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اإلنتخابات النقابّية: حماوة وإقبال ودور للمستقلني
إذا لم يتوّحد مرشحو "الثورة" عاد مرشحو األحزاب

شهدت البالد خالل االشهر املاضية انتخابات متتالية يف نقابات املهندسني واملحامني 
لوائح  خاللها  تشكلت  والطوبوغرافيني،  واملحررين  االسنان  واطباء  والصيادلة 
متنافسة تحمل تقريبا الربامج والوعود املهنية ذاتها. لكنها شهدت ايضا انقسامات 
التجديد  شعارات  تحت  حامية  معارك  عىل  دلت  احيانا،  منطقية  غري  وتحالفات 

والتغيري والتصحيح. علام ان النتائج مل تحقق دامئا هذه الشعارات 

كسبار: املستقل القوي
والجاد يستطيع الوصول

سلوم: حّيدنا االنتخابات النقابية
عن معركة الرسائل السياسية

نقيب املحامني نارض كسبار. 

■ ما سبب االندفاعة الكبرية لخوض االنتخابات 
ومن  املستقلني  من  اعداد  ترشح  مع  النقابية 

املجتمع املدين غري الحزبيني؟
□ طاملا كانت انتخابات نقابة املحامني تاريخيا 
دميوقراطية، لكن هذه السنة كانت لديها نكهة 
 17 "ثورة  من  مرشحني  دخول  بعد  خاصة، 
ترشين" اضافة اىل مرشحي االحزاب واملستقلني. 
هناك عامل اخر هو االنتخابات النيابية املقبلة، 
بني  التنافس  او  التسابق  من  نوعا  خلق  مام 
لذا  الجامعات.  يف  ايضا  ظهر  ما  وهو  القوى، 
وباالحرى  النقابات  يظهر يف  ان  الطبيعي  من 
يف ام النقابات نقابة املحامني التي هي نقابة 
ان  السيام  االنسان،  وحريات  العامة  الحريات 
املحامي له عالقة باملرفق والشأن العام اكرث من 
باالمور  املتخصص  عمله  طبيعة  بحسب  غريه 
املدنية والدستورية والتجارية. وال ننىس بعض 
النواحي التي تدخل يف االنتخابات كسعي بعض 
االطراف اىل ايصال اطراف اخرين، او النواحي 
املالية. واكرب دليل ان النقابة ستخوض معركة 

■ ما الذي ميز االنتخابات النقابية حتى خاضتها 
قوى املستقلني واملجتمع املدين وشهدت اقباال 

كثيفا وتحالفات مختلفة عن السابق؟
رغبة  هو  االنتخابات  عىل  االقبال  سبب   □
الصيادلة يف التغيري نتيجة املعاناة التي عانوها 
قبل اكرث من سنة، مع تدهور وضعهم االقتصادي 
واملعييش وفقدان االدوية من صيدلياتهم واقفال 

الحراك  ومجموعات  املستقلني  دور  تنامى 
يف  كام  النقابية  االنتخابات  يف  الشعبي 
عىل  العام،  والشأن  السيايس  الحضور 
حساب االحزاب التي تراجع دورها وتأثريها 
عىل  وقدرتها  قوتها  استمرار  رغم  االنتخايب 
تجيري االصوات ملرشحيها يف التحالفات التي 

تعقدها وتتشكل اللوائح مبوجبها. 

"الثورة" انقسموا مجموعات صغرية. لذا يجب 
ان يعتمدوا طريقة اخرى يف العمل، واال فان 
مرشحي االحزاب سيعودون للسيطرة نظرا اىل 

قدرتهم املالية والتنظيمية. 

"بروفة"  النقابية  االنتخابات  كانت  هل   ■
تأثريات  لها  النيابية، وهل ستكون  لالنتخابات 
انتخابية كون نقابات املهن الحرة تضم عرشات 

االف الناخبني؟
الوصول،  يستطيع  والجاد  القوي  املستقل   □
عدد  تأثريا.  يرتك  ال  الضعيف  املستقل  بينام 
عىل  االحزاب  طلبتهم  املستقلني  من  كبري 
لوائحها النهم من املنتجني ويقدمون الخدمات 
للناخبني، وقد متكنوا من خرق لوائح الخصوم 
يف اكرث من منطقة نتيجة جهودهم. لقد خضت 
االوىل  الدورة  يف  وحصدت  مستقال  االنتخاب 
اصواتا كثرية، ويف منتصف الدورة الثانية دخلت 
ان  يثبت  هذا  تدعمني.  انها  لتقول  االحزاب 
الكفي الذي يتابع شؤون الناس يصل. وال ننىس 
الرمادي، املستقل يعطي  ان املستقل هو غري 
اراء مستقلة ولديه الجرأة ليعطي، اما الرمادي 

فيختبىء خلف اصبعه. 

