4

األربعاء  14تشرين الثاني  2018العدد 3615

األربعاء  14تشرين الثاني  2018العدد 3615

سياسة

سياسة
تقرير

مقال

ّ
ّ
ملفا الكهرباء و«المفقودين» :زلتان «فرويديتان» للقوات

أصحاب العمل يسعون لضرب «السلسلة»:

االتحاد العمالي مخدوع أم أسير بإرادته؟
ّ
تسلم رئيس الجمهورية ميشال عون من
رئيس المجلس االقتصادي االجتماعي شارل
عربيد يرافقه ثنائي «قوى اإلنتاج» محمد
شقير وبشارة األسمر ،ورقة اقتصادية
ّ
أعدها ممثلو األحزاب بعنوان «مدخل إلى
خفض العجز وضبط المالية العامة» .هل
يعلم االتحاد العمالي العام أي معركة
يخوض إلى جانب ممثلي أصحاب العمل؟
محمد وهبة
الــزيــارة الـتــي قــام بها رئـيــس املجلس
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ش ـ ــارل
عـ ــرب ـ ـيـ ــد ،يـ ــراف ـ ـقـ ــه رئ ـ ـيـ ــس ال ـه ـي ـئ ــات
االق ـت ـص ــادي ــة م ـح ـمــد ش ـق ـيــر ورئ ـيــس
االتحاد العمالي العام بشارة األسمر،
ل ــرئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ــون،
تثير الكثير من التساؤالت ّ
عما يفعله
االتـحــاد العمالي إلــى جانب أصحاب
العمل فــي معركة يخوضها أصحاب
العمل ّ
ضد مصالح العمال.
ّ
هذا األمر ال يجعل من االتحاد مجرد

ُ
أيام« :هناك خطأ مميت اقترف ونحن
ندفع ثمنه غاليًا ،وهــو إقــرار سلسلة
الرتب والــرواتــب .اليونان أخــذت قرارًا
ّ
جريئًا جـدًا ،فقالت ّإمــا أن نتجه نحو
اإلفـ ـ ــاسّ ،
وإم ـ ــا أن نـخـفــض ال ــروات ــب
 %23ل ـل ـق ـط ــاع ــن ال ـ ـعـ ــام وال ـ ـخـ ــاص،
ف ـ ــأخ ـ ــذت الـ ـخـ ـي ــار الـ ـث ــان ــي وت ـع ــاف ــت
ّ
اقتصاديًا .يجب اتخاذ قــرارت جريئة
فــي لـبـنــان ،وه ــي فــي حــاجــة إل ــى قــرار
سياسي .أحد أسباب الفوائد العالية
وقلة االستثمار ،هو السلسلة».
إزاء مسألة بهذا الوضوح ،ملاذا ُيغفل
االتـ ـح ــاد م ــا ه ــو م ـع ـلــن وي ــذه ــب إلــى
م ــوع ــد م ـ ّ
ـدب ــر «ع ـل ــى ع ـج ــل» ُ م ــن رجــل
األعمال شــارل عربيد الــذي أولــي إليه

(بــالـسـيــاســة) منصب رئـيــس املجلس
االقتصادي؟ ولـ َـم يذهب برفقة رئيس
هيئات أصحاب العمل محمد شقير؟
ولـ ـ ـ َـم ي ــذه ــب ل ـت ـقــديــم ورقـ ـ ــة األحـ ـ ــزاب
ً
بــدال من تقديمه ورقته الخاصة التي
ً
يفترض أن تحافظ شكال ومضمونًا
على مصالح ّ
العمال؟
ل ـي ـســت الـ ـغ ــراب ــة ف ــي ت ـش ـك ـيــل ال ــوف ــد،
ّ
فاالتحاد سلم نفسه ،منذ فترة طويلة،
ألصحاب العمل ولقوى السلطة التي
تـمـنـحـهــم ال ـح ـم ــاي ــة .ع ـنــد ك ــل مفصل
س ـيــاســي ،كــانــت ه ــذه الـهـيـئــات تضع
االت ـح ــاد الـعـمــالــي ال ـع ــام ف ــي جيبها،
وتـ ـق ــود ح ــرك ــة اع ـت ــراض ـي ــة تـسـتـعـمــل
فيها أدوات التهويل والتخويف من

االن ـه ـي ــار .اسـتـعـمـلــت ه ــذه الـسـيــاســة
فــي الـســابــق وتستعمل ا ُلـيــوم فــي ظل
ظـ ــروف م ـت ــده ــورة .ي ــوم أقـ ـ ـ ّـرت زي ــادة
ّ
األجور في  ،2012شكلت هذه الحماية
حصنًا منيعًا فــي وجــه أي تغيير في
م ـيــزان تــوزيــع الــدخــل الــوطـنــي ،ويــوم
كان هناك فراغ رئاسي رفعت الهيئات
شعار «انتخبوا رئيسًا حتى يبقى لنا
جـمـهــوريــة» ،وي ــوم ك ــان ال ـصــراع على
أشـ ّـده بني حركة أمــل والتيار الوطني
ّ
الحر ،رفعت الهيئات شعار «نــداء 25
حـ ــزيـ ــران» ...ف ــي ش ـكــل أك ـثــر وضــوحــا
النضواء االتحاد تحت كنف أصحاب
ّ
ال ـع ـم ــل ،شــك ـل ــت ال ـه ـي ـئ ــات م ــا يـسـمــى
«ق ــوى اإلنـ ـت ــاج» ،واسـتـعـمــل الـعـنــوان

