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كلفة تحويل  200دوالر من
المتحدة إلى لبنان،
الواليات ّ
وفقًا لحسابات البنك الدولي
األول من ،2013
في الفصل ّ
أي إن الكلفة تمثل %10.74
وتسجل تراجعًا مقارنة بالعام
الماضي

م��س��اح��ات ال��ب��ن��اء المغطاة
ب���رخ���ص ال���ب���ن���اء ال���ج���دي���دة
األول،
الممنوحة في الفصل ّ
بتراجع نسته  %21.2مقارنة
ب��ال��ف��ت��رة نفسها م��ن ع��ام
 .2012وت��ح��ظ��ى محافظة
جبل لبنان بـ %45منها

تتوقع وكالة «»Moodys
ّ
أن ت��رت��ف��ع ن��س��ب��ة ال��ق��روض
ال��م��ش��ك��وك ف��ي تحصيلها
المتعثرة) إلى هذا
(القروض
ّ
ال��م��س��ت��وى ف��ي ع���ام ،2013
نتيجة تأثر محافظ المصارف
اللبنانية باالضطرابات اإلقليمية

21.48

2.8

6.5

مليون متر مربع

دوالرًا

في المئة

تقرير

خطف تباشير
«الربيع النقابي»
هيئة التنسيق النقابية وحدها في المعركة
تستعد هيئة التنسيق
النقابية للعودة إلى الشارع
فهي لم تبلع محاولة خداعها بإقرار
سلسلة الرواتب ّمرة ثانية من دون
النواب .إال أن
إحالتها على مجلس
ّ
قيادة الهيئة باتت تدرك أن نتائج
املعركة قد تكون سلبية إذا
بقيت تخوضها بمفردها
محمد زبيب
الذت الهيئات االق�ت�ص��ادي��ة بالصمت.
لم تعد سلسلة الرتب وال��روات��ب تهدد
ال �ب�ل�اد ب �ك��ارث��ة .ب��ال �ع �ك� ّ�س ،ب ��دأ بعض
ممثلي هذه الهيئات يبشر باالنتعاش،
رغم اتخاذ مجلس ال��وزراء في جلسته
األخ � �ي ��رة ،ف ��ي  21آذار امل ��اض ��ي ،ق ��رارًا
ث��ان�ي��ًا ب��إح��ال��ة م �ش��روع ال�س�ل�س�ل��ة على
م�ج�ل��س ال � �ن ��واب .أع �ل��ن رئ �ي��س ات �ح��اد
غرف التجارة محمد شقير ،أن الفنادق
ام �ت�ل�أت ف ��ور إع�ل�ان اس�ت�ق��ال��ة ال��رئ�ي��س
ن �ج �ي��ب م �ي �ق ��ات ��ي .أش � � ��ار إل � ��ى ارت� �ف ��اع
نسبة اإلش �غ��ال م�ب��اش��رة م��ن  %35إلى
 %70و %80ف ��ي غ� �ض ��ون أس �ب��وع�ي�ن!

ص � ّ�ور األم ��ر ك�م��ا ل��و أن ال �س� ّ�ي��اح ك��ان��وا
م�ت�س� ّ�م��ري��ن أم� ��ام ش��اش��ات ال�ت�ل�ف��زي��ون
ب��ان�ت�ظ��ار ش�ي��وع خ�ب��ر االس�ت�ق��ال��ة ،وم��ا
إن أعلنها ميقاتي حتى تهافتوا على
وكالء سفرهم ليحجزوا لهم عطلة في
ربوع لبنان .يا سبحان الله!
ّ
يتغير شيء في األوضاع
في الواقع ،لم ُ
السيئة ،لكن أدخ ��ل تعديل بسيط على
ال�خ�ط��اب للمرحلة امل�ق�ب�ل��ة .ف�م��ا ُيسمى
ّ
التجمع
«الهيئات االقتصادية» (وه��ي
ّ
الذي يمثل مصالح أصحاب الرساميل)
أدرك��ت أن خطابها التهويلي لم يحقق
أغ ��راض ��ه ف��ي إخ �ض��اع ه�ي�ئ��ة التنسيق
النقابية ووض��ع الناس في مواجهتها،
وال س�ي�م��ا غ�ي��ر ال�ع��ام�ل�ين ب��أج��ر ،ب��ل إن
ّ
لهذا الخطاب أنه استفز
النتيجة األبرز ّ
ال� �ف� �ئ ��ات ال� �ت ��ي ت �م��ث �ل �ه��ا ال �ه �ي �ئ��ة ،وه��ي
ّ
ّ
تتشكل أساسًا من املعلمني في املدارس
ّ
ال��رس�م�ي��ة وال �خ��اص��ة وم��وظ �ف��ي اإلدارة
ال �ع� ّ�ام��ة ،ف ��زاده ��ا إص� � ��رارًا ع �ل��ى تحقيق
م�ط�ل�ب�ه��ا ب��إح��ال��ة ال�س�ل�س�ل��ة ب �م��ا يشبه
ال �ت �ح� ّ�دي ،وب��ات��ت ه �ن��اك خ�ش�ي��ة م��ن أن
يجتذب زخ��م ّ
تحركاتها شبه اليومية
ف��ي ال �ش��ارع ف �ئ��ات أخ ��رى م��ن ّ العاملني
ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص ،ف �ي �ح��ث �ه��ا ع�ل��ى
التنظيم والضغط على القوى السياسية
املسيطرة وال�س�ع��ي إل��ى تحقيق بعض
ال � �ت� ��وازن امل �ف �ق��ود ف ��ي م� �ي ��زان امل �ص��ال��ح
االج�ت�م��اع�ي��ة وع�ل�اق ��ات ال �ع �م��ل .بمعنى