املقبلة  للمرحلة  النقابة  برنامج  هو  ما   ■
الداخلية  واالصالحات  تطويرها  صعيد  عىل 

واستنهاض دورها؟
الشؤون  وهناك  املهنية  الناحية  هناك   □
اتعاب  تدخل  املهني  الجانب  يف  الوطنية. 
املحامي ومعيشته وحياته االجتامعية والعائلية 

املودعني يف  اموال  استعادة  معركة  كبرية هي 
املايض  االول  كانون  لذلك شكلنا يف  املصارف، 
لجنة من االقتصاديني واملحامني ملتابعة موضوع 
اقامة  وامكان  ودرسه،  املصارف  يف  املودعني 
وَمن  َمن،  وضد  ستقام  واين  قضائية  دعاوى 
هو املرجع الصالح للنظر فيها. لكننا لن نحل 
دعاوى،  تقديم  يودون  الذين  املواطنني  محل 
لهذا نحن نعترب هذه القضية وطنية تشمل كل 

الناس من كل الطبقات.

■ املستقلون اخذوا دورا مهام يف النقابات، فهل 
سيكون لهم تأثري اكرب من املرشحني السياسيني، 

وهل هم قادرون عىل معالجة امور املهنة؟
□ اذا كان النقيب واعضاء مجلس النقابة من 
املستقلني فهذا ال يعني ان ال يتواصلوا مع جميع 
انا  النواب املستقلني والحزبيني.  االطراف ومع 
شخصيا اتصلت بنحو 80% من النواب املحامني 
الكابيتال  مرشوع  ترفض  النقابة  ان  وابلغتهم 
ووضعناهم  فيها،  املطروح  بالصيغة  كونرتول 

فخرس  االدوية،  ومصانع  رشكات  من  العديد 
ملس  معيشتهم.  مستوى  منط  منهم  كبري  عدد 
الصيادلة ان مثة اشخاصا كانوا عىل االرض معهم 
يواكبونهم يف كل مشكالتهم وتحسسوا اوجاعهم 
وطالبوا مبطالبهم، فارادوا ان يكونوا موجودين 
وميارسوا حقهم الدميوقراطي يف االنتخاب بهدف 
وضيق  التنقل  كلفة  من  الرغم  عىل  التغيري، 

امام مسؤولياتهم مام ترك تأثريه يف عدم امرار 
لسنا  فنحن  مستقلني،  كنا  لو  حتى  املرشوع. 
عىل عداء مع املسؤولني من مختلف االحزاب 
والتيارات، ولسنا ضد السلطة. نحن كنقابة لدينا 
مطالب بعضها يعني مجلس النواب، وبعضها 
النواب،  مع  بالتنسيق  الحكومة. حققنا  يعني 
انجازا مهام يتعلق باقرار املجلس تعديالت عىل 
القانون املتعلق بصندوق تقاعد املحامني، وهو 
امر يساعدنا كثريا. يف النهاية النواب املحامون 
محامون  وهناك  نقابتهم،  ملصلحة  يعملون 
مسؤولون يهمهم ان تكون النقابة لكل الناس 
بال متييز. علام ان النقابة ميكنها ان تقوم مبا ال 
يستطيع السيايس القيام به السباب سياسية او 

ظرفية.

املستقلني  بني  انقسامات  تحصل  ملاذا   ■
ومرشحي "الثورة" مام يؤدي اىل اضعافهم؟

□ هذا االمر ليس دليل عافية، وظهر من خالل 
مرشحني  من  كبريا  عددا  ان  النقابة  انتخابات 

دورتني  عىل  فجاؤوا  االقرتاع،  وصعوبة  املكان 
متتاليتني وكان االنتخابات عرسا للدميوقراطية ايا 

كانت خيارات الصيادلة.