سالمة انضم منذ فترة إلى جوقة المطالبين بوقف مفاعيل كلفة السلسلة (مروان بوحيدر)

لماذا ُيغفل االتحاد ما هو
معلن ويذهب إلى موعد
ّ
مدبر «على عجل» من رجل
األعمال شارل عربيد

دمـيــة يستخدمها مــن يـشــاء وف ــي أي
معركة يـشــاء ،بــل هـنــاك مــا هــو أســوأ،
إذ تـبـ ّـن أن االت ـحــاد لــم يكن على علم
بــالــورقــة املـقــدمــة إلــى ع ــون ،بــل يعرف
بـعـضــا م ــن مـضــامـيـنـهــا م ــن نـقــاشــات
دارت ف ـ ــي هـ ـيـ ـئ ــة مـ ـكـ ـت ــب املـ ـجـ ـل ــس
االقتصادي.
عـ ـن ــوان م ـع ــرك ــة أصـ ـح ــاب ال ـع ـم ــل ب ــدا
واض ـح ــا م ــن ت ـصــري ـحــات شـقـيــر قبل
هذه الزيارة في حديث تلفزيوني قبل

لـتـنـفـيــذ الـكـثـيــر م ــن ح ـفــات الـتــرويــج
والتسويق.
امل ـش ـك ـل ــة ت ـك ـمــن فـ ــي أن ت ـص ــل درجـ ــة
االستخفاف باالتحاد إلى ّ
حد دعوته
إلى املشاركة في موعد بعنوان «إبالغ
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ـ ـ ــاألوض ـ ـ ــاع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
السيئة التي تستدعي ضرورة اإلسراع
ف ــي تــأل ـيــف ال ـح ـك ــوم ــة» ،فـيـمــا يخفي
عــربـيــد نـيـتــه تـقــديــم ورق ــة اقـتـصــاديــة
أع ــده ــا م ـم ـث ـلــو األح ـ ـ ـ ــزاب ،وتـتـضـمــن
ط ــروح ــات ض ـ ّـد ال ـع ـم ــال ،ال ب ــل تشير
بــوضــوح إل ــى أن األزمـ ــة االقـتـصــاديــة
سببها إقرار سلسلة الرتب والرواتب!
شـقـيــر ل ــم يـكــن كـتــومــا ج ـ ـدًا ،ب ــل فــاتــح
الرئيس عــون باألمر مباشرة .تحدث
عن ضــرورة التراجع عن السلسلة من
أجــل إنقاذ االقتصاد .عندها فقط ّ
رد
األسمر بالقول إنــه بني  2012و،2017
أي فــي وقــت لــم تكن فيه السلسلة قد
ّ
أقرت ،زاد الدين العام بقيمة  20مليار
دوالر.
على خلفية هذا النقاش جرى تالسن
ب ــن ال ـط ــرف ــن ،م ــا دفـ ــع ال ــرئ ـي ــس إلــى
سؤالهما ّ
عما إذا كانوا قد تحدثوا إلى
حــاكــم مـصــرف لـبـنــان ري ــاض ســامــة،
عن هذا األمر.
في الواقع ،إن سالمة انضم منذ فترة
إل ــى جــوقــة املـطــالـبــن بــوقــف مفاعيل
ك ـل ـفــة ال ـس ـل ـس ـلــة ،ب ـح ـ ّـج ــة أن ـه ــا سـبــب
ّ
التضخم الذي يولد ضغوطًا على سعر
صرف الليرة مقابل الدوالر .وقال منذ
يومني في مؤتمر «منتدى االقتصادي
االجتماعي األول لبكركي» :إن «عجز
املــالـيــة الـعــامــة ال ــذي ارتـفــع بعد إقــرار
س ـل ـس ـلــة ال ــرت ــب وال ـ ــروات ـ ــب ي ـج ــب أن
تموله الــدولــة… هــذه الوقائع تتطلب
أن تكون هناك حركة إصالحية تسهم
في تصغير حجم القطاع العام الذي
بات عبئًا كبيرًا على االقتصاد».
األمـ ـ ــر ن ـف ـســه ي ـ ـ ــردده رئـ ـي ــس جـمـعـيــة
م ـص ــارف ل ـب ـنــان جـ ــوزف ط ــرب ـي ــه ،في
لقاءاته مع اإلعالمينيّ .كلهم ّ
يروجون
أن السلسلة هي املشكلة!
فــي املـقــابــل ،هناك الكثير مــن الوقائع

