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على الغالف

من «العمل» إلى «الصحة» اليوم« :مدنيون» يلتقون على «خطــاب الشيوعي»
«كلنا متضررون ،يعني كلنا مسؤولون» .تحت هذا الشعار ،تخرج مجموعات «مدنية» اليوم للتظاهر في مسيرة تبدأ من
وزارة العمل وتنتهي عند وزارة الصحة :الوزارتان المسؤولتان عن الملفين األكثر ارتباطًا بفساد السلطة الحاكمة .فيما
تنسق هذه المجموعات مع الحزب الشيوعي لتحركات أوسع تتبنى عناوين إصالح اقتصادية واجتماعية وضريبية ،فيما
يبقى التباين السياسي حاضرًا حول شعار «كلن يعني كلن»

م ـســاء أم ــس ،تـعــرضــت نــاشـطــات في
ح ــرك ــة « ِل ـح ـ ّـق ــي» ل ــاع ـت ــداء بــالـضــرب
مــن قبل أحــد موظفي بلدية الجديدة
 الشوف ،في سوق بقعاتا التجاري،أثـنــاء توزيعهن مـنـشــورات تــدعــو إلى
املشاركة الواسعة فــي تظاهرة اليوم.
وقـ ــد نـ ـش ــرت نـ ــدى ن ــاص ـي ــف ،ال ـف ـتــاة
ال ـتــي تـعــرضــت لـلـضــرب ،فـيــديــو على
صفحتها على فايسبوك ،تشرح فيه
ما حصل داخل البلدية ،مسمية الذي
اعتدى عليها وطلب منها مرافقته إلى
املـخـتــارة .إلــى ذل ــك ،أص ــدرت « ِلـحـ ّـقــي»
بيانًا على األثر استنكرت فيه الحادثة،
داعية املعتدين شخصيًا وكل موظفي
الـقـطــاع الـعــام وال ـخــاص إلــى املشاركة
أوال بحقوق
في التظاهرة التي تنادي ً
الـعـمــال .ودع ــت الـقــوى السياسية في
الـ ـش ــوف إلـ ــى ال ـت ـمــاهــي م ــع مــواقـفـهــا
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة الـ ـح ــريـ ـص ــة عـ ـل ــى ال ـع ـمــل
ال ـس ـي ــاس ــي ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،مـحـتـفـظــة
بحقها بمالحقة املعتدين قضائيًا.
(األخبار)

رلى إبراهيم
مــن أم ــام وزارة الـعـمــل ،تنطلق اليوم
ف ــي الـ ـس ــاع ــة ال ـ ــواح ـ ــدة ب ـع ــد ال ـظ ـهــر،
بعض املجموعات التي سبق لها أن
تـعــاونــت خــال االنـتـخــابــات النيابية
السابقة تحت مظلة تحالف «وطني»،
بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــى اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـشـ ـب ــاب
الديموقراطي واتحاد نقابات العمال
وامل ـس ـت ـخ ــدم ــن وبـ ـع ــض ال ـنــاش ـطــن
املـسـتـقـلــن ،ف ــي ت ـظــاهــرة نـحــو وزارة
الصحة .ملــاذا؟ «من أجل نظام صحي
واستشفائي متكامل ،تفعيل قانون
الـعـمــل الـلـبـنــانــي املـتـعـلــق بتصحيح
سـنــوي ل ــأج ــور ،ف ــرض الـحــد األدن ــى
ل ـ ــأج ـ ــور وال ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
للعمال» .التظاهرة استكمال للتحرك
الــذي بــدأ فــي عيد االستقالل املاضي
«اسـتـقــالـنــا عــن اسـتـغــالـكــم» ويــأتــي
ض ـ ـمـ ــن سـ ـلـ ـسـ ـل ــة نـ ـ ـش ـ ــاط ـ ــات الحـ ـق ــة

يرى أحد الناشطين المستقلين أن
ابتعاد بعض المجموعات الليبرالية
ساعد في الوصول إلى عناوين
مشتركة مع الشيوعي
ت ـ ـت ـ ـشـ ــارك فـ ـيـ ـه ــا ه ـ ـ ــذه املـ ـجـ ـم ــوع ــات
(أبـ ــرزهـ ــا امل ــرص ــد ال ـش ـع ـبــي لـلـفـســاد،
ـروت مدينتي ،ح ــراك املــن األعـلــى،
بـيـ ّ
ِل ـ ـحـ ــقـ ــي ،ط ـل ـع ــت ريـ ـحـ ـتـ ـك ــن ،ل ـب ـل ــدي،
كافح ،الحركة الشبابية للتغيير) مع
الحزب الشيوعي اللبناني بعناوين
إصالحية واضحة ترتكز على العدالة
االقتصادية واالجتماعية واإلصــاح
الضريبي.
فـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــام  ،2015اخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــت ه ـ ــذه
املجموعات على بعض العناوين ،وال
سيما أن بعضها أراد الـتــركـيــز على
أزم ــة الـنـفــايــات ح ـص ـرًا ،دون التطرق
ال ـ ــى م ـل ـف ــات أخـ ـ ـ ــرى .ف ـح ـصــل ت ـبــايــن
على مصطلح «العدالة االجتماعية»
وص ــواب ـي ــة امل ـ ـنـ ــاداة ب ـف ــرض ضــرائــب
تـصــاعــديــة عـلــى األفـ ــراد وأخ ــرى على
ً
امل ـ ـصـ ــارف ،ف ـض ــا ع ــن أزم ـ ــة اح ـت ــال
األمـ ــاك ال ـعــامــة الـبـحــريــة وال ــوك ــاالت
الحصرية ،إضــافــة الــى خطة لتوزيع
ال ـخ ـس ــائ ــر وم ـع ــال ـج ــة الـ ــديـ ــن الـ ـع ــام.

