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مجتمع وإقتصاد
قضية

هيئة التنسيق النقابية

خسارة معركة رابحة

كشفت معركة «السلسلة» عن طبيعة التحالف الطبقي ـ الطائفي
الحاكم في لبنان .هذا التحالف ،على الرغم من انه حقق أكثر من
نقطة لمصلحته حتى اآلن ،إال انه ،في المقابل ،ال يزال قلقا جدا
الدينامية التي ظهرت في تحركات هيئة التنسيق النقابية،
من
ّ
وال سيما لجهة قدرتها على تعبئة فئات اجتماعية واسعة حول
قضايا تتجاوز مطلب تصحيح األجور الذي رفعته
هاني مسعود

222
كلم

هو طول الشاطىء اللبناني
ّ
الذي تغنى به كل من
وزير الزراعة اكرم شهيب
وممثل منظمة الفاو
موريس سعادة ،في منتدى
املانحني لدعم «خريطة
الطريق لتطوير مصادر
االسماك» ،الذي اقامته وزارة
الزراعة ،امس ،بالتعاون
مع منظمة الفاو والهيئة
العامة ملصايد اسماك البحر
االبيض املتوسط .GFCM
قال سعادة «ان خريطة
الطريق املوضوعة تقترح
خطوات يجب القيام بها
بني  2015و 2019لتطوير
سبل عيش الصيادين
الفقراء وتحسني اوضاعهم
وعائالتهم ،وخلق فرص
عمل في القطاعات املرتبطة
بهذا القطاع ،وتعزيز االمن
الغذائي» .وقال انور ضو،
ممثال الوزير شهيب« ،ان
يكون للبنان هذا الشاطئ،
وال يتعدى انتاج الثروة
السمكية خمسة االف طن
في السنة ،فيما يصل حجم
استيراد السمك الى عشرين
الف طن في السنة ،فهذا
يعني ان الخلل في استثمار
الثروة السمكية كبير جدا،
ويستدعي سياسة مواجهة
فاعلة وخريطة طريق
لتطوير مصايد االسماك
والنهوض بالقطاع».

للخزانة األميركية
سيطرة كبيرة
على القطاع
المالي العالمي
(مروان طحطح)

ع ـ ّـب ــر ال ـت ـح ــال ــف ال ـط ـب ـق ــي -ال ـطــائ ـفــي
امل ـس ـي ـطــر ف ــي ل ـب ـن ــان ،ف ــي مـنــاسـبــات
ع ـ ـ ّـدة ،ع ــن قـلـقــه ال ـبــالــغ م ــن ان تنجح
هيئة التنسيق النقابية فــي توسيع
رق ـع ــة تـمـثـيـلـهــا االج ـت ـم ــاع ــي ،كـشــرط
الع ــادة بـعــض ال ـت ــوازن امل ـف ـقــود .عمل
سريعا على حل معظم التباينات بني
مـكــونــاتــه لـلـمـحــافـظــة عـلــى تـمــاسـكــه.
كــرس من أجــل ذلــك إمكاناته وادواتــه
فـ ــي ال ـس ـل ـط ــة واالعـ ـ ـ ـ ــام ،وت ـم ـك ــن مــن
ـزاع مــن صـفــوفــه إل ــى صفوف
نـقــل ال ـنـ ّ
الهيئة الهشة اصــا .عمد إلــى تفريغ
حــق اإلضـ ــراب فــي اإلدارة الـعــامــة من
مضمونه وفـعــالـيـتــه ،فـ ــاإلدارة بقيت
تـتــابــع أعـمــالـهــا ف ــي ظ ــل االض ــراب ــات،
وازدهـ ــر دور الـسـمــاســرة والــوسـطــاء.
جرى تأليب الرأي العام ضد مقاطعة
االمتحانات الرسميةُ ،
وجردت الهيئة
من سالحها األمضى الــذي هــددت به
لتحقيق مطالبها .ليس هذا فحسب،
ب ــل ج ــرى ال ــدف ــع م ـج ــددا ب ـمــا يسمى
«أج ـ ـ ـنـ ـ ــدة اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي»،
ُ
فــاســت ـخــدم مـطـلــب تـصـحـيــح األج ــور
ح ـ ّـج ــة ل ـف ــرض ال ــزي ــادة ع ـلــى ضــريـبــة
ال ـق ـي ـم ــة املـ ـض ــاف ــة ،وملـ ـح ــاول ــة فـصــل
التشريع بني القطاعني العام والخاص