رلى إبراهيم

املـنـشــورة واملعلنة ،س ــواء فــي لـقــاءات
ســامــة م ــع امل ـص ــارف أو ف ــي ل ـقــاءاتــه
الخاصة ،تشير بما ال يرقى إليه ّ
شك،
ّ
إلى أن تضخم ّاألسعار بشكل أساسي
يـعــود إل ــى ض ــخ الـكـثـيــر مــن الـقــروض
الـسـكـنـيــة ال ـت ــي ل ــم تـسـهــم ف ــي تـعــزيــز
الـنـمــو االق ـت ـصــادي كـمــا ّ
روج لــه منذ
خمس سـنــوات إلــى الـيــوم ،بــل ضخت
مليارات الــدوالرات كقروض مدعومة،
وتبني الحقًا بإقرار سالمة أنها ترفع
الطلب على الدوالر.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم ان ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــاح قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
الـعـمــالــي ال ـعــام أم ــام أص ـحــاب العمل
والـسـيــاسـيــن ،إال أن ّ
رد األسـمــر على
شقير جدير باالهتمام :ألم يزد الدين
ال ـع ــام خ ــال ف ـتــرة م ــا قـبــل السلسلة؟
ملــن ذه ـبــت األرب ـ ــاح الـنــاتـجــة مــن هــذه
الــزيــادة فــي الــديــن؟ ألــم تـصـ ّـب أربــاحــا
مباشرة في جيوب املصارف؟
الــافــت أن الـبـنــك ال ــدول ــي ال ــذي ُيـ َـعـ ّـد
أح ـ ـ ــد األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف املـ ـ ـع ـ ــادي ـ ــة مل ـص ــال ــح
الـعـمــال ،يــؤيــد فـكــرة أن حـ ّـصــة أجــور
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـع ــام م ــن الـ ـن ــات ــج امل ـح ـلــي
اإلجـمــالــي فــي لـبـنــان ،ال تـعــد كبيرة.
ّ
واألغــرب أن البنك يركز على مشكلة
ـوارد
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـن ــزف مـ ـ ـ ّ
ال ـخــزي ـنــة ب ـصــرف ال ـن ـظــر ع ــن تبنيه
خصخصتها ك ـعــاج .لـكــن مل ــاذا هــذا
االنـتـقــال مــن التركيز على الكهرباء
في فترة ما قبل سيدر ،إلى الحديث
عـ ــن روات ـ ـ ـ ــب وأج ـ ـ ـ ــور امل ــوظـ ـف ــن فــي
القطاعني العام والخاص؟
الـ ـ ـه ـ ــدف بـ ـحـ ـس ــب مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـعــة
واض ـ ـ ـ ــح ،وهـ ـ ــو أن أص ـ ـحـ ــاب ال ـع ـمــل
ي ـحــاولــون اسـتـبــاق أي ط ــرح يتعلق
بـمـطـلــب زيـ ـ ــادة األجـ ـ ــور ف ــي الـقـطــاع
ال ـخ ــاص ،وه ــم تـمـكـنــوا م ــن إحـبــاطــه
ً
خالل السنوات األخيرة ،وصوال إلى
انعدام الحديث عنه حاليًا .كذلك فإن
أصـحــاب العمل يسعون بشكل غير
م ـبــاشــر إلـ ــى تــدم ـيــر ن ـظ ــام الـتـقــاعــد
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام ،وه ـ ــم يـ ـ ــرون أن
«إص ــاح ــه» أم ــر ضـ ــروري مــن ضمن
إعــادة هيكلة بنية الدولة وماليتها.

ّ
«زل ـتــان فــرويــديـتــان» لـلـقــوات اللبنانية ،فــي الجلسة
التشريعية أول مــن أم ــس ،كشفتا حقيقة موقفها
مــن «بـنــاء الــدولــة» .فــي ملف الـكـهــربــاء ،الخصخصة
هــي الـحــل الــوحـيــد .والـخـصـخـصــة هـنــا عـلــى طريقة
«ج ـمــال بــاشــا» و«والـ ــي دم ـشــق» واملـتـصــرفـيــة .وفــي
ُ
قضية املختفني في الحرب األهلية ،تس ِقط امليليشيا
السابقة مــا يستر دوره ــا فــي ال ـحــرب ،مـصـ ّـرة على
رفض محاسبة املسؤولني عن إخفاء آالف اللبنانيني،
رغم إصرارها لسنوات على أن سوريا هي الخاطف
الوحيد للبنانيني.
ي ـقــول مـطـلـعــون عـلــى اج ـت ـمــاعــات ح ــزب ال ـق ــوات مع
املعنيني بملف الطاقة إن «حــراس معراب» لم يخفوا
يومًا خطتهم األساسية :خصخصة قطاع الكهرباء.
ل ـكــن الـخـصـخـصــة ف ــي ال ـق ــام ــوس ال ـق ــوات ــي ال تـقــوم
على فتح السوق أمام شركات تتنافس على الخدمة
األف ـضــل بــالـسـعــر األرخ ـ ــص ،بــل الـخـصـخـصــة على
الـطــريـقــة العثمانية ،أي عـبــر احـتـكــار شــركــة واح ــدة
ملـ ــورد ع ــام واس ـت ـغــالــه لـتـقــاضــي أرب ـ ــاح طــائ ـلــة مع
تمنني املواطنني بالخدمة املقدمة التي يدفعون ثمنها
أضعاف سعرها الحقيقي .وفعليًا ،استشراس وزراء
القوات في جلسات الحكومة لم يكن إال من هذا الباب.
فوفقًا للمصادر ،تمحور الطرح القواتي حول توكيل
شركة كبيرة في كل قضاء بتنظيم «مافيا» املولدات،
وضـبــط عملها ّ
ودر األرب ــاح كلها فــي مـكــان واحــد.