اعتداء
على نشاطات
في بقعاتا

االختالف في السياسة موجود ،لكنه ال يؤثر على المعركة االقتصادية التي يضعها الجميع اليوم في سلم أولوياتهم (مروان طحطح)

ل ـك ـن ـه ــم ال ـ ـي ـ ــوم «يـ ـسـ ـبـ ـق ــون الـ ـح ــزب
الشيوعي الــى هــذه العناوين ،بعدما
ع ـ ـ ّـدل خ ـط ــاب ــه ،ف ـي ـمــا اب ـت ـع ــدت بعض
امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـحـ ـم ــل أف ـ ـكـ ــارًا
ل ـي ـب ــرال ـي ــة ،مـ ــا س ـم ــح ب ــال ـت ــاق ــي بــن
ه ـ ـ ــذه امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات و«ال ـ ـش ـ ـيـ ــوعـ ــي».
وأت ــت الـتـجــربــة االنـتـخــابـيــة لتوضح
أزمــة النظام وتدفعنا الى البحث عن
حلول لهذه األزمة .فالتفاوت الطبقي
والتهرب الضريبي باتا أكثر وضوحًا
لدى غالبيتنا» ،يقول أحد الناشطني

امل ـس ـت ـق ـل ــن .إال أن ه ـ ــذا ال ي ـع ـنــي أن
التوافق هنا يلغي التباين السياسي
بــن املـجـمــوعــات وال ـحــزب الشيوعي،
ح ـي ــث ال تـ ـ ــزال هـ ــذه ال ـن ـق ـطــة مــوضــع
ن ـق ــاش ،وال سـيـمــا م ــن نــاحـيــة شـعــار
«كلن يعني كلن» الذي ّ
يحمل رافعوه
ك ــل ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـش ــارك ــة في
مجلس النواب والحكومة املسؤولية
عن أزمات البالد.
مــاهــر أب ــو ش ّـقــرا ،أح ــد الـنــاشـطــن في
«لـ ـح ــق ــي» ،يـ ــرى أن «ت ـظــاهــرة
ح ــرك ــة ِ

الـ ـي ــوم والـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ال ــاح ـق ــة تــأتــي
ل ـت ـك ـم ــل الـ ـخـ ـط ــاب الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ــذي
ش ـكــل أسـ ــاس بــرنــامـجـنــا االنـتـخــابــي
الـســابــق ،وتـحــديـدًا امل ـن ــاداة بالعدالة
االقـتـصــاديــة والـضــريـبــة التصاعدية
التي نريدها ّتصاعدية جدًا» .ويشير
«لـ ـ ـح ـ ــق ـ ــي» سـ ـتـ ـك ــون داعـ ـم ــة
ال ـ ــى أن ِ
لتظاهرات يوم األحــد التي ستتم في
املناطق ،على أن تشارك في التظاهرة
الشاملة يوم األحــد  20كانون الثاني
املـقـبــل» .تـحــرك يــوم غــد واألح ــد الــذي

يليه والــذي ينظمه الحزب الشيوعي
والتنظيم الشعبي الناصري والحزب
الــدي ـمــوقــراطــي الـشـعـبــي ،بالتنسيق
م ــع ب ــاق ــي امل ـج ـم ــوع ــات ،يـلـتـقـيــان في
ال ـع ـنــاويــن االق ـت ـصــاديــة االجـتـمــاعـيــة
أدرجـ ـ ــت ف ــي ب ـي ــان املـجـمــوعــات
ال ـت ــي ِ
«املــدن ـيــة» .وه ــذا الـبـيــان يـبــدو شديد
الـ ـشـ ـب ــه ب ــالـ ـب ــرن ــام ــج امل ـط ـل ـب ــي الـ ــذي
أعلنه الـحــزب الشيوعي قبل أن يبدأ
تحركاته في الشارع قبل نحو شهر،
وخ ــاص ــة ل ـج ـهــة امل ـط ــال ـب ــة ب ـ ــ«إعـ ــادة