صحيح ان هيئة التنسيق النقابية كسبت معنويا ولكن الجولة املاضية ربحها مجددا أصحاب الرساميل (هيثم املوسوي)
م��ا ،اس�ت��درك ّ
تجمع أصحاب الرساميل
ال�ن�ت��ائ��ج العكسية إلع�لان��ه «األم� ��ر ل��ي»
ف��ي لحظة س�ي��اس�ي��ة ملتبسة ،ف �ق��رر أن
يخطف «تباشير الربيع النقابي» بدل
محاربتها وجهًا لوجه ،في ظل أوضاع
غ �ي��ر م�ض�ب��وط��ة م�ح�ل�ي��ًا وإق �ل �ي �م �ي��ًا ،وال
ّ
التكهن كثيرًا بمساراتها املنفلتة.
يمكن
رابطة أساتذة
رئيس
دفع
ما
ربما،
وهذا،
ّ
التعليم ال �ث��ان��وي ال��رس�م��ي ح��ن��ا غريب
إلى القول في احتفال عيد ّ
العمال أمس:

«إن ت �ب��اش �ي��ر رب �ي �ع �ن��ا ال �ن �ق��اب��ي الح��ت
ف��ي امل�ي��ادي��ن ال ف��ي امل�خ� ّ�ي�لات ،ووحدهم
ال�ح�م�ق��ى ي�ع�ت�ق��دون أن ف��ي وس�ع�ه��م أن
ي �م �ن �ع��وا ال��رب �ي��ع م ��ن أن ي��زه��ر ّ وي��ؤت��ي
ثماره» .ولكن ،لألسف ،يدرك حنا غريب
جيدًا أن ه��ؤالء «الحمقى» يمتلكون ما
ي�ك�ف��ي م��ن امل ��ال وال�س�ل�ط��ة ك��ي ي� ّ�داف�ع��وا
عنهما حتى آخر لبناني ،إذا تسنى لهم
ّ
ذلك ،وهذا ما تدل عليه التجارب السابقة
في لبنان وفي الكثير من البلدان .ولذلك

(ربما أيضًا) أراد من عبارته أن تنطوي
ع�ل��ى رس��ال�ت�ين ت�ح��ذي��ري�ت�ين :أن معركة
هيئة التنسيق النقابية ل��م تنته بعد،
السلسلة ل��م ي�ص��ل إل��ى
م��ا دام م �ش��روع
َ
مجلس النواب ،ولم ُيق ّر وفقًا لالتفاقيات
وال�ت�ع�ه��دات امل�ع�ق��ودة ،وأن ه�ن��اك خطرًا
ُ
ّ
جديًا من خسارة هذه املعركة إن تركت
الهيئة وحدها ولم تتكامل معركتها مع
م�ع��ارك أخ��رى مفتوحة وت��ؤس��س لقيام
حركة نقابية جديدة.