وزيادة دوام العمل دون أجر.
على الرغم من ان هذا التحالف حقق
مـكــاســب ع ـ ّـدة حـتــى اآلن ،ل ــم يتوقف
ع ــن عــرق ـلــة م ـس ــار إق ـ ــرار «الـسـلـسـلــة»
فــي املجلس النيابي .يشير معنيون
ال ـ ــى ان ال ـت ــأج ـي ــل ل ــم ي ـع ــد ل ــه عــاقــة
بمطلب تصحيح األجـ ــور ،إنـمــا بــات
يتصل بصراعات تتعلق بصالحيات
املـجـلــس الـنـيــابــي واملـحــاصـصــة (وال
س ـي ـمــا ف ــي مـ ـج ــال ال ـن ـف ــط) وت ـســويــة
املخالفات الدستورية والقانونية في
م ـجــال ص ــرف امل ــال ال ـع ــام واسـتـثـمــار
االمــاك العامة .مع كل ما يعنيه ذلك
من إعادة توزيع طائفي للريوع ،اذ لم
يعد خافيًا على أحد ،أن قوى السلطة،
التي استخدمت  -وال تزال  -تحركات
ال ـه ـي ـئــة وم ـطــال ـب ـهــا امل ـح ـق ــة ،ت ـح ــاول
ان ـت ــزاع املــز ُيــد مــن املـكــاســب والــريــوع
وت ــوزي ــع الــف ـتــات مـنـهــا ع ـلــى االت ـبــاع
واملناصرين.

الرضوخ لتوزيع األدوار
س ــوء اسـتـخــدام السلطة ع ــززه غياب
آل ـ ـ ـيـ ـ ــات امل ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة
والـ ـشـ ـف ــاف ــة ،واهـ ـمـ ـه ــا وج ـ ـ ــود حــركــة
عمالية نقابية ديمقراطية ومجتمع
م ــدن ــي ف ــاع ــل قـ ــادريـ ــن ع ـل ــى الـضـغــط
مــن أجــل إع ــادة تــوزيــع فعلي للثروة.

هناك من خرج ليقول
بخطأ خوض معركة تصحيح
األجر على نحو مشترك

ه ـ ــذا الـ ـغـ ـي ــاب دف ـ ــع ه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـس ـيــق
النقابية ،بمكوناتها وتحالفاتها ،الى
اسـتـسـهــال الــرضــوخ لـتــوزيــع األدوار
بــن ممثلي قــوى الـسـلـطــة ،بــن طــرف
«طـ ّـيــب» يسعى إلــى حــل ،وآخــر يؤدي
دور الشرير واملعارض ألي تصحيح
ل ـ ــأج ـ ــور .ف ـ ــي الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،يـ ـ ــرى بـعــض
الناشطني فــي الهيئة ان الــوقــوع في
ه ـ ــذا الـ ـف ــخ ي ـع ـكــس اس ــاس ــا هـشــاشــة
الـتــركـيـبــة ال ـتــي ت ـقــوم عليها الهيئة،
وس ــذاج ــة ق ـيــادت ـهــا ال ـت ــي تـفـتـقــر الــى
الرؤية واالستراتيجية الواضحتني.
كانت موافقة الحكومة اللبنانية على