ال ـن ـظ ــر ج ــذري ــا ب ــال ـن ـظ ــام ال ـضــري ـبــي
لـتـحـمـيــل ث ـمــن األزم ـ ــة ل ـل ـف ـئــات ال ـتــي
استفادت منذ التسعينيات مــن هذه
امل ـن ـظــومــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـقــائ ـمــة من
مصارف وكبار مودعني ،وغيرهم من
أربــاب االقتصاد الريعي» ،و«اعتماد
س ـيــاســات إعـ ــادة ت ــوزي ــع قـ ــادرة على
حماية الفئات األضعف اجتماعيًا»...
«لسنا شيوعيني بطرحنا» ،يقول أبو
شقرا« ،إنما الحزب الشيوعي يحمل
طروحات واقعية» .نقطة االختالف قد
تكون «فــي موضوع شمل كل أطــراف
السلطة باملسؤولية عن األزمــة ،وهو
مـ ــا ن ـع ـت ـب ــره أمـ ـ ـرًا أس ــاسـ ـي ــا؛ نــرفــض
تنزيه أحد أو وضع اليد مع أشخاص
م ـ ـح ـ ـسـ ــوبـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى بـ ـ ـع ـ ــض أحـ ـ ـ ـ ــزاب
السلطة».
إش ـك ــال ـي ــة «كـ ـل ــن ي ـع ـن ــي كـ ـل ــن» ال ـتــي
طــرح ـهــا أبـ ــو شـ ـق ــرا ،ل ـي ـســت هــاجـســا
بــال ـن ـس ـبــة الـ ــى ال ـن ــاش ــط ف ــي امل ــرص ــد
ال ـش ـع ـب ــي مل ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد واصـ ــف
الحركة .بالنسبة الى األخير« ،ال نملك
رفاهية طاملا أن ما يجمعنا هو وجود

أزمة نظام وغياب العدالة االجتماعية
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة وتـ ـحـ ـك ــم امل ـ ـصـ ــارف
بالدولة» .لذلك «نحن نشارك بتظاهرة
الـ ـي ــوم ال ـت ــي ش ــارك ـن ــا ف ــي تـنـظـيـمـهــا
وت ـ ـظـ ــاهـ ــرات األح ـ ــدي ـ ــن امل ـق ـب ـل ــن ألن
ج ــزءًا مــن عناوينها يناسبنا؛ شرط
عــدم تبرئة أي جهة مــن السلطة وأال
يتحول التحرك الى تصفية حسابات
للسلطة في ما بينها» .من هنا ،تنزل
املجموعات اليوم حاملة شعار «كلنا
ّ
مـتـضــررون ،يعني كلنا مـســؤولــون».
َ
أمــا ملــاذا التركيز على وزارت ــي العمل
والصحة ،فألن «هذين القطاعني هما
األكثر ارتباطًا بفساد النظام وعنوانا
مواجهة أساسية مع السلطة».
وب ـعــد انـقـطــاع عــن امل ـشــاركــة ،إن كــان
رسميًا في االنتخابات النيابية أو في
الـتـحــركــات الشعبية ،تـعــود «بـيــروت
مدينتي» لتضع يدها بيد اآلخــريــن.
وت ـق ــول نــايـلــة جـعـجــع ،الـنــاشـطــة في
هذه املجموعة ،إن «تجربة االنتخابات
كانت بمثابة صفعة لتذكيرنا بأنه ال
أمل من دون التحالف معًا واستيعاب
ب ـع ـض ـنــا ب ـع ـض ــا .مـ ــا ي ـح ـصــل ال ـي ــوم
إي ـج ــاب ــي ج ـ ـدًا ،وي ـف ـت ــرض أن يـشـكــل
وسيلة ضغط حقيقية على السلطة».
ف ـي ـمــا ي ــوض ــح زم ـي ـل ـهــا ف ــي «ب ـي ــروت
م ــديـ ـنـ ـت ــي» ب ـ ـيـ ــار خ ـ ـ ـ ــوري أن ه ـن ــاك
لجنة مشتركة تعمل عـلــى التنسيق
ب ـ ــن ك ـ ــل ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات وعـ ـن ــاويـ ـنـ ـه ــا،
وسيتم اإلع ــان عــن تـحــركــات الحقة؛
م ـن ـه ــا ط ــال ـب ـي ــة ومـ ـنـ ـه ــا ف ـ ــي م ـل ـفــات
مـتـخـصـصــة» .طـبـعــا «االخـ ـت ــاف في
السياسة الضيقة موجود ،وال ننكره،
لكنه ال يؤثر على املعركة االقتصادية
التي يضعها الجميع اليوم في سلم
أولوياتهم».
فـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ـ ــر ،تـ ـ ــرى م ـ ـصـ ــادر فــي
الحزب الشيوعي أن لتعدد التحركات
إيـ ـج ــابـ ـي ــاتـ ـه ــا وسـ ـلـ ـبـ ـي ــاتـ ـه ــا ح ـســب
طــري ـقــة ال ـت ـعــاطــي م ـع ـهــا .فـ ــإذا كــانــت
نتاج تراكمات نشملها بعنوان عام،
ف ــذل ــك ج ـي ــد ومـ ـطـ ـل ــوب ،وخ ـص ــوص ــا
أن هـنــاك مـجـمــوعــات معنية بملفات
معينة مرتبطة باملشكلة السياسية
االقـتـصــاديــة الـشــامـلــة .أم ــا إذا تحول
ال ـع ـمــل الـ ــى ف ــوض ــى وكـ ـث ــرة م ـطــالــب،
فـيـضـيــع «ال ـش ـن ـكــاش» وت ـض ـيــع معه
أهــداف ـنــا .ويــوضــح امل ـصــدر أن شعار
«كلن يعني كلن» يبسط املسألة .فعلى
ّ
سـبـيــل املـ ـث ــال ،ال يـمـكــن ال ـق ــول «كــلــن
ضــد الـ ــزواج امل ــدن ــي ،ألن فــي السلطة
أط ــراف ــا م ـعــه .وال يـمـكــن أي ـضــا الـقــول
إنهم كلهم فــاســدون أو طائفيون ألن
هـنــاك بـعــض االس ـت ـث ـنــاءات» .يتطلب
األمر هنا «تحديد معنى هذا الشعار،
ورب ـ ـمـ ــا ال ـ ـقـ ــول «ك ـ ـلـ ــن» ي ـع ـن ــي كـلـهــم
مسؤولون ويحمون النظام الطائفي
واملحاصصة وهو ما نوافق عليه».

