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سياسة
تقرير

الموظفون إلى الشارع:

المشكلة بدأت
ّ
مع تولي الشيخ
سعد اإلدارة
(هيثم الموسوي)

الهدر والفساد قضيا
على «سعودي أوجيه»!
بعد عامين من المماطلة والتسويف،
قرر موظفو «سعودي أوجيه» النزول الى
الشارع .هؤالء الذين لم يتقاضوا رواتبهم
منذ عامين أكدوا أن الهدر والفساد قضيا
على ّدرة تاج االمبراطورية الحريرية
ميسم رزق
خـ ــارج ب ــاب ال ـغــرفــة ال ـت ــي ع ـقــد فيها
ّ
م ــوظ ـف ــو ش ــرك ــة «س ـ ـعـ ــودي أوج ـي ــه»
مؤتمرهم الصحافي ،أمس ،كان معن
مرعي ،مدير أحد األقسام في الشركة،
يروي بعضًا من ذكرياته« :في إحدى
املـ ـ ـ ـ ــرات ،ت ــأخ ــر ق ـس ــم امل ـح ــاس ـب ــة فــي
دف ــع روات ـب ـن ــا ل ـيــومــن ف ـق ــط .يــومـهــا
عــا ص ــوت الــرئـيــس رفـيــق الـحــريــري
ص ــارخ ــا ع ـلــى املـ ـس ــؤول امل ــال ــي ال ــذي
عــزا الـسـبــب الــى عــدم وج ــود سيولة:
ب ـت ـخ ـبــرونــي وأن ـ ــا ب ـ ّ
ـدب ــر م ــن ع ـنــدي.
امل ــوظ ـف ــن م ــا بـيـبـقــو ن ـه ــار م ــن دون
ّ
يتحسر الرجل الذي قضى
مصاري».
أكثر من عشرين عامًا في الشركة على
«ه ـيــديــك األي ـ ـ ــام» ،ويـ ـق ــول« :املـشـكـلــة
ّ
بــدأت مــع تــولــي الشيخ سعد اإلدارة،
ع ـن ــدم ــا أعـ ـ ــاد ب ـع ــض ذوي الـسـمـعــة
ال ـس ـي ـئــة ال ــذي ــن اس ـت ـب ـع ــدهــم والـ ـ ــده.
وعندها بدأ الفساد األخالقي واملالي
واإلداري»!
خليل الحداد ومحمد صالح وجوزف
الياس ويوسف سنجر ،وغيرهم من
مــوظ ـفــي ال ـش ــرك ــة ،ل ـكــل م ـن ـهــم أيـضــا
مـ ــا ي ـ ــروي ـ ــه ،بـ ـغ ـ ّـص ــة ،عـ ــن «الـ ـفـ ـس ــاد
والـ ـس ــارق ــن الـ ـكـ ـب ــار» ،وع ـ ــن م ــراح ــل
ً
تهاوي الشركة وصــوال إلــى ما باتت
عـلـيــه ال ـي ــوم :نـحــو  ٢٠٠٠مــوظــف من
دون روات ـ ـ ـ ــب وال تـ ـع ــويـ ـض ــات مـنــذ
عامني.
بعدما باتت آمــال هــؤالء أضعف في

تحصيل حقوقهمّ ،
توجه عدد منهم،
م ـمــن أجـ ـب ــروا ع ـلــى ت ــرك ال ـس ـعــوديــة،
ال ــى مـقــر االت ـحــاد الــوطـنــي للنقابات
للمطالبة بدفع حقوقهم تنفيذًا
أمس،
ّ
ل ــوع ــود ت ـلــقــوهــا ســاب ـقــا م ــن دون أن
تصدق.
فـ ــي الـ ـق ــاع ــة الـ ـت ــي ج ـم ـع ــت ن ـح ــو ٥٠
شخصًا ،كــانــت دم ــوع الــرجــال كافية
ل ـت ـقــديــر ح ـجــم امل ـع ــان ــاة ال ـت ــي دفـعــت
ب ـع ـض ـهــم ال ـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــروج عـ ــن ط ـ ــوره،
وت ــوجـ ـي ــه اتـ ـه ــام ــات ال ـ ــى ال ـح ــري ــري
وت ـ ـحـ ــذيـ ــره م ـ ــن «سـ ـ ـق ـ ــوط م ـ ـ ـ ـ ّ
ـدو فــي
قدر
االنتخابات» ،والتساؤل« :اللي ما ِ
يدير شركة ،كيف بدو يدير بلد؟».
كـثـيــرة هــي الـحـكــايــات ال ـتــي ّ
يقصها
امل ــوظـ ـف ــون .ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ـن ـهــم ذه ــب