ك ــذل ــك ي ـ ـحـ ــاول أص ـ ـحـ ــاب ال ـع ـم ــل أن
يـ ـنـ ـت ــزع ــوا وعـ ـ ـ ـ ـدًا م ـ ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن
بـتـجـمـيــد األج ـ ــور ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـعــام
حـ ـ ـت ـ ــى يـ ـ ـج ـ ــري ام ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاص األثـ ـ ـ ــر
الـتـضـخـمــي لـكـلـفــة ال ـس ـل ـسـلــة ،وه ــذا
األمر قد يمتد من خمس سنوات إلى
عـقــود ،تمامًا كما حصل مــع تجميد
األج ــور فــي الـقـطــاع الـخــاص مــن عام
 1996حتى .2008
فمن أن يستسهل
أمــا الـخــوف األكـبــرِ ،
موظفو القطاع العام مقايضة أجورهم
الحالية بمعاشاتهم التقاعدية.

تقرير

انتخابات المحامين :النقابة «مشغولة بحالها»
محمد نزال
ي ـك ـثــر ال ـح ــدي ــث ب ــن امل ـح ــام ــن ،هــذه
األيـ ــام ،عــن املـئـ ّ
ّ
ـويــة املقبلة لنقابتهم
فــي بـيــروت .أصـبــح عمرها  99عامًا.
سـ ُـي ـن ـت ـخــب ن ـق ـيــب ج ــدي ــد ف ــي ال ـع ــام
املـ ـقـ ـب ــل ،وسـ ـتـ ـك ــون انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ذات
ّ
ّ
خاصةّ .أمــا يوم األحــد املقبل،
رمزية
ّ
فستشهد النقابة انتخابات عضوية
ّ
خاصة بأربعة مقاعد في مجلسها.
ّ
يتعزز الطابع السياسي النتخابات
النقابة ،غالبًا ،عندما تكون املعركة
ح ــول مــوقــع ال ـن ـق ـيــب ،فـيـمــا يـتــراجــع
ّ
ذاك الطابع عادة عندما يتعلق األمر
بانتخابات «الـعـضـ ّ
ـويــة» .هــذا األمــر
يسري على االنتخابات املقبلة نهاية
األس ـب ــوع ،ال ـتــي قــد ت ـكــون «نـقــابـ ّـيــة»
باملعنى التقليدي أكثر ِمن السابق ،أو
هكذا يجب ،نظرًا لبعض «الفضائح»
ّ
اإلداريـ ـ ـ ــة املـ ـث ــارة ،ك ــأزم ــة «ال ـت ــأم ــن»
ً
مثال ،التي وصلت إلى التداعي أمام
الـ ـقـ ـض ــاء بـ ــن أه ـ ــل «ال ـ ـ ـكـ ـ ــار» .بـعــض
ّ
للعضوية أت ــوا عـلــى ذكــر
املــرشـحــن
املسألة في برامجهم املقتضبة ،لكن
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ّ
ّ
اإلنشائية،
العموميات
على طريقة
ذل ــك ّ
رب ـمــا خــوفــا ِم ــن إغ ـضــاب بعض
ً
أصحاب النفوذ ،فضال عن الحرص
ع ـل ــى ع ـ ــدم ت ـض ـي ـيــع أص ـ ـ ــوات ُي ـم ـكــن
أن تـ ـص ـ ّـب مل ـص ـل ـح ـت ـه ــم .ذات يـ ــوم،
كــان لـهــذه النقابة ثقلها فــي الحياة
االج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة ع ـم ــوم ــا ،وكـ ـ ــان رأي ـه ــا
مسموعًا على ّ املستوى الوطني ،بل
ُيمكن الـقــول إنــه كــان ُمهابًا ،ولطاملا
انتظر كثيرون صدور بيانها تعليقًا
على مختلف قضايا الرأي العامّ .أما
الـيــوم فالنقابة «مشغولة بحالها».
ُيحكى عن الفساد الذي طرق أبوابها
بــالـتـعــاقــب عـلــى م ــدى س ـن ــوات .بــات
املحامي يخاف على مصيره وأمنه
امل ـع ـي ـش ــي والـ ـصـ ـح ــي والـ ـتـ ـق ــاع ــدي.
ُ
ّ
أصـ ـبـ ـح ــت تـ ـل ــك الـ ـنـ ـق ــاب ــة تـ ـشـ ـب ــه ك ــل
األش ـ ـيـ ــاء ف ــي بـ ــادنـ ــا .ب ــال ـت ــأك ـي ــد ،ال
أح ــد ي ـت ـحـ ّـدث عــن مـحــامــن سـنــراهــم
ّ
ي ـت ـس ـ ّـول ــون ،وال أن األم ـ ــر س ـي ـطــاول
بعض «دي ـنــاصــورات» املـهـنــة ،الذين
«ي ــأك ـل ــون األخ ـض ــر وال ـي ــاب ــس» على
مـسـتــوى ال ـن ـفــوذ امل ـت ـجــاوز للمهنة،
ّ
لـ ـك ــن الـ ـح ــدي ــث عـ ــن عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر ِم ــن