نقابيون يتحركون من خارج روابطهم ...وهيئة التنسيق غير موجودة
فاتن الحاج
م ـ ـجـ ــددًا ،ت ـج ــان ــب «ه ـي ـئ ــة الـتـنـسـيــق
الـ ـنـ ـق ــابـ ـي ــة» ال ـ ـح ـ ــراك ـ ــات ال ـش ـع ـب ـي ــة
وامل ــدنـ ـي ــة .ال ـه ـي ـئــة ال ـت ــي ل ــم تجتمع
فعليًا منذ أكثر من سنة ،لن تجتمع
ل ـت ـق ــرر م ــا إذا ك ــان ــت س ـت ـش ــارك فــي
ت ـظ ــاه ــرات الـ ـي ــوم أو ال ـغ ــد أم ال ،أو
لتتخذ مــوقـفــا مـنـهــا بــالـحــد األدن ــى.
ب ــالـ ـطـ ـب ــع ،لـ ـيـ ـس ــت املـ ـشـ ـكـ ـل ــة ف ـ ــي أن
«رابـطـتــي التعليم الـثــانــوي واملهني
م ـن ـش ـغ ـل ـت ــان ب ــان ـت ـخ ــاب ــات ـه ـم ــا ه ــذا
ّ
الشهر ،أو فــي أن املنظمني يــأخــذون
الـ ـتـ ـح ــرك إل ـ ــى عـ ـن ــاوي ــن ت ـح ــرف ــه عــن
م ـ ـسـ ــاره» ،ك ـمــا ي ـق ــول رئ ـي ــس راب ـطــة
معلمي التعليم األســاســي الرسمي
بهاء تــدمــري .ويضيف« :نحن أوالد

الدولة وال يهمنا سوى انتظام عمل
املؤسسات وتطبيق الدستور واتفاق
ال ـط ــائ ــف ،وال دخ ــل ل ـنــا ف ــي تشكيل
الـحـكــومــة والـعـهــد ال ـقــوي وغـيــر ذلــك
من الشعارات التي ترفعها األحــزاب
ال سـ ـيـ ـم ــا حـ ـ ـ ــزب سـ ـبـ ـع ــة والـ ـ ـح ـ ــزب
الشيوعي» .ليست املشكلة أيضًا في
ّ
أن «امل ـن ـظ ـمــن غ ـيــر مـنـفـتـحــن على
ه ـي ـئــة ال ـت ـن ـس ـيــق ولـ ــم ي ــدع ــوه ــا إل ــى
االنـ ـ ـخ ـ ــراط» ،ب ـح ـســب رئ ـي ــس راب ـطــة
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـث ــان ــوي ال ــرسـ ـم ــي نــزيــه
ج ـبــاوي .املـســألــة أن هيئة التنسيق
ً
ب ــات ــت ه ـي ـك ــا عـ ــاج ـ ـزًا عـ ــن تـسـجـيــل
ولــو مــوقــف مــن أي قضية نقابية أو
اقتصادية  -اجتماعية .ثمة اجتماع
أخير يتيم عقد قبل ثالثة أشهر حني
انـتـشــر ك ــام عــن ام ـكــان تجميد دفــع

السلسلة .في الواقع ،سقط «تحالف
الـ ـ ـض ـ ــرورة» ب ــن أصـ ـح ــاب امل ـصــالــح
املتقاطعة عمليًا منذ إق ــرار سلسلة
ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب ف ــي  21آب ،2017
وس ـق ـطــت م ـعــه ك ــل األوهـ ـ ــام بـتـحـ ّـول
الهيئة إل ــى إط ــار نـقــابــي بــديــل .على
ال ـع ـكــس ،شـكـلــت األح ـ ــزاب امل ـشــاركــة
فــي السلطة ائـتــافــات فــي مــا بينها،
وأط ـ ـب ـ ـقـ ــت عـ ـل ــى روابـ ـ ـ ـ ــط األس ـ ــات ـ ــذة
وامل ـع ـل ـم ــن وامل ــوظـ ـف ــن ف ــي ال ـق ـطــاع
ّ
الـ ـ ـع ـ ــام ،وع ــطـ ـل ــت كـ ــل ف ـع ــال ـي ــة فـيـهــا
ت ـت ـج ــاوز اس ـت ـج ــداء ال ـح ــق وتـسـلـيــم
ّ
أمر بته ملمثلي هذه األحزاب والقوى
في املجلس النيابي والحكومة .بات
القادة النقابيون «معقبي معامالت»
أو «وسطاء» بني املسؤول السياسي
وال ـف ـئ ــة ال ـع ـم ــال ـي ــة ب ـ ــدل أن ي ـكــونــوا