ّ
بيت
أمام
ًا
د
غ
ك
تحر
الوسط يليه آخر ّ
يحدد
الحقًا أمام الخارجية
ً
للعمل في الشركة وعاد كهال ال يملك
ثمن دوائه ،بعدما توقف دفع الرواتب
وبـ ـ ــدل ال ـس ـك ــن واملـ ـ ـ ـ ــدارس وال ـت ــأم ــن
الصحي .كثيرون تحدثوا عن رفض
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـس ـع ــودي ــة اسـتـقـبــال
املرضى منهم ،وعــن اعتقال موظفني
بـ ـسـ ـب ــب ت ــوقـ ـفـ ـه ــم عـ ـ ــن دفـ ـ ـ ــع ديـ ـ ــون
وأق ـســاط ،حتى إن البعض اضـطــروا
إلـ ــى ب ـيــع ب ـيــوت ـهــم أو أراض ـي ـه ــم في
لبنان لتأمني كلفة عودتهم.
بـعــض املــوظـفــن الــذيــن تـحــدثــوا الــى
«األخ ـ ـب ـ ــار» أك ـ ـ ــدوا أن ل ـ ــدى ال ـشــركــة
الـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى س ـ ـ ــداد ال ـ ــدي ـ ــون «لـ ــوال

ال ـ ـسـ ــرقـ ــة»ّ .
ووجـ ـ ـه ـ ــوا اتـ ـه ــام ــات ال ــى
املدير العام للشركة ف .ش .بـ«سرقة
مبالغ كبيرة ،وتسييل ممتلكات في
الشركة».
نحو  ٥٠شخصًا فــي مؤتمر يطالب
بـحـقــوق  ٢٠٠٠مــوظــف! مــن الــواضــح
أن ه ـ ـنـ ــاك صـ ـع ــوب ــة ف ـ ــي الـ ـت ــواص ــل
ب ــن امل ــوظ ـف ــن وغـ ـي ــاب آل ـي ــة منظمة
ً
لتحركاتهم ،فضال عن خشية البعض
من رفع الصوت مع استمرار تعلقهم
بأمل التوصل الى حل مع إدارة الشركة.
ش ــاه ـي ـن ــاز غـ ـي ــاض ص ـع ــب (زوجـ ـه ــا
كــان يعمل مهندسًا فــي الـشــركــة ،وال
يـ ـ ــزال مـ ــوجـ ــودًا امل ـم ـل ـك ــة) ،م ــن لـجـنــة
املتابعة ،لفتت إلى أن املوجودين هم
ّ
ومنسقون ،مؤكدة أن
مندوبو مناطق
«الـعــدد فــي ّ
أي تحرك سيكون أكبر».
أل ـق ــت غ ـي ــاض ص ـعــب ك ـل ـمــة الـلـجـنــة،
وشــرحــت ال ـظــروف الصعبة الـتــي مر
ب ـهــا امل ــوظ ـف ــون .ول ـف ـتــت ال ــى «أن أيــا
م ــن امل ـس ــؤول ــن ،وف ــي مـقــدمـهــم وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة ج ـب ــران بــاس ـيــل ،رف ـضــوا
إعـطــاء نــا مــواعـيــد للنظر فــي مشكلة
اللبنانيني املـحــاصــريــن فــي اململكة،
أســوة بما فعلته ال ــدول األخ ــرى عبر
ّ
س ـف ــارات ـه ــا ،فـيـمــا ل ــم ي ـكــلــف الـسـفـيــر
الـلـبـنــانــي فــي ال ــري ــاض ،عـبــد الـسـتــار
عيسى ،نفسه عناء التحرك ،مكتفيًا
بــإفــادة ص ــادرة عــن الـسـفــارة بتاريخ
 ٧آب  ،٢٠١٦تطلب من املوظفني الذين
يــريــدون تحصيل حقوقهم تسجيل
أس ـمــائ ـهــم ف ــي الـ ـسـ ـف ــارة» .وبـحـســب
املــوظ ـفــن «ل ــم يـ ُـكــن ه ـنــاك ّ
أي تـحــرك
ج ـ ـ ّـدي وفـ ــاعـ ــل ،ب ـح ـج ــة ع ـ ــدم وجـ ــود
مـيــزانـيــة كــاف ـيــة» .وأكـ ــدت أن اللجنة
سـ ـتـ ـت ــواص ــل م ـ ــع أك ـ ـبـ ــر ع ـ ــدد م ـم ـكــن
ل ـل ـح ـضــور واملـ ـش ــارك ــة ال ــواس ـع ــة في
التحركات املقبلة .وأعلنت عن تحرك
أمــام بيت الوسط غـدًا أثناء اإلفطار،
يليه تحرك أمام وزارة الخارجية في
موعد يحدد الحقًا.