تقرير

يستعدون لـ«مرحلة جديدة»
 1.5مليون عامل
ّ
حسن شقراني
ي��راق��ب ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ون ،ب�ق �ل��ق ،م��ا ي�ح��دث
ح ��ول� �ه ��م م � ��ن اض � � �ط � ��راب � ��ات .ي �خ �ش��ون
امل �خ ��اط ��ر ال �ت ��ي ت �ح ��دق ب �ك �ي��ان �ه��م .ب�ين
ص � � ��راع امل � � �ح� � ��اور ،ح � �س ��اب ��ات ت�ش�ك�ي��ل
ال �ح �ك��وم��ة ،ق ��ان ��ون االن �ت �خ��اب��ات وم�ع��ه
ال� �ب ��رمل ��ان ال� �ج ��دي ��د ،ت � � ��زداد م �خ��اوف �ه��م.
ّ
تطلعاتهم يجب أن تنصب على الداخل،
ع�ل��ى إع ��ادة إن �ت��اج ال��دول��ة .دل�ي�ل�ه��م في
ه� ّ�ذا السعي ه��و الحركة النقابية التي
بشرتهم بربيع خاص؛ نوع مختلف من
ّ
املواسم ُيمكن أن يحل عليهم هذا العام.
ّ
ف� ��ي االح � �ت � �ف ��ال ال � � ��ذي ن ��ظ �م ��ه ات �ح ��اد
ن �ق��اب��ات م��وظ �ف��ي امل �ص ��ارف ملناسبة
عيد ال�ع�م��ال أم��س ،ت � ّ
�ردد ص��دى هذه
ال��دع��وةُ .رص��د ف��ي كلمات الناشطني
ٌ
ّ
ّ
النقابيني أم��ل ب��أن ال�ح��رك��ة النقابية
التي شهدتها البالد خالل فترة العام
املاضي ،قادرة على إنتاج واقع جديد
ي �ح �م��ل ه ��واج ��س  1.5م �ل �ي��ون ع��ام��ل
وع��ائ�لات�ه��م ف��ي ه��ذا ال�ك�ي��ان الصغير
إلط�لاق قطار التصحيح االقتصادي

ّ
وال� � ��وص� � ��ول إل� � ��ى ض ��ف ��ة اج �ت �م��اع� ّ�ي��ة
جديدة.
أن ُيحتفل بعيد ّ
العمال قبل ثالثة أيام من
موعده الرسمي هو استعجال إيجابي.
ّ
ُ
«كلما كانت األوضاع مضطربة تصبح
الحاجة أكبر إلى الدولة» ،يشرح وزير
ال�ع�م��ل املستقيل ش��رب��ل ن �ح��اس .ب��رأي��ه
تلعب ال�ح��رك��ة النقابية دورًا محوريًا
ّ
الزمنية« .مسؤوليتها
في هذه النقطة
ّ
ّ
ُ
ت�ت�خ��ط��ى ال �ن��واح��ي امل�ط�ل�ب�ي��ة ،إذ ي�ع��ول
عليها ملواجهة انهيار النظام ،وإع��ادة
االع �ت �ب��ار إل ��ى ال �ن �ظ��م وال �ق ��وان�ي�ن ال�ت��ي
تحكم آليات عمل الدولة».
ُي� �ح � ّ�دد ش��رب��ل ن �ح��اس ث�ل�اث��ة ع �ن��اوي��ن
ل �ع �ي��د ال� �ع� �م ��ال ه � ��ذا ال � �ع� ��ام ،ول �ل �ح��رك��ة
ً
ً
ال �ن �ق��اب �ي��ة إج � �م� ��اال؛ ّأوال ،م �ف �ه��وم عقد
ّ
ُ
ال �ع �م��ل ال �ج �م��اع��ي ال� ��ذي ي �ع��د ال�ص�ي�غ��ة
ال �ت ��أس �ي �س � ّ�ي��ة ل �ل �ت �ك��اف��ؤ االج �ت �م ��اع ��ي.
إط� ��اح � �ت� ��ه ل� �ي� �س ��ت ظ ��رف � �ي ��ة ب � ��ل ت � �ه � ّ�دد
املنطق ال��ذي تعتمده ال��دول��ة م��ن خالل
دستورها .ما يحصل من قضم لحقوق
ّ
موظف في قطاع مصرفي ّ
يدر
 22أل��ف
 1.7مليار دوالر من األرباح سنويًا ،هو

الحافز ّ
األول لتعزيز الروح النقابية في
كافة القطاعات.
ث��ان�ي��ًا ،ح��ري��ة تأسيس ال�ن�ق��اب��ات .وهنا
املكاسب ال تتعلق فقط بالتفاوض حول
رفع حصة األج��ور من اإلنتاج فقط ،بل
ّ
املدنية .تلك
تتعداه إلى حفظ الحريات
ال �ح��ري��ات تكفلها االت�ف��اق�ي��ات ال��دول�ي��ة
وعلى رأسها تلك ترعاها منظمة العمل
ّ
ّ
الدولية التابعة لألمم املتحدة ،والتي