ممثلني لها ،بل إن بعض هذه الفئات
ت ـش ـعــر أن األط ـ ــر ال ـن ـقــاب ـيــة الـحــالـيــة
ت ـح ــارب ـه ــا وتـ ـق ــف ض ــد م ـصــال ـح ـهــا،
كما هي حال األساتذة املتمرنني في
ً
التعليم الثانوي الرسمي مثال.
تقول النقابية يانا السمراني ،عضو
مـجـمــوعــة «ن ـقــاب ـيــات ون ـقــاب ـيــون بال
ّ
قـ ـ ـي ـ ــود» ف ـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،إن
«املراهنة على هيئة التنسيق النقابية
بــاتــت مـسـتـحـيـلــة ،إذ ك ـيــف يـمـكــن أن
نطلب من نقابة أو رابطة أن تقف ضد
نـفـسـهــا ،ف ــي ح ــن أن الـعـمــل الـنـقــابــي
ف ـ ــي ط ـب ـي ـع ـت ــه مـ ـ ـع ـ ــارض ل ـل ـس ـل ـط ــة».
وفيما تعزو السمراني تراجع العمل
ال ـن ـقــابــي إلـ ــى أزم ـ ــة ال ـي ـس ــار وال ـق ــوى
العلمانية والديموقراطية التي تشكل
ّ
عصب هذا العمل ،تلفت إلى أن هناك

مبادرات من وأصواتًا بدأت تخرج من
الـقــواعــد الشعبية والقطاعية لتعبر
عن غضبها وحقوقها من خارج األطر
الـنـقــابـيــة وه ــي ت ـح ـتــاج إل ــى تجميع
(ال ـت ـيــار ال ـن ـقــابــي امل ـس ـت ـقــل ،نـقــابـيــات
ونقابيون بال قيود ،تجمع األساتذة
املستقلني في التعليم املهني ،تجمع
املـهـنــدســن الــديـمــوقــراطـيــن ،موظفو
املـسـتـشـفـيــات الـحـكــومـيــة ،ال ـحــراكــات
ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي امل ـن ــاط ــق ال س ـي ـمــا في
طــراب ـلــس و...م ـس ـت ـق ـل ــون) .ت ـس ـتــدرك:
«الحقوق هي ملك ألصحابها وليست
ـأدوات الـنـقــابـيــة املـسـيـطــرة»،
مـلـكــا ل ـ ـ
ّ
مشيرة إلــى أنها ستنزل إلــى الشارع
رف ـض ــا ألن ي ــدف ــع ال ـش ـع ــب الـلـبـنــانــي
فاتورة الخروج من أزمة البلد.
الـقـيــادي فــي الـتـيــار النقابي املستقل

جـ ـ ـ ــورج س ـ ـعـ ــادة يـ ــرفـ ــض هـ ــو اآلخـ ــر
أن يــدفــع ال ـف ـق ــراء وم ـتــوس ـطــو ال ـحــال
تبعات أزمة نظام فاسد سرق أموالهم
وحـقــوقـهــم .وق ــد دع ــا الـتـيــار أنـصــاره
إلــى املـشــاركــة فــي املـظــاهــرة الـتــي دعا
إل ـي ـه ــا الـ ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي الـلـبـنــانــي
والتنظيم الشعبي الـنــاصــري وقــوى
نقابية ومجتمعية مـتـعــددة ،غ ـدًا في
الجاري مركزيًا في
املناطق ،وفــي 20
ّ
العاصمة بيروت .وقال إنه يقف ضد
سياسات اإلفقار «لنكون من املدافعني
عــن الـقـطــاع الـعــام والتعليم الرسمي
والـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة واألس ـ ــات ـ ــذة
واملعلمني واملتقاعدين الذين تنهشهم
الضرائب السابقة والالحقة من %15
(  )TVAإلـ ــى ال ـت ـلــويــح ب ــرف ــع الــدعــم
عــن امل ـحــروقــات وال ـخ ـبــز نــاهـيـكــم عن

ّ
الفواتير واألقساط» .ويرى سعادة أن
أولى عالمات تنفيذ مقررات «سيدر»
كان االلتفاف على املادة  18من قانون
سـلـسـلــة ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب ال ـخــاصــة
ب ــاملـ ـتـ ـق ــاع ــدي ــن تـ ـمـ ـهـ ـيـ ـدًا ل ـل ـم ـس ــاس
باملعاش التقاعدي واالنقضاض على
ال ـت ـقــدي ـمــات الـصـحـيــة واالجـتـمــاعـيــة
وت ــوح ـي ــده ــا ع ـن ــد ال ـس ـق ــوف ال ــدن ـي ــا،
مــن دون أن يستبعد أن تـكــون هناك
نية لعدم تثيتت األســاتــذة املتمرنني
فــي مــاك التعليم الـثــانــوي الــرسـمــي.
كذلك ثمة إعادة طرح لتقييم الرؤساء
لـلـمــوظـفــن لـتـحـقـيــق هـ ــدف الـتـعــاقــد
الــوظـيـفــي .ب ــرأي س ـعــادة ،ال بــديــل عن
حماية القطاعات الشعبية الواسعة
ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة جـ ـش ــع حـ ـيـ ـت ــان امل ـ ــال
واملصارف وحلفائهم في السلطة.