«صغار» املحامني ،الذين ُيمكن القول
ّ
ّ
رفاهية
إن غدهم ُيمكن أن يكون أقل
ّ
ِم ــن ح ــاض ــره ــم .ك ــل ه ــذه ال ـع ـنــاويــن،
الـ ـت ــي أثـ ـي ــرت طـ ـ ــوال الـ ـع ــام امل ــاض ــي
ب ـح ـ ّـدة ،ت ـكــاد ت ـغ ـيــب ،بـمـسـتــوى تلك
ال ـحـ ّـدة ،قبيل االنـتـخــابــات .حسابات
االنتخابات دائمًا مختلفة.
عدد املرشحني في االنتخابات املقبلة
بلغ  13مرشحًا .الـفــرع الحقوقي في
تـ ّـيــار املستقبل أعـلــن تــرشـيــح جميل
ق ـم ـبــريــس ،وه ــو ّ أم ــن ال ـس ـ ّـر الـحــالــي
وتبنى «املستقبل» أيضًا
في النقابة،
ّ
ترشيح إيلي حشاش املحسوب على
ّ
ّ ّ
العضو
حــزب ال ـقــوات اللبنانية .أم ــا ّ
الـ ـح ــال ــي أس ـ ـعـ ــد سـ ـعـ ـي ــد ،ف ـي ـت ــرش ــح
مـ ـج ـ ّـددًاّ ،مـحـســوبــا ع ـلــى ح ــرك ــة أم ــل،
فيما يـتــرشــح العضو الـحــالــي أيضًا
ف ـ ــادي حـ ـ ـ ّـداد م ـح ـسـ ّـوبــا ع ـلــى ال ـت ـيــار
ّ
ّ
الحر .ويترشح كل ِمن إيلي
الوطني
ب ــازرل ــي (م ـق ـ ّـرب ِم ــن الـنـقـيــب الـســابــق
نهاد جبر) ،جيلبير مسيحي ،جيلبير
أب ـ ــو ع ـ ـ ّـب ـ ــود ،آرل ـ ـيـ ــت ب ـ ّـج ــان ــي ،سـعــد
الدين الخطيب ،رشيد ّ
قباني ،بيرت
أب ــي راش ــد (اآلت ــي ِم ــن مـقــربــة ريـمــون

ّإده وتـ ـ ــراث ال ـن ـق ــاب ــة) ،ح ـســن جــابــر
وعماد مرتينوس .طبعًا ،التحالفات
الـ ـسـ ـي ــاس ـ ّـي ــة ف ـ ــي الـ ـنـ ـق ــاب ــة ال ت ـك ــون
ب ــالـ ـض ــرورة ن ـس ـخــة ع ــن ال ـت ـحــال ـفــات
الـسـيــاسـ ّـيــة الـتـقـلـيـ ّ
ـديــة .هـنــا يحصل
ت ـن ـس ـي ــق وت ـ ـ ـبـ ـ ــادل ل ـ ـ ــأص ـ ـ ــوات ،بــن
الـحـلـفــاء والـخـصــوم عـلــى ح ـ ّـد س ــواء،
ّ
ب ـح ـيــث ي ـت ـص ـ ّـور امل ــراق ــب أن مـسـ ّـألــة
ّ
السياسية ،في بالدنا ،إنما
الخالفات
ّ
هي ّ
مجرد واجهة لخصومة شكلية.

ّ
كان ّفؤاد مطر أول
المرشحين النتخابات
صندوق التقاعد مع
برنامج ّحماية
معيشية للمحامين