■ ما تفسريك للجو املحموم يف االنتخابات؟
□ رمبا لدى بعض االفرقاء ابعاد اكرث من املعركة 

اننا عىل مقربة من االنتخابات  النقابية. مبا 

دعاوى. هناك الوضع الصحي للمحامي حيث 
تدير  التي  الرشكة  مع  االستشفاء  عقد  ينتهي 
التأمني الصحي للنقابة يف اذار املقبل، عدا عن 
استعادة اموال املحامني من املصارف، اذ من غري 
الطبيعي ان تستمر املصارف يف عملها املعتاد 
سنعمل  اننا  يعني  املودعني.  اموال  تدفع  وال 
عىل اسرتداد حقوق املحامي كاملة لتمكينه من 
الصمود يف عمله ويف بلده. همنا االسايس تأمني 
موارد للمحامني وللنقابة. سنعقد خلوة بعنوان 
تنويع املداخيل ونجري اتصاالتنا مع املحامني يف 

الداخل والخارج وتأمني االموال الالزمة.

كوننا مستقلني 
ال يعني اننا على عداء مع 

السلطة او االحزاب

مع انتهاء االنتخابات اىل النتائج التي اصبحت 
اطباء االسنان  نقابة  انتخابات  معروفة وتأجيل 
حصلت  التي  االشكاالت  بسبب  بريوت  يف 
وانتخابات نقابة مقاويل االشغال العامة والبناء 
اقبل  ملاذا  االتية:  االسئلة  تقنية، تطرح  السباب 
املستقلون ومجموعات الحراك الشعبي املعارض 
وهل  النقابية؟  املعارك  كل  يف  املشاركة  عىل 

من  سيايس  دعم  دون  من  تأثري  لهم  سيكون 
االحزاب السيام يف الترشيع يف مجلس النواب، يف 
حال قررت النقابات اجراء تعديالت عىل قوانينها 
او اصدار ترشيعات تعزز دورها؟ ملاذا تحصل 
انقسامات داخل املستقلني ومجموعات الحراك 
واملجتمع املدين؟ وهل ميكن ان تحقق النهضة 
الخالفات  تشلها  ام  املطلوبة  املهنية  النقابية 
والتأثريات الحزبية؟ وما تأثريها عىل االنتخابات 

النيابية يف ربيع العام املقبل؟
يف هذه اللقاءات مع نقيب املحامني نارض كسبار 
ونقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، اضاءة عىل 
اهمية هذه االنتخابات وتأثريها املرتقب نقابيا 

وعىل الحياة العامة.

والعالقة مع القضاء الذي يجب ان يعمل بقوة 
املحامي  يقبض  حتى  برسعة  القضايا  النجاز 
اتعابه برسعة ومبا يشجع املواطن عىل تقديم 
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نقاط  تسجيل  البعض  اراد  رمبا  النيابية،  
االنتخابات  لكننا حيدنا  وتوجيه رسائل معينة. 
عن معركة الرسائل السياسية، ورفضنا ان تكون 
صندوق بريد ألي طرف سيايس او غري سيايس. 
عن  االنتخابات  تحييد  يف  عمل  كفريق  نجحنا 

التجاذبات السياسية.

■ لكنك حزيب ملتزم؟
علقت  لكنني  الكتائب،  حزب  يف  حزيب  انا   □
مجلس  والية  فرتة  طيلة  الحزب  يف  عضويتي 
النقابة ثالث سنوات، الين ال استطيع ان اسّخر 
الصيادلة لجهة معينة. الصيادلة ارادوا اختياري 
النهم رأوا يف هذا الخيار خيارا نقابيا بغض النظر 

عن اي رسائل سياسية.