االتحاد العمالي ال يتحرك من دون دعوة!
سيكون االتحاد العمالي
العام الغائب األكبر عن
التحركات التي يشهدها
لبنان بدءًا من اليوم .لكن
رئيسه يجزم بأنه يدعمها
كلها قلبًا وقالبًا .أما لماذا لم
مرتبطة
يشارك ،فتلك قضية
ً
بصراعات خبرها لبنان طويال
بين «من ّ
يدعي تمثيل
العمال» والعمال أنفسهم
إيلي الفرزلي
ما الــذي يمنع االتحاد العمالي العام
م ــن أن ي ـك ــون ف ــي ص ـلــب ال ـت ـظــاهــرات
امل ـطـلـبـيــة ال ـت ــي تـنـطـلــق الـ ـي ــوم وغ ـ ـدًا،
وتـصــل إلــى ذروتـهــا فــي العشرين من
الـشـهــر ال ـج ــاري؟ وكـيــف يـكــون رئيس
االتـ ـ ـح ـ ــاد ب ـ ـشـ ــارة األس ـ ـمـ ــر «مـ ـ ــع ه ــذه
ال ـت ـظ ــاه ــرات ق ـل ـبــا وق ــالـ ـب ــا» ،ك ـمــا قــال
ل ـ ــ«ألخ ـ ـبـ ــار» ،وال ي ـك ــون ج ـ ــزءًا مـنـهــا؟
بالنسبة إلى األسمر ،يبدو أن القصة
شكلية ،وهي تتعلق بعدم دعوته إلى
املشاركة وعدم التنسيق معه .لكنه ،مع
ذلك ،ال يتردد بتأكيد دعمه ألي تحرك
شعبي أو عمالي ،متمنيًا لــو وجهت
إليه الدعوة.
يعرف األسمر أن التباعد بني االتحاد
ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــي والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب ال ـ ـش ـ ـيـ ــوعـ ــي أو
النقابات الشيوعية أكبر من أن ُيــردم
بــدعـ ّ ٍـم كــامــي .وه ــو حكمًا ي ــدرك أنهم
يتجنبون الـتـعــاون معه ألنهم يرونه
ً
«ممثال للسلطة ،ال للعمال».
ال ي ــزال االت ـح ــاد الـعـمــالــي فــي مرحلة
تقييم تجربة «إض ــراب امل ـنــازل» الــذي

ّ
ن ــف ــذه مـنــذ ع ـشــرة أي ـ ــام .ك ــان الــرســالــة
األولــى بالنسبة إلى األسمر ،وستليه
ت ـحــركــات قــريـبــة ي ـجــري اإلعـ ـ ــداد لـهــا،
ً
آمــا أن يصل قبل هذه التحركات إلى
ع ــاق ــة ج ـي ــدة م ــع الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي
الــذي «يشكل مع النقابات الشيوعية،
تاريخيًا ،جزءًا أساسيًا من أي تحرك».
بالنسبة إلى الشيوعيني ،القضية أكبر
من ذلك ،وال يمكن اختصارها بخالف
شكلي مع االتحاد أو رئيسه .هو خالف
ّ
عمره سنوات ،ويتعلق باتهام هؤالء
لقيادة االتحاد بالتواطؤ مع السلطة
ضــد الـعـمــال .لــذلــك ،فإنهم ال يمكن أن
يـنــزلــوا إل ــى ال ـشــارع بـخـطــاب االتـحــاد
العمالي العام ،الذي يبدع في تجهيل
الـ ـف ــاعـ ـل ــن ،ويـ ـج ــاه ــر ب ـ ــأن ت ـحــركــاتــه
ليست سياسية ،وال هي موجهة ضد
أحــد مــن أط ــراف السلطة .تلك املطالب
الـ ـفـ ـضـ ـف ــاض ــة ال تـ ــريـ ــح ال ـش ـي ــوع ـي ــن
ومجموعة كبيرة من الذين يتظاهرون
اليوم .هؤالء ينزلون إلى الشارع «من
أج ــل إرجـ ــاع امل ــال ال ـعــام املـنـهــوب إلــى
الخزينة العامة ،وإلـغــاء خدمة َّ
الدين
ال ـع ــام املـقـتـطـعــة س ـنــويــا م ــن امل ــوازن ــة
لجيوب أصحاب املصارف والشركات
املالية الكبرى ،وفــرض نظام ضريبي
ت ـ ـصـ ــاعـ ــدي عـ ـل ــى ال ـ ــدخ ـ ــل واألرب ـ ـ ـ ـ ــاح
والــريــوع ،ورفــع السرية املصرفية عن
الـحـســابــات املــالـيــة للمسؤولني الذين

