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سياسة
تقرير

نقابة المهندسين

ّ
انتخابات «سياسية» ...وهزيمة مدوية للسلطة

ّ
فيما كانت الئحة «نقابتي للمهندس والمهندسة» تحتفل ،مساء السبت ،بفوز مرشحها جاد ثابت نقيبًا للمهندسين في
ّ
تتحمل مسؤولية ّهزيمة الئحتها .مشهد الخيبة
بيروت ،كانت أحزاب السلطة مشغولة بتبادل االتهامات حول الجهة التي
ّ
ال يتعلق بخسارتها المركز األول في نقابة المهندسين ،بل بالقلق من نمو الظاهرة التي يمثلها ثابت ،على أبواب النقاشات
المتعلقة بإعداد قانون لالنتخابات النيابية على أساس النسبية
محمد وهبة ،هديل فرفور
ان ـت ـصــار ج ــاد ث ــاب ــت ف ــي انـتـخــابــات
ن ـق ــاب ــة امل ـه ـن ــدس ــن ف ــي بـ ـي ــروت هــو
«سـ ـي ــاس ــي» ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ـ ــى ،ال ــى
جــانــب كــونــه ان ـت ـصــارًا لـتـيــار نقابي
مـسـتـقــل ،ي ـحــاول أن يــولــد فــي غـمــرة
املتغيرات والتطورات التي يمر بها
ل ـب ـنــان .ل ــم ي ـكــن االن ـت ـص ــار مـفــاجـئــا،
ب ـق ــدر م ــا كـ ــان ت ـع ـب ـي ـرًا إض ــاف ـي ــا عــن
تـ ّ
ـوســع قــاعــدة املـتـضــرريــن مــن نظام
املـ ـح ــاصـ ـص ــة الـ ـح ــزبـ ـي ــة ونـ ـم ــوذج ــه
االقـتـصــادي ـ ـ الثقافي الريعي الــذي
أرساه منذ انتهاء الحرب األهلية في
نهاية الثمانينيات من القرن املاضي.
ك ـ ــان ـ ــت امل ـ ـعـ ــركـ ــة صـ ـعـ ـب ــة فـ ـ ــي وجـ ــه
«ت ـح ــال ــف» ي ــري ــد أن ي ـب ـقــي قبضته
محكمة على أطــر التنظيم النقابي
واملـ ـهـ ـن ــي ،كـ ــي ي ـس ـت ـمــر فـ ــي وأد أي

ً
كان الحريري األكثر تدخال
في العملية االنتخابية
وأقنع التيار بمنح القوات
مقعدين في الالئحة
ت ـع ـب ـيــرات م ـن ــاوئ ــة لـلـمـصــالــح الـتــي
يمثلها في السلطة .فالنقيب الجديد
ل ـل ـم ـه ـنــدســن خ ـ ــاض املـ ـع ــرك ــة عـلــى
ق ــاع ــدة م ـش ــروع س ـيــاســي م ـعــارض،
وف ـ ـ ــاز ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس ب ــرن ــام ــج يــريــد
اسـ ـتـ ـع ــادة دور ال ـن ـق ــاب ــة ف ــي ال ـش ــأن
العام ،ويرمي على عاتق املهندسني
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي «إرس ـ ـ ــاء
ن ـ ـ ـمـ ـ ــوذج اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي واجـ ـتـ ـم ــاع ــي
وثـ ـق ــاف ــي ي ـس ـم ــح بـ ـبـ ـن ــاء الـ ــوطـ ــن ـ ـ ـ ـ
ال ــدول ــة» .وال ـفــوز جــاء عشية انعقاد
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ال ـ ـيـ ــوم ،مل ـنــاق ـشــة
قــانــون االنـتـخــابــات ،وف ــرض مشهدًا
يـجــدر الـتـمـ ّـعــن بــه كـثـيـرًا قـبــل اتـخــاذ
الـ ـق ــرار ب ــن ق ــان ــون ي ــؤم ــن الـتـمـثـيــل
ال ـ ـعـ ــادل وال ـصـ ـح ـي ــح ،ع ـب ــر اع ـت ـمــاد
النسبية الكاملة ،وبــن قــانــون ُيــراد
م ـن ــه أن تـ ـك ــون ن ـت ــائ ـج ــه مـحـســومــة
ّ
سـلـفــا ،واملـقــاعــد مــوزعــة عـلــى الـقــوى
ال ـ ـنـ ــافـ ــذة بـ ـم ــا ي ـش ـب ــه ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات،

تبادل أطراف التحالف الخماسي االتهامات في شأن مسؤولية كل طرف عن الهزيمة (مروان طحطح)

لقطات
ّ
● لم تتخط نسبة االقتراع الـ  ،%25بخالف ما كانت تجهد إليه «نقابتي» التي كانت
تراهن على استقطاب املهندسني الذين ال ينتخبون عادة.
● فريق عمل مجموعة «نقابتي للمهندس واملهندسة» كان كبيرًا وشبابيًا وانتشر
بشكل الفت .وكذلك الحال بالنسبة إلى املاكينة التابعة لـ«التيار الوطني ّ
الحر».
ُ
● كان «املستقبل» الحزب األكثر وضوحًا في «عدائيته» لـ»نقابتي» ولثابت .في املقابل،
كانت خيمة «الحزب الشيوعي اللبناني» األكثر حماسة في دعم «نقابتي».
● عند االنتهاء من فرز األصوات ،عمد مناصرو «املستقبل» الى إثارة نوع من «البلبلة»،
وطالبوا بإعادة الفرز ُمرددين شعارات تأييدًا لرئيس الحكومة سعد الحريري ،وزعموا
ُ
أن هناك  10أوراق لم تحتسب .هنا ،قال ثابت إن الفارق بينه وبني نجم  21صوتًا ،ما
ّ
يعني أنه ال يزال متفوقًا على منافسه بـ  11صوتًا ،فما كان من بول نجم إال أن تدخل
وأعلن رفضه إلعادة الفرز.