■ ما تفسريك للتحالفات الغريبة التي جرت يف 
نقابات كثرية، وتعدد اللوائح حتى بني املستقلني 

واملجتمع املدين؟
□ بالنسبة ايل يجب ان تكون املعركة النقابية 
بهدف خدمة املنتسبني اليها من دون خلفيات 
هناك  ان  اعتقد  ال  لكنني  سياسية.  او  حزبية 
انسانا مستقال يف املطلق، فحتى الذين ينتمون 
اىل "الثورة" هم مجموعات مختلفة او تكتالت. 
يكون  ان  يجب  للنقابة  املرشح  هدف  ان 
اما  حزبيا.  كان  لو  حتى  فقط  النقابة  ملصلحة 
فرمبا  املجموعات  هذه  يف  االنقسامات  سبب 
وتضارب  الحسابات  اختالف  بسبب  يكون 
اؤكد  لكني  عموما.  البلد  حال  وهذه  املصالح، 
نقيب  وانا  وراءنا،  اصبحت  االنتخابات  ان 
الصيادلة  مصلحة  هو  والهدف  الصيادلة  لكل 
واستعادة حقهم وكرامتهم وكرامة املواطن ايضا. 

■ كيف سيتعامل املستقلون مع السياسيني يف 
مواقع السلطة لتطوير النقابة والنهوض بها؟

فضفاضة،  النها  مستقل  كلمة  استسيغ  ال    □
الضمري.  وحر  نقابيا  الشخص  يكون  ان  املهم 
كرث يستغلون كلمة مستقل لشعارات وغايات 
معينة. لذا نحن عىل مسافة من كل السياسيني 
ونتعاطى مع الجميع من الند اىل الند لخدمة 

الصيديل واملواطن معا. 

اصالحات  احداث  عىل  القدرة  متتلك  هل   ■
نقابية؟

لنوعية  امان  النقابة صامم  ان تكون  □ هدفنا 
عىل  تعمل  ذاته  الوقت  ويف  وجودته،  الدواء 
حصول  امكانات  وتأمني  الصيدليات  يف  توفريه 
البطاقة  انشاء  طرحت  لذلك  عليه.  املواطن 
الدوائية وخطة لحالة طوارىء دوائية ألن االمن 
الدوايئ اشد واخطر من اي نوع امن آخر كونه 
يتعلق بصحة االنسان وكرامته وحقه يف الحصول 
عىل دواء جيد ليحيا حياة كرمية. لذلك نعترب ان 
الرشكات  مثلث  االمر هو  لهذا  الضامن  املثلث 
واملحلية،  العلمية  املصانع  العلمية،  واملكاتب 
صحة  نوفر  املثلث  هذا  ضمن  والصيدليات. 

املواطن ويتم توفري الدواء.

■ هل من خطوات اصالحية او اجرائية للنهوض 
بالنقابة؟

لتطوير  ادارية  □ طبعا، خطوايت هي خطوات 

منها  يشكو  التي  املشاكل  ومعالجة  القوانني، 
تقاعد  من  الصيديل  امور  وتيسري  الصيادلة، 
دور  اهمية  عىل  نشدد  لكننا  وسواها.  وتأمني 
كل  حق  واستعادة  والعلمي  الوطني  النقابة 

انسان وكرامته.

■ كيف ترى انعكاس االنتخابات النقابية عىل 
اىل  للوصول  وسيلة  هي  وهل  الحقا،  النيابية 

النيابة؟
□ انا ارفض ان تكون االنتخابات النقابية "بروفة" 
للنيابية، الين اعترب ان املعركة النقابية يجب ان 
تحمل اهدافا اخرى. الدور االسايس لنقباء املهن 
الحرة دور داخيل ووطني. اذا وجد املواطنون 
والناخبون ان النقيب اهل ليؤدي دورا وطنيا يف 
مرحلة اخرى، تكون ارادة الناخب هي الفيصل. 
له حق  القانونية  الرشوط  كل مواطن يستويف 
الرتشح لالنتخابات النيابية، لذا من الخطأ اتهام 
بعمل  القيام  يف  املسبقة  بالرغبة  نقيب  اي 
نضال  االمر  اخرى، ألن هذا  سيايس يف مرحلة 
من نوع آخر اي االنتقال من النضال من اجل 
مجموعة مهنية اىل النضال من اجل مجموعة 
ينتمي اليها باملواطنة. النقيب يدان اذا مارس 
اذا كان  او  مصالح خاصة خالل توليه منصبه، 
يبّدي مصلحة الطرف السيايس الذي ينتمي اليه 

عىل مصلحة النقابة.

نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم. 

سبب كثافة االقبال 
على االنتخابات الرغبة 

في التغيير