بشارة األسمر:
التحرك قلبًا وقالبًا،
مع ُ َ
لكن لم أدع إليه

تـ ـع ــاقـ ـب ــوا عـ ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة وم ـح ــاك ـم ــة
املرتكبني الفاسدين».
رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ــوط ـن ــي ل ـل ـن ـقــابــات
كاسترو عبد اللهُ ،يطلق على االتحاد
العمالي العام تسمية «اتحاد أحــزاب
الـسـلـطــة» ،وي ـت ـســاءل مــا ال ــذي يمنعه
مـ ـ ــن ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول فـ ـ ــي ص ـ ـلـ ــب الـ ـقـ ـض ــاي ــا
املطلبية للعمال؟ مــا الــذي يمنعه من
أن ي ـق ــود م ـعــركــة حـقـيـقـيــة لتصحيح
األج ــور فــي الـقـطــاع ال ـخــاص ،الـتــي لم
تصحح مـنــذ ع ــام  ٢٠١٢ب ــدل االكـتـفــاء
بــامل ـطــال ـبــة ع ــرض ــا ب ـه ــذا الـتـصـحـيــح؟
بــالـنـسـبــة إل ــى ع ـبــدال ـلــه ،الـ ــذي اتـصــل
باألسمر متضامنًا معه بعد الدعوى
الـ ـت ــي رف ـع ـه ــا ع ـل ـيــه وزيـ ـ ــر االق ـت ـص ــاد
رائ ـ ـ ــد خـ ـ ـ ــوري ،وم ـس ـت ـن ـك ـرًا االع ـ ـتـ ــداء
على الـحــريــات النقابية ،فــإن التباعد
الكبير ال ينتهي بالكلمات .وبالرغم
من أن االتحادين التقيا على أكثر من
قضية مطلبية ،منها اعـتـصــام عمال
دباس واعتصام املستأجرين القدامى،
إال أن ذلـ ــك ال يـلـغــي حـقـيـقــة ســاطـعــة
بــالـنـسـبــة إل ــى الـشـيــوعـيــن ،عـنــوانـهــا
تغطية رئيس االتحاد لعملية تفريخ
النقابات الوهمية ،التي ال مهمة لها
سوى ضرب الحركة العمالية وضرب
النقابات الفاعلة.
«الـ ـص ــراع م ــع ه ــذه الـطـغـمــة الـحــاكـمــة
صــراع مــريــر ،ولكن نحن مستمرون».
ذلـ ـ ــك كـ ـ ــام لـ ـي ــس ل ـن ـق ــاب ــي ش ـي ــوع ــي،
ب ـ ــل ل ـ ـب ـ ـشـ ــارة األسـ ـ ـم ـ ــر نـ ـفـ ـس ــه ،ال ـ ــذي
ي ــرى أن «تـلــك السلطة الـحــاكـمــة التي
اعـتـمــدت على االقـتـصــاد الــريـعــي منذ
األرب ـع ـي ـن ـي ــات ّ
دم ـ ـ ــرت لـ ـبـ ـن ــان» .ي ــدرك
األسمر أن الخالف مع الشيوعي قديم،
لـكـنــه ي ـثــق ب ــأن الـ ـح ــوار الـ ــذي ب ــدأ مع
الـحــزب ،على ما قــال ،كفيل بالوصول
إلـ ــى ق ــواس ــم م ـش ـتــركــة ص ـ ــارت مـلـ ّـحــة
إذا مــا أردن ــا تغيير ال ــواق ــع .بالنسبة
إليه ،كل حركة منفردة لن تتمكن من
التغيير ،واملطلوب تضافر كل الجهود.

أحزاب في السلطة تهرب إلى اتهام حزب الله!
ميسم رزق
ّ
َ
يشهد فيها لبنان تحركًا
في كــل مــرة
ُ
شعبيًا في الشارع ،يطرح السؤال عن
م ــدى ق ــدرة ه ــذا الـتـحــرك عـلــى إح ــداث
تغيير أو خــرق ،أو حتى انـقــاب على
م ـن ـظــومــة ال ـف ـس ــاد ال ـق ــائ ـم ــة .وفـ ــي كل
م ـ ّـرة تـتـ ّـدخــل فـيــه «ال ـق ــدرة الـسـحــريــة»
ً
ّ
لتخربه أو تجعله هــزيــاُ ،يـســأل ملــاذا
أي تـ ـح ــرك ش ـع ـب ــي فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد ل ـيـ َـس
ّ
مـكـتــوبــا لــه ال ـن ـجــاح؟ طـبـعــا ال يتعلق
ّ
األم ــر وح ــده ب ــأن الـتـحــركــات املطلبية
ال ـت ــي تـحـمــل شـ ـع ــارات م ـح ـقــة ،تفتقر
فــي أحـيــان كثيرة إلــى مساندة أولئك
الذين يجلسون في منازلهم ويكتفون
بمتابعة ما يحصل .علمًا أن املطالبة
بــاملــاء وال ـك ـهــربــاء ورف ــض امل ــوت على
أبـ ـ ــواب امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ،وال ـش ـك ــوى من
ارت ـ ـفـ ــاع أس ـ ـعـ ــار امل ـ ـحـ ــروقـ ــات ورب ـط ــة
ال ـخ ـبــز ال ت ـح ـتــاج إل ــى اس ـت ـئ ــذان .وال
ّ
يـتـعــلــق األم ــر أي ـضــا ب ـســوء تنظيم أو
ّ
ال ــوص ــول إل ــى نـقـطــة ت ـفــجــر تـتـصــادم
فيها الشعارات بني القوى «التغييرية»
امل ـش ــارك ــة .األمـ ــر اآلخـ ــر الـ ــذي يـتــوافــر،
ت ــدخ ــل ال ـسـل ـطــة ف ــي لـحـظــة شـعــورهــا
بالخطر .فــالــدولــة تتصرف فــي بداية
األمــر وكأنها جــزء من التحرك املوجه
القوى
ضدها .ويصل األمر عند
بعض ّ
السياسية ،ال بل أغلبها ،إلى ّ
حد تبني
ال ـش ـع ــارات واالع ـ ـتـ ــراف بــأن ـهــا مطلب
محق ،لكن كأنها ليست الجهة املعنية
َ
باالتهام ،قبل أن تبدأ بشيطنة التحرك
وتـعـمــل عـلــى تفكيكه .كــل ذل ــك يحدث
تحت شعار «الحفاظ على االستقرار