يـ ـب ــرز ف ــي هـ ــذه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ع ـن ــوان
فــرعــي لــم يـكــن لــه ص ــدى فــي الـســابــق:
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات «ل ـج ـن ــة إدارة ص ـن ــدوق
التقاعد» .في القوانني الناظمة لعمل
نقابة املحامني ،فإن هذه انتخابات ال
ُ
ُ
بـ ّـد أن ت ـجــرى ،وبالفعل كــانــت تجرى
سابقًا على هامش انتخابات مجلس
ال ـن ـقــابــة ،ل ـكــن ك ــان ــت ت ـج ــري بـطــريـقــة
أق ــرب إلــى الـتــزكـيــة .هــذه امل ـ ّـرة ،ونظرًا
للمشاكل الكثيرة الـتــي تعاني ِمنها
النقابة ،في الداخل أكثر ِمن الخارج،
ّ
يبدو ّأن ّ
انتخابية لتحديد
ثمة معركة
َم ــن س ـيـ ّـديــر ه ــذا ال ـص ـن ــدوق .ه ــذا ما
ّ
ُي ّ
عضوية
فسر ترشح عدد كبير لشغل
«ال ـ ـص ـ ـن ـ ــدوق» ف ـ ــي ال ـل ـج ـن ــة امل ــؤل ـف ــة
ِم ـ ــن  5أع ـ ـضـ ــاء .ك ـ ــان املـ ـح ــام ــي فـ ــؤاد
مـطــر ّأول َم ــن تــرشــح لـعـضـ ّ
ـويــة هــذه
اللجنة ،مــع برنامج لتحسني ظــروف
امل ـحــامــن امل ـع ـي ـشـ ّـيــة ،م ــا أثـ ــار انـتـبــاه
ك ـث ـيــر ِمـ ــن امل ـح ــام ــن ،خ ـ ّ
ـاص ــة لـكــونــه
ِمــن الـجـيــل ال ـشــاب فــي الـنـقــابــة .جــرت
الـعــادة أن يـكــون أعـضــاء هــذه اللجنة
ِم ــن الـكـبــار فــي ال ـســن ،الــذيــن يصفهم
بـعــض املـحــامــن ب ــ«الــدي ـنــاصــورات».

فــي ال ـش ـكــل ،ه ــؤالء ي ـبــدون أق ــرب إلــى
الـصــورة النمطية لــ«الـحـكـمــاء» .لكن،
في الواقع ،هؤالء قد أصبحوا بعيدين
عـ ــن ال ـ ـحـ ــدث الـ ـي ــوم ــي ،وب ـ ــات ـ ــوا غـيــر
ّ
ّ
التطورات ،حتى
قادرين على مواكبة
وإن حـسـنــت ن ـيــات ـ ّهــم .سـعـيــد عــامــة
هو أحد هؤالء املرشحني ،وهو عضو
حــالــي فــي الـلـجـنــة ،وق ــد خـســر سابقًا
فــي انتخابات مجلس النقابة ،حتى
ب ــات ُي ـع ــرف ب ــ«امل ــرش ــح الـ ــدائـ ــم» .هو
نفسه َمن خسر أخيرًا في االنتخابات
ّ
النيابية أيضًا .عمومًاِ ،من املرشحني
ّ
فــي انـتـخــابــات «الـصـنــدوق» يـبــرز كل
ِمــن :ملحم قانصو ،يوسف الخطيب،
فـ ـ ـ ــؤاد مـ ـط ــر ،سـ ـع ــاد شـ ـعـ ـي ــب ،ن ــا ّي ــف
دي ـ ـ ـ ــاب ،س ـع ـي ــد عـ ــامـ ــة ،سـ ـع ــد رنـ ـ ــو،
م ــوري ــس دي ـ ـ ــاب ،ريـ ـم ــون ج ـم ـه ــوري،
جـ ـ ـ ــوزف صـ ـفـ ـي ــر ،طـ ــونـ ــي ح ـ ــوران ـ ــي،
سيمون الطويل وهيكل ضرغام .عدد
ّ
املــرش ـحــن لـهــذا «ال ـص ـنــدوق» أصبح
ّ
أك ـب ــر ِمـ ــن عـ ــدد امل ــرش ـح ــن لـعـضــويــة
م ـج ـلــس ال ـن ـق ــاب ــة ،وهـ ـ ــذا م ــا يـعـكــس،
م ـ ّـرة أخ ــرى ،الـهــاجــس تـجــاه األزم ــات
الــداخ ـلـ ّـيــة ف ــي ال ـن ـقــابــة والـ ـخ ــوف ِمــن

ّ ُ
ـادي ــة ت ـ ـهـ ـ ّـدد ال ـب ــاد
ت ــداعـ ـي ــات اق ـت ـص ـ
عـ ـم ــوم ــا ،ونـ ـق ــاب ــة املـ ـح ــام ــن لـيـســت
ب ـب ـع ـيــدة ع ــن هـ ــذه املـ ــوجـ ــة .ع ـ ـ ــادة ،ال
ّ
ّ
لعضوية
انتخابية
ُيحكى عن برامج
«الصندوق» املذكور ،لذا كان الفتًا أن
امل ـحــامــي ف ــؤاد مـطــر وض ــع بــرنــامـجــا
وب ــادر إلــى توزيعه ،وفــي أحــد بنوده
يـعــد بــالـسـعــي ل ــ«رف ــع مـسـتــوى قيمة
معاش التقاعد للمحامي ،ليتناسب
ّ
املعيشية املتزايدة ،بوضع
مع األعباء
م ـعــادلــة ثــاب ـتــة ،ه ــي خـمـســة أضـعــاف
ال ـح ـ ّـد األدن ـ ــى ل ــأج ــور» .كــذلــك ي ــورد
مطر وعدًا آخر في برنامجه« :تحسني
ّ
الصحية للمتقاعد وربطه
التقديمات
ّ
ب ـش ـب ـكــة أم ـ ــان ص ــح ــي ،وإعـ ـف ــائ ــه ِم ــن
رسـ ــوم ال ـتــأمــن ،وك ــذل ــك الـتـعــاقــد مع
ّ
الصحة لتأمني األدويــة الالزمة
وزارة
ّ
ّ
لـ ــه» .ك ــل ه ــذا يـعـكــس ال ـهــاجــس إيـ ــاه.
عـنــدمــا تـصــل ال ـنــوبــة إل ــى أن يخشى
املحامون على مستقبلهم ،وهم أبناء
«ك ــار» لطاملا حسدهم ّاآلخ ــرون على
رفاهيته ،فهذا أحد مؤشرات املخاوف
ِمــن «بـكــرا» الـتــي يـبــدو أنــه تنتقل ِمن
ومن قطاع إلى آخر.
مهنة إلى أخرى ِ