مقال

ّ
البطرك «السيد» والمفتي ...المطواع
محمد نزال
«اع ـت ــرف ــت ل ـسـ ّـيــدنــا ب ـمــا فـشـلـنــا وبـمــا
نجحنا في تحقيقه» .هذا ما قاله وزير
الـخــارجـ ّـيــة ج ـبــران بــاسـيــل ،قـبــل نحو
أس ـبــوع ،بعد لقائه الـبـطــرك املــارونــي
ب ـش ــارة ال ــراع ــي .ك ـثـيــرة ه ــي امل ـف ــردات
ّ
ـى ل ـســان بــاسـيــل في
«الــاهــوتــيــة» عـلـ ّ
اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة .إنـ ــه «ي ـع ـت ــرف» .كــان
ي ـت ـحـ ّـدث ع ــن م ــآل م ـف ــاوض ــات قــانــون
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ،إذ رس ـ ـ ــت عـ ـل ــى ق ــان ــون
ال ـن ـس ـبـ ّـيــة ف ــي  15دائ ـ ــرة ،الـ ــذي «أخ ــذ
ّ
ّ
عمليا هنا في بكركي» .هل
شرعيته
ً
ّ
ّ
فعال املؤسسة الدينية املــارونــيــة ،في
ّ
ّ
لبنان ،قوية إلى هذا الحد؟ هل املسألة
دي ّـنـ ّـيــة م ـح ــض ،وب ــال ـت ــال ــي ،ه ــل نحن
حقًا أمام طاعة «خــراف» لراعيها؟ َمن
حرك َمن ،رجال الدين ُي ّ
الذي ُي ّ
حركون
الساسة أم ّأن الساسة ُي ّ
حركون رجال
ّ
الحدة في
الدين؟ ليست املسألة بهذه
لـبـنــان .بسهولة ُيمكن الـحـصــولِ ،من
األرشـيــف ،على تصريحات لسياسي
م ــا ك ــان ــت ت ـخ ــال ــف ت ـ ّـوج ــه مــؤسـسـتــه

ال ــديـ ـن ـ ّـي ــة ،بـ ــل وف ـ ــي ب ـع ــض األحـ ـي ــان
ت ـهــاج ـم ـهــا ،ل ـن ـجــد ال ـس ـيــاســي نـفـســه،
فـ ــي م ــرحـ ـل ــة الح ـ ـقـ ــة ،واض ـ ـعـ ــا نـفـســه
ت ـحــت ت ـص ـ ّـرف «س ـ ّـي ــدن ــا» .ع ـمــومــا ،ال
أح ـ ــد ُي ـ ـجـ ــادل ف ــي حـ ـض ــور املــؤس ـســة
ّ
ّ
ّ
املارونية تحديدًا،
املسيحية،
الدينية
فــي الـشــأن ال ـعــام ،مـقــارنــة بمؤسسات
أخرى .ال أحد ينفي أن البطرك بإمكانه
أن يقبل أو يرفض ،وأن كلمته ،إلى حد
بعيد ،مسموعة ومطاعة.
ّ
الدينية
ال ـســؤال ،م ــاذا عــن املــؤسـســات
اإلس ـ ــام ـ ـ ّـي ـ ــة سـ ـي ــاس ـ ّـي ــا؟ ه ـ ــل ي ـع ـت ـقــد
ّ
أح ــد ،فــي لـبـنــان ،أن ح ــزب الـلــه عندما
ّ
ّ
يـتـخــذ ق ـ ــرارًا س ـيــاســيــا داخ ـل ــي ــا ،أق ـلــه،
ُيـبــادر إلــى الــوقــوف على رأي املجلس
اإلســامــي الشيعي األع ـلــى؟ حتمًا ال.
ُيمكن الحديث عن مــراعــاة ،أو إخطار،
ال أك ـث ــر .الـتـنـسـيــق الـفـعـلــي ي ـكــون مع
حـ ــركـ ــة أمـ ـ ـ ــلّ .أمـ ـ ـ ــا ال ـ ـحـ ــركـ ــة ،ال ـج ـن ــاح
الـشـيـعــي اآلخ ـ ــر ،فـلـيــس مـسـتـغــربــا أن
تجد الجميع متفقًا على كون املجلس
الشيعي فــي جيبها .لــم يحصل يومًا
أن أراد رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب ،نبيه