وصيغه مغالية في ترسيخ الطائفية
والتقوقع واالنقسام.
وصل ثابت الى رئاسة النقابة بفارق
 21ص ــوت ــا فـ ـق ــط عـ ــن م ـن ــاف ـس ــه ب ــول
نجم ( 4079صوتًا فــي مقابل .)4058
وج ـ ــاءت ن ـتــائــج املــرش ـحــن اآلخ ــري ــن
الــى مــركــز النقيب على الشكل اآلتــي:
بـيــار ج ـعــارة ( 1082صــوتــا) ،ميشال
ال ـخ ــوري ( ،)683ج ــان مـخــايــل (،)17
نزيه بريدي ( )2وجورج غانم (صوت
واحد).
صبيحة االنتخابات ،انسحب مرشح
حزب القوات اللبنانية نبيل أبو جودة
مــن السباق ملصلحة نجم ،فــي مقابل
م ـن ــح ال ـ ـقـ ــوات م ـق ـع ــدي ــن ع ـل ــى الئ ـحــة
املــرشـحــن الــى مجلس الـنـقــابــة .هكذا
حصدت القوات املقعدين بفوز الالئحة
مـ ــن دون رئـ ـيـ ـسـ ـه ــا ،وخـ ـس ــر ال ـت ـي ــار
الــوطـنــي الـحــر ال ــذي راه ــن على الفوز
بمركز النقيب عبر تحالف خماسي

ضمه الــى تيار املستقبل وحــركــة أمل
وحزب الله والقوات اللبنانية.
كان رئيس الحكومة سعد الحريري
ً
األكثر تدخال في العملية االنتخابية،
إذ بقي حتى ساعات قليلة قبل بدء
االنتخابات يسعى إلى إقناع التيار
الوطني الحر بمنح القوات اللبنانية
ً
مقعدين بدال من واحد على الالئحة.
وهـ ــو ن ـجــح ف ــي إعـ ـ ــادة ض ــم ال ـق ــوات
وسحب مرشحها الى مركز النقيب،
لـكـنــه خـســر ف ــي الـنـتـيـجــة بــانـتـصــار
ث ــاب ــت ،ولـ ــو أن امل ــرش ـح ــن اآلخ ــري ــن
على الئـحــة «نقابتي» غير املكتملة
لم يربحوا.
ح ـ ـصـ ــد ث ـ ــاب ـ ــت ال ـ ـ ـعـ ـ ــدد األك ـ ـ ـبـ ـ ــر مــن
أص ــوات املـهـنــدســن غـيــر الحزبيني،
إض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى أصـ ـ ـ ـ ــوات ال ـي ـس ــاري ــن
واملهندسني الناشطني في منظمات
ومـ ـجـ ـم ــوع ــات «املـ ـجـ ـتـ ـم ــع املـ ــدنـ ــي»
وجمعية متخرجي جامعات االتحاد

ال ـســوف ـيــاتــي ال ـس ــاب ــق ،مــدعــومــا من
الـحــزب الـشـيــوعــي ،وهــو يمثل كتلة
كبيرة ،والحزب التقدمي االشتراكي
ب ـع ــد ت ـ ـ ــردد ،وح ـ ــزب ال ـك ـت ــائ ــب ال ــذي
ً
ّ
جير عددًا قليال من األصوات لثابت
ّ
ردًا عـلــى رف ــض الـتـحــالــف ضــمــه الــى
الئحته.
ص ـ ـن ـ ــادي ـ ــق االقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراع ف ـ ـ ــي نـ ـق ــاب ــة
ّ
امل ـه ـنــدســن م ــوزع ــة بـحـســب تــاريــخ
االنـتـمــاء للنقابة ،مــا يسمح بـقــراءة
النتائج على أساس أعمار املقترعني.
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب امل ـ ــاكـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة
ل ــ»ن ـقــاب ـتــي» ،ف ــإن غــالـبـيــة األصـ ــوات
ال ـ ـتـ ــي حـ ــازت ـ ـهـ ــا كـ ــانـ ــت م ـ ــن ع ـن ـصــر
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب .وي ـ ــوض ـ ــح ال ـ ـنـ ــاشـ ــط فــي
املاكينة بيار خوري «أننا حزنا عددًا
أك ـب ــر م ــن األصـ ـ ــوات ف ــي الـصـنــاديــق
ال ـتــي ت ـت ــراوح ب ــن  17و ،25أي تلك
ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـت ـخ ــب ف ـي ـه ــا امل ـه ـن ــدس ــون
الشباب» ،وهم أكثر املتضررين ممن