وطبعًا ،امل ــادة األساسية فــي هــذا االق ـتــراح ،أن تكون
األحزاب هي املمسكة بهذه الشركات ،فتتحول األرباح
تلقائيًا إلــى صـنــدوق الـحــزب لتكون وسيلة تمويله
األساسية .بمعنى آخــر ،ال معامل إنتاج وال بواخر،
وال من يحزنون« ،لنفرض أمرًا واقعًا بقوة االمتياز».
ون ـم ــوذج شــركــة كـهــربــاء زحـلــة الـتــي يــديــرهــا أسعد
نـكــد عـبــر امـتـيــاز مــن أي ــام املـتـصــرفـيــة ،هــو الـنـمــوذج
املحبب إلــى قلب الـقــوات ،وهــو ما دفعها إلــى املبالغة
ّ
في الصراخ والدعوة إلى التظاهر ،عل اقتراح النائب
ّ
جورج عقيص بالتمديد المتياز نكد ّ
فيشرع معه
يمر
اعتماد التجربة فــي كــل لبنان .وباملناسبة ،كهرباء
زح ـلــة تــربــح لـسـبــب وح ـي ــد :أن ـهــا تـشـتــري الـكـهــربــاء
من مؤسسة كهرباء لبنان ،بالسعر املــدعــوم ،أي ما
يعادل  50ليرة للكيلو واط ،فيما تعيد بيعه للمواطن
بأضعاف السعر الذي تحصل هي عليه.
مـبــدأ التشجيع عـلــى الخصخصة لـيــس جــدي ـدًا على
الـ ـق ــوات ،ف ـمــن ي ــراق ــب عـمـلـهــا داخـ ــل ال ـح ـكــومــة ،ي ــدرك
تمامًا أنها كانت هدفًا يسعى له وزير الصحة غسان
حاصباني ،على سبيل املـثــال .فكان أن عمد فــي أول
فرصة إلــى ضــرب القطاع العام املسمى مستشفيات
حكومية عبر خفض سقفها املالي على حساب رفع
سقف املستشفيات الـخــاصــة ،وذل ــك بـنـ ًـاء على نفس
القاعدة :من غير املهم ما سيتكبده املواطن على خدمة
الكهرباء أو االستشفاء ،ما دام سيحصل عليها في
النهاية ،شرط أن يحصلوا هم أيضًا على ثمن الخدمة،

فـيـكــون الـجـمـيــع مـ ـس ــرورًا .وبـ ــات م ــن الـصـعــب الـيــوم
تصديق كذبة القوات عن «مشروع إعادة بناء الدولة»،
فـيـمــا تـبـحــث عــن خلخلة أع ـمــدة ه ــذه ال ــدول ــة عـنــد كل
مفترق ،وتجهد لكسر ثقة املواطن بمؤسساته.
َ
الطبع أن يغلب التطبع ،كما ال يمكن
مجددًا ،ال يمكن
القوات أن تخرج من ماضيها .بدا ذلك واضحًا يوم أول
من أمس خالل إقــرار قانون املختفني قسرًا .لسنوات
م ـض ــت ،رب ـط ــت مـ ـع ــراب عـ ـب ــارة «امل ـف ـق ــودي ــن ق ـس ـرًا»
باملفقودين في السجون السورية ،وشكلت رأس حربة
في املطالبة باسترجاعهم ومعرفة مصيرهم ،مسقطة
من حساباتها توسيع «البيكار» ليشمل كل املختفني
قـسـرًا ،بمن فيهم املـفـقــودون فــي لبنان ،أو لــدى العدو
اإلسرائيلي .وإذا بــاملــادة  37مــن القانون (الـتــي تنص
ً
على معاقبة كل من أقدم بصفته محرضًا أو فاعال أو
ً
شريكًا أو متدخال في جرم اإلخفاء القسري ،باألشغال
الشاقة) تفضح القوات التي اعترض نوابها ،مطالبني
بإلغاء املادة  37منه وإعادة القانون إلى اللجان .هكذا،
اختار رؤوس حربة هذا امللف في السنوات املاضية أن
يخفوا رؤوسهم عند ّ
الجد ،ربما خوفًا من نتائج مادة
مماثلة قــد تـطــاول رؤس ــاء أح ــزاب ونــوابــا ومسؤولني.
ورب ـمــا ألن ال ـبــرج الــوه ـمــي املـبـنــي عـلــى تــراكــم أوج ــاع
الناس ،قد ُه ِدم ،فلم يعد تسلقه مربحًا .ينبغي البحث
اآلن عن مادة أخرى للتجارة ،ما دام امتياز زحلة سقط
وبــات ألهالي املفقودين قسرًا قانون حقيقي يخفف،
ً
ولو قليال ،آالم جراحهم.