بـ ـ ــري ،ش ـي ـئــا ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ث ــم خ ــرج
ال ـشـيــخ ع ـبــد األم ـي ــر ق ـبــان وع ــارض ــه.
ّ
ّ
السنية ،فمنذ
الدينية
وإلــى املؤسسة
ّ
انـتـهــاء ال ـحــرب األه ـلــيــة ودار الـفـتــوى
فــي جـيــب ال ـحــريـ ّ
ـريــة الـسـيــاسـ ّـيــة .ذات
ّ
ّ
مرة ،عندما اختلف املفتي مع «السنية
ّ
ّ
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ــة» (الـ ــرس ـ ـمـ ــيـ ــة) طـ ـ ــار ِم ــن
منصبهّ .
درزيًا ،األمر عينهَ .من يخالف
ُ
ّ
كتب
ول ـيــد جـنـبــاط مــؤسـســاتــيــا ثــم ي ّ
ـاح؟ هـنــا س ــؤال آخ ــر :هــل حقًا
لــه الـنـجـ ّ
ّ
اللبنانية؟
الدين يتدخل في السياسة
التجربة املختلفة ،في هذا الشأن ،بني
املسيحيني واملـسـلـمــن تمنع األحـكــام
ّ
املطلقة .ال ّبد ِمن تفكيك كل حالة على
ّ
ّ
إسالميًا ،يصعب القول إن الدين
حدةّ .
ُ
ي ـت ــدخ ــل ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة .ي ـم ـكــن ال ـقــول
ّ
إن الـســاســة يــوظـفــون الــديــن ،باملعنى
الـطــائـفــي ،تـعـبـ ّ
ـويــا .ه ـنــاك سـيــاسـ ّـيــون
أق ـ ــوى ِم ــن مــؤس ـســات ـهــم ال ــدي ـن ـ ّـي ــة ،بل
ّ
هم َمــن ُيركبون هــذه املؤسسات ،وفقًا
ّ
لـ«مصلحة الطائفة» ...سياسيًا .حتى
ُ
ّ
الشكليات ال تراعى .حتى زيارة «أخذ
ُ
ّ
البركة» ال تحصل .ربما يمكن تفسير

ّ
ّ
تقع
هذا بكون املرجعيات «الحقيقية» ّ
خ ــارج لـبـنــان .هــذا يـســري على السنة
وال ـش ـي ـع ــةّ .أم ـ ــا ال ـ ـ ــدروز ف ــا مــرجـعـ ّـيــة
ّ
ّ
ّ
خارجية لهم .في حالتهم ،بكل
دينية
وضــوح ،السياسي هو الحاكم املطلق
ّ
الدينية .تأخذ الجماعات
على املؤسسة
الــدي ـنـ ّـيــة ف ــي ل ـب ـنــان ش ـكــل «الـقـبـلـيــة».
ُيـمـكــن لـشـخــص مـلـحــد ،ال يــؤمــن ب ـ ّ
ـأي

ّ
سياسيون
هناك
أقوى ِم ُن ّمؤسساتهم
ّ
الدينية ويركبونها
وفقًا لـ«مصلحة
سياسيًاّ
الطائفة»...

مستوى االعتقاد ،وبالتالي
دين على
ّ
ّ
ّ
مارونيًا
املمارسة ،ولكنه مع ذلك يظل
ّ
أو ّ
شيعيًا ...إلخ .ليست قوانني
سنيًا أو
ّ
االن ـت ـخ ــاب ــات ،ك ــل ـه ــا ،إال أحـ ــد أس ـبــاب
تعميق هــذه الـحــالــةُ .يمكنك أن تكون
ُ
«كاف ّرًا» (مع نفسك) ولكن عندما تريد
ال ـت ــرشــح لــان ـ ّت ـخــابــات ال ـن ـيــابـ ّـيــة ،فال
بـ ّـد لــك أن تترشح وفــق مقعد الطائفة
الـتــي تنتمي إليها «قـبـلـ ّـيــا»ّ .
تخيل أن
تــرى يافطة ّ،ألحــد املــرشـحــن ،مكتوب
عـلـيـهــا :م ــرش ــح ال ــدائ ــرة ال ـفــانـ ّـيـ ّـة عن
«املـقـعــد الــاديـنــي» أو «مقعد الـكــفــار»
ً
مـ ـث ــا! س ـت ـك ــون م ـض ـح ـكــة .سـ ُـيـصـبــح
ّ
ّ
ّ
ه ــؤالء «طــائ ـفــة» .ال ـكــل يعلم أن ال حــل
لهذه املعضلة سوى بانتخابات خارج
ّ
القيد الطائفي .اآلن ،كل مواطن ال ُيريد
ُأن ينتمي لطائفة فهو «ال شيء».
امل ـه ــم ،إســامـ ّـيــا ،ملــن ُيــريــد أن ُيـنــاضــل
في لبنان نحو املواطنة ،فالعمل يكون
ّ
مسيحيًا،
على الـســاســة مـبــاشــرة .أمــا
فالعمل يكون على الساسة واملؤسسة
ّ
الدينية فــي الــوقــت عينه .أحــد أسباب
ق ـ ـ ّـوة ال ـب ـط ــرك املـ ــارونـ ــي ،ومــؤس ـس ـتــه،