المصارف العربية :أهالً باالستباحة األميــر
فراس أبو مصلح
«أص ـب ـحــت ال ـن ـظــم امل ـصــرف ـيــة إح ــدى
أهـ ـ ــم س ـ ــاح ـ ــات الـ ـ ـح ـ ــرب عـ ـل ــى غـســل
األمـ ـ ـ ـ ــوال وتـ ـم ــوي ــل اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب (وفـ ــق
ال ـت ـع ــري ــف األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي)» ،ف ـ ــ«كـ ــان ال
بـ ــد مـ ــن ت ـض ــاف ــر الـ ـجـ ـه ــود ال ـعــامل ـيــة
ملكافحتها» عبر تطبيق «توصيات»
مجموعة العمل املــالــي  ،FATFالتي
ُ
تشكل «خـطــة عـمــل شــامـلــة» تـفــرض
عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــدول« ،وإال ُوض ـ ـعـ ــت عـلــى
الئـ ـح ــة ال ـ ـ ــدول غ ـي ــر املـ ـتـ ـع ــاون ــة»(!)،
ق ــال األم ــن ال ـع ــام الت ـح ــاد امل ـصــارف
الـعــربـيــة وسـ ــام ف ـتــوح ف ــي «املـلـتـقــى
ال ـس ـنــوي ل ــرؤس ــاء وحـ ــدات مكافحة
غـ ـس ــل األم ـ ـ ـ ـ ــوال وتـ ـم ــوي ــل اإلرهـ ـ ـ ــاب
ف ــي املـ ـص ــارف وامل ــؤسـ ـس ــات املــال ـيــة
العربية» الذي نظمه يوم أمس اتحاد
املصارف العربية و«هيئة التحقيق
ال ـخــاصــة» ف ــي م ـصــرف ل ـب ـنــان .أب ــرز
امللتقى تناقضًا صارخًا بني حديث
بعض الشخصيات الرسمية عن آلية
قــانــون ـيــة تـضـبــط عـمـلـيــات التحقق
املالي ورفــع السرية املصرفية ،وبني
«صـ ــراحـ ــة» ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـســؤولــن
املـ ـص ــرفـ ـي ــن ب ـت ــأك ـي ــده ــم «االلـ ـ ـت ـ ــزام
األعلى» بتزويد املصارف األميركية،
وم ــن ورائ ـه ــا االس ـت ـخ ـب ــارات املــالـيــة

األمـيــركـيــة ،بــاملـعـلــومــات الشخصية
ال ـت ـف ـص ـي ـل ـي ــة والـ ـش ــامـ ـل ــة حـ ـ ــول أي
م ــن زبــائ ـن ـهــا ع ـنــد ال ـط ـلــب وبـمـجــرد
«الشبهة» ولــو بــ«الـنـيــة» ،كما أشــار
القاضي صبوح سليمان!
«ال ق ـ ـ ـ ــروض إال ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـتـ ــأكـ ــد مــن
تطبيق قــوانــن مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب»،
قــال فتوح مخاطبًا رؤســاء «وحــدات
االم ـت ـث ــال» ل ـل ـقــوانــن األم ـيــرك ـيــة في
اتحاد املصارف العربية ،شارحًا أن
لـلـخــزانــة األمـيــركـيــة سـيـطــرة كبيرة
على القطاع املالي العاملي ،فالدوالر
ه ــو عـمـلــة ال ـت ـب ــادل ملـعـظــم ال ـت ـجــارة
الـعــاملـيــة ،وبــالـتــالــي تطلع املـصــارف
االم ـيــرك ـيــة عـلــى مـعـظــم الـتـحــويــات
املـ ــال ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم .وذهـ ـ ـ ــب أم ــن
س ــر هـيـئــة الـتـحـقـيــق ال ـخــاصــة لــدى
مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور
أبـ ـع ــد م ــن ذلـ ـ ــك ،فـ ـ ــرأى أن إج ـ ـ ــراءات
«اِ عــرف عميلك» ،أي تلك التي تجمع
املصارف بموجبها معلومات مهنية
وع ــائـ ـلـ ـي ــة وشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ت ـف ـص ـي ـل ـيــة
عـ ــن زب ــائ ـن ـه ــا وت ـن ـش ــط ب ــاس ـت ـم ــرار
ل ـل ـت ـح ـق ــق م ـن ـه ــا وتـ ـح ــديـ ـثـ ـه ــا ،هــي
«الـلــب وامل ـحــور» لسياسة «مكافحة
ّ
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،وأن مــن
«ال ـض ــروري» أن يـعــرف املـصــرف عن
زب ــون ــه «م ـ ـ ــاذا ت ـف ـعــل زوجـ ـت ــه وأي ــن