اإلعداد لتحويل هيئة
التنسيق إلى اتحاد عام
لموظفي الدولة يضم
أيضًا المتعاقدين

ّ
ُيحاول النظام في لبنان التملص منها.
ث ��ال �ث ��ًا ،م �س��أل��ة ان �ت �ظ ��ام أداء ال�س�ل�ط��ة
ُ
اإلداري وامل��ال��ي .فالدولة التي لم تنتج
م ��وازن ��ة م �ن��ذ ث �م��ان��ي س� �ن ��وات ،خطفت
س�ل�س�ل ُ��ة ال��رت��ب وال ��روات ��ب ف��ي ال�ق�ط��اع
العام :أق� ّ�ر املشروع ُ
وحجز في األدراج.
ّ
ال يزال محجوزًا حتى اآلن ،واألنكى أنه
ّ
مكتوب بصيغة مشوهة.
ّ
«يجب أن يعرف الشعب أنه حتى اآلن لم
ُ
تحل السلسلة ،وهذه إهانة لكل الشعب
ول�ي��س ف�ق��ط لهيئة ال�ت�ن�س�ي��ق» ،أوض��ح
رئ �ي��س راب� �ط ��ة األس� ��ات� ��ذة ف ��ي ال�ت�ع�ل�ي��م
ال �ث��ان��وي ال��رس �م��ي ،أح ��د أرك � ��ان هيئة
ّ
«سنرد
التنسيق النقابية ،حنا غريب.
نسكت».
على هذه اإلهانة ولن
ٌ ُ
س �ي �ك��ون ل�ل�ه�ي�ئ��ة م ��وق ��ف ت �ط �ل �ق��ه غ� �دًا،
أي ع �ش �ي��ة ال� �ع� �ي ��د .س �ت �ط��ال��ب ب��إح��ال��ة
السلسة فورًا وإقرارها في البرملان وفق
ّ
االتفاقات والتعهدات .كما ستدعو كل
امل�ت�ض� ّ�رري��ن م��ن ال�ن�ظ��ام الضريبي غير
العادل ،والفساد املستشري والهدر ،إلى
الوحدة للعمل على إطالق واقع جديد.
ّ
«آم � � � ��ال ال� �ش� �ع ��ب م �ع ��ل �ق ��ة ع� �ل ��ى ج �ه��ود

ّ
النقابيني .ه��ؤالء اليوم في ع��ز قوتهم،
ي�ج��ب أال ي �ت� ّ
�ردد امل��وظ�ف��ون ف��ي اإلع�ل�ان
ّ
ع��ن أنفسهم ن�ق��اب��ات ح ��رة ومستقلة»،
ُي �ش� ّ�دد غ��ري��ب ،وذل��ك «تمهيدًا لتحويل
هيئة التنسيق إلى اتحاد عام ملوظفي
الدولة يضم أيضًا األجراء واملتعاقدين
م��ن ك��ل ال �ف �ئ��ات ،إن �ق��اذًا ل��دول��ة ال��رع��اي��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة» .ت�ح�م��ل ه�ي�ئ��ة التنسيق
ه��واج��س املتعاقدين م��ع ال��دول��ة الذين
ال يتمتعون بأي حقوق اجتماعية .في
قطاع التعليم األكاديمي يراوح عددهم
بني  10آالف و 12ألف أستاذ متعاقدّ .أما
ّ
العامة فيبلغ عدد املتعاقدين
في اإلدارة
زهاء  5آالف.
«هي دعوة للقوى النقابية لالستعداد
ل�ل�م��رح�ل��ة ال� �ج ��دي ��دة :ف ��رض ال �ض��رائ��ب
ع�ل��ى ال��ري��وع وت�ع��دي��ل ال�ن�ظ��ام ب��ات�ج��اه
ّ
التصاعدية» .سلسلة الرتب
الضريبة
وع� �ق ��د ال �ع �م��ل ال �ج �م��اع��ي ف ��ي ال �ق �ط��اع
املصرفي هما قاعدة متينة للتحركات
ً
النقابية مستقبال« .ي�ج��ب العمل على
تحويل إنجاز السلسلة من ّ
مجرد حدث
إل ��ى م �س��ار ،ي �ك��ون ب��داي��ة والدة ح��رك��ة

