمني استهالك األغنياء .أال
توافق أن القطاع الــزراعــي واملحافظة على
األراض ــي وعـكــس الـهـجــرة مــن املــديـنــة إلى
الــريــف تعتبر مــن الـقـضــايــا املــركــزيــة في
إعادة صياغة مسار اقتصادي اجتماعي
مـخـتـلــف؟ أال تـعـتـقــدون أن الـتــركـيــز على
ال ــزراع ــة ال ـب ـيــولــوج ـيــة ال يـعـكــس الـحــاجــة
الفعلية؟
 نحن في الئحتنا نعتبر أن الحق فيالبيئة هو من الحقوق األساسية التي