فـ ــي م ـن ـط ـقــة م ـش ـت ـع ـل ــة»! وتـ ـح ــت ه ــذا
الـشـعــار ،ت ـ ّ
ـرد السلطة على س ــؤال عن
مــوقـفـهــا م ــن ال ـت ـحــرك الـ ــذي دع ــا إلـيــه
الحزب الشيوعي ومجموعات مدنية
ويسارية بدءًا من اليوم ،في ظل توتر
عال تشهده البالد على خلفية املواقف
ٍ
مــن الـقـمــة االقـتـصــاديــة املــزمــع عقدها
في بيروت بعد أيــام .ومع أن الحديث
عــن هــذا الـتـحــرك يـكــاد يـكــون معدومًا
من جهة السلطةَ ،
غير أن في كواليس
املـ ـن ــاهـ ـض ــن ل ـ ــه ك ـ ـ ــام ك ـث ـي ــر ي ـس ـعــى
إل ــى «ت ـشــوي ـهــه» .فـفــي ت ـيــار املستقبل
ّ
ّ
يصر مسؤولون
الحر
والتيار الوطني
على ربط التحرك بالوضع السياسي
الـ ــراهـ ــن ،وت ـف ـس ـيــره ع ـلــى أنـ ــه رســائــل
موجهة إلى كل من رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون ورئيس الحكومة
سعد الحريري .وتربط هذه األوساط
الـ ـتـ ـح ــرك فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع ب ــامل ـف ــاوض ــات
املـ ـت ــوقـ ـف ــة بـ ـش ــأن ت ـش ـك ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة
ّ
والـ ـثـ ـل ــث املـ ـع ــط ــل وت ـف ــاص ـي ــل أخ ـ ــرى.

حزب الله :لسنا في
وارد استخدام أحد،
والذين يتحركون ال
ينتظرون إيعازًا منا

والغريب أن هــذه األوس ــاط ّ
تلمح إلى
وقوف حزب الله وراء هذه التحركات،
بهدف اإلمـســاك بالشارع ،وهــي تهمة
يرفضها الحزب ،مؤكدًا أن «من يعتقد
ذلـ ـ ــك ،ال ي ـق ــرأ ش ـي ـئــا ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة».
فحزب الله «ليس فــي وارد استخدام
أحـ ـ ـ ــد ،كـ ـم ــا أن ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـتـ ـح ــرك ــون ال
ينتظرون إي ـعــازًا مــن ال ـحــزب» .وفيما
تكتفي حركة أمل بتأكيد أن «التظاهر
ح ــق ألي م ــواط ــن وال ُي ـم ـكــن م ـنــع أي
جـهــة تـقــرر ال ـت ـحــرك» ،تعتبر مـصــادر
سياسية أن «أح ــزاب التسوية ال ترى
نـفـسـهــا مـعـنـيــة بــال ـت ـظــاهــرات ،لكنها
تنتظر لتحدد حجم ال ـحــراك ،بـعـ َـد أن
أف ــرزت االنـتـخــابــات النيابية األخـيــرة
األحجام الفعلية لألحزاب» .وفي هذا
الـ ـص ــدد اس ـت ـغ ــرب ــت امل ـ ـصـ ــادر «ب ـي ــان
امل ـط ــارن ــة امل ــوارن ــة األخ ـي ــر الـ ــذي ألول
ّ
م ـ ـ ّـرة ف ــي ال ـت ــاري ــخ ي ــؤك ــد ت ـفـ ّـهــم ن ــزول
الناس إلى الشارع ،وكأنه يحثهم على
الـتـظــاهــر .وه ــذا األم ــر لــم يـحـصــل وال
ّ
حـتــى فــي ع ــز االن ـق ـســام بــن فــريـقــي 8
و 14آذار».
ب ـم ـع ــزل ع ــن االتـ ـه ــام ــات والـ ـ ـ ـ ــردود ،ال
بـ ّـد مــن الـتــوقــف عـنــد الـتـعــاطــي الـبــارد
للسلطة مــع ه ــذا الـتـحــرك .وه ــو الــذي
يأتي في لحظة داخلية ّ
حساسة جدًا.
فــالـقـمــة االق ـت ـصــاديــة ومـشـكـلــة الــوفــد
الليبي والعالقة مع سوريا ،وبينهما
ّ
تـعــثــر تــألـيــف الـحـكــومــة ،كـلـهــا ملفات
تشغل بال السياسيني أكثر من «تحرك
قــد يـكــون مـحــدودًا فــي شكله وحجمه
ول ــن يــؤثــر عـلـيـهــا» ح ـســب م ــا تعتقد
القوى السياسية!