املنتدى االقتصادي واملرصيف العريب الصيني األول
نظمــت مجموعــة فرنســبنك ،بالتعــاون مــع اتحــاد املصــارف العربيــة ومنظمــة التعــاون املــايل
اآلســيوي ،املنتــدى االقتصــادي واملــريف العــريب الصينــي األول يف بــروت ،أمــس ،وذلــك بحضور
الفــت ملصــارف ومؤسســات ماليــة ورشكات وغــرف تجاريــة وجمعيــات صينيــة وعربيــة.
فرنســبنك
وقــد شـ ّدد الرئيــس الفخــري التحــاد الغــرف العربية ،ورئيــس مجلــس إدارة مجموعة َ
عدنــان القصــار ،يف كلمتــه االفتتاحيــة عــى اسـراتيجية العالقــات العربيــة ــــــ الصينيــة ،داعيـاً
إىل تعزيــز كل ســبل التعــاون والـراكات والعالقــات بــن الصــن والعــامل العــريب ،بالتعــاون مــع
القطــاع املــريف الــذي يــؤدي دورا ً محوريـاً يف ترســيخ مثــل هــذه الروابــط.
بــدوره ،أكــد  ،Yang Zaipingاألمــن العــام ملنظمــة التعــاون املــايل اآلســيوي ،عــى الحاجــة
امللحــة إىل توثيــق التعــاون مــا بــن الصــن والعــامل العــريب عــى صعيــد القطاعــات املرصفيــة
واملاليــة والتجاريــة ،داعي ـاً املصــارف والجمعيــات العربيــة لالنضــام إىل عضويــة االتحــاد.
وأعلــن  Li Zhonghangاألمــن العــام لغرفــة التجــارة الدوليــة لطريــق الحريــر عــن خطــة
الغرفــة إلنشــاء منصــة ماليــة عربيــة ــــــ صينيــة مخصصــة لتمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة
يف العــامل العــريب ،منوهـاً مبســاهامت الرئيــس عدنــان القصــار يف تعزيــز مصالــح العــامل العــريب
وتوطيــد العالقــات العربيــة ــــــ الصينيــة.
مــن جهتــه ،الشــيخ محمــد ج ـراح الصبــاح ،رئيــس اتحــاد املصــارف العربيــة ورئيــس مجلــس
إدارة بنــك الكويــت الــدويل وعضــو مجلــس إدارة جمعيــة املصــارف الكويتيــة ،تعهــد بالت ـزام
اتحــاد املصــارف العربيــة بالرشاكــة مــع الجمعيــات الصينيــة والغــرف والهيئــات األخــرى
لرتســيخ العالقــات املرصفيــة والتمويليــة بــن الصــن والعــامل العــريب.
وكان املنتــدى قــد افتتــح أعاملــه بكلمــة ألقاهــا النائــب األول لحاكــم مــرف لبنــان رائــد
رشف الديــن ،لفتــت إىل الثقــة التــي يواصــل بهــا مــرف لبنــان إدارة وصــون االقتصــاد اللبنــاين،
مؤكــدا ً عــى أن القطــاع املــريف اللبنــاين ال يــزال هــو املحــرك الرئيــي لالقتصــاد اللبنــاين،
وســلط الضــوء عــى القوانــن الحازمــة واإلدارة الحكيمــة والرؤيــة الثاقبــة للبنــك املركــزي
اللبنــاين ،كــا والتدابــر الهادفــة إىل تعزيــز الشــفافية واالمتثــال.
مذكــرت تفاهــم مــع مجموعــة فرنســبنك ،األوىل مــن وزارة
َ
وشــهد افتتــاح املنتــدى توقيــع
الصناعــة اللبنانيــة ،والثانيــة مــن منظمــة التعــاون املــايل اآلســيوي .وتهــدف مذكــرة التفاهــم
بــن منظمــة التعــاون املــايل اآلســيوي ومجموعــة فرنســبنك إىل تعزيــز البحــوث والفعاليــات
والتبــادالت والـراكات الصينيــة العربيــة .فيــا ملذكــرة التفاهــم مــع وزارة الصناعــة اللبنانيــة
هدفــان رئيســيان ،هــا :تطويــر الصناعــة اللبنانيــة مــن خــال إنشــاء مجمعــات صناعيــة
رئيســية يف جميــع أنحــاء البــاد ،والــروع يف مشــاريع الطاقــة املتجــددة يف القطــاع الصناعــي.

