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قضية

سلسلة الرواتب:
عودٌ على بدء
عادت النقاشات بشأن سلسلة
الرتب إلى الصفر مع تجديد «الهيئات
الضرائب
االقتصادية» توجيه زيادة
ً
بما ال يمس أرباحها والريع ،مقايضة
السلسلة بالشراكة مع القطاع العام.
أما اللجان املشتركة فأرجأت
جلستها إلى صباح اليوم
فاتن الحاج
ل��م ت��دع هيئة التنسيق النقابية نهار
ُ
أمس يمر من دون أن تسمع أهل البرملان
ص� ��وت امل �ع �ل �م�ين وامل ��وظ �ف�ي�ن وال �ع �م��ال
ولو من خلف ج��دران املجلس النيابي.
توجه قادة الهيئة بعيد اجتماعهم بعد
الظهر إل��ى ال�ب��اح��ة الداخلية للمجلس
ّ
ليلوحوا بانتفاضة شعبية سيرسمون
مالمحها في مؤتمر صحافي يعقدونه
ع� �ن ��د ال ��راب � �ع ��ة م� ��ن ب� �ع ��د ظ� �ه ��ر ال� �ي ��وم،
ف��ي راب �ط��ة أس ��ات ��ذة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ث��ان��وي
ال ��رس � �م ��ي .ص � � ّ�وب � ��وا ك�ل�ام �ه ��م ب��ات �ج��اه
«ح �ي �ت��ان امل � ��ال» ،م �ج��ددي��ن اع�ت��راض�ه��م
على املس بأرقام السلسلة تحت ستار
«ال�ق�ص��ة امل�م�ج��وج��ة» :إي� ��رادات سلسلة
الرتب والرواتب.
صدح صوت الحقوق في موازاة صوت
ح ��اك ��م م �ص ��رف ل �ب �ن��ان ري � ��اض س�لام��ة
وص� � ��وت ت �ج �م��ع أص � �ح ��اب ال��رس��ام �ي��ل
ال� �ل ��ذي ��ن ارت� �ف� �ع ��ا ص� �ب ��اح ��ًا ،م� ��ن ت�ح��ت
ق �ب��ة امل �ج �ل ��س .ال �ح ��اك ��م ش� ��رح م�خ��اط��ر
ال�س�ل�س�ل��ة ف��ي م��داخ �ل��ة دام� ��ت س��اع�ت�ين
مقترحًا تجزئتها على خمس سنوات،
وأصحاب الرساميل أعادوا النقاش إلى
املربع األول عندما طالب رئيس جمعية
تجار ب�ي��روت نقوال الشماس بتحويل

ت�م��وي��ل ال�س�ل�س�ل��ة إل ��ى ل�ج�ن��ة م�ص�غ��رة،
سواء أكانت اللجنة النيابية الفرعية أم
لجنة أخرى ،من أجل إشباع امللف درسًا
وتمحيصًا.
ما قاله سالمة في ما يتعلق بالتجزئة
م � ��رف � ��وض رف � �ض� ��ًا ب� ��ات� ��ًا م � ��ن ال �ه �ي �ئ ��ة،
ّ
وخ�ص��وص��ًا أن «ل��دي�ن��ا ف��ي ذم��ة ال��دول��ة
ً
مفعوال رجعيًا عمره  18سنة ،فشو رأي
الحاكم؟» .أما الكالم على خفض أرقام
السلسلة الذي أشيع في األيام األخيرة
«فهو دليل على عدم احترام املسؤولني
لتواقيعهم واالت �ف��اق��ات ال�ت��ي أبرموها
م��ع ه�ي�ئ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق» .ال�ه�ي�ئ��ة رف�ض��ت
أيضًا ضرب حقوق املتقاعدين ،مؤكدة
ض ��رورة إح��ال��ة السلسلة على الجلسة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة امل �ن �ع �ق��دة ي��وم��ي األرب �ع��اء
والخميس املقبلني ،وإال فـ«سنسمعكم
ص � ��وت ال � �ش � ��ارع ،وإن ك �ن��ا ن �ت �م �ن��ى أن
تبعدوا عن البلد هذه الكأس املرة».
ال��دق��ة وال�ت��أن��ي وال �ح��ذر .انبعثت أم��س
هذه املفردات الذهبية من جديد لترافق
أع�م��ال جلسة ال�ل�ج��ان املشتركة فتعيد
أج ��واء ال�ن�ق��اش��ات إل��ى م��ا ق�ب��ل سنتني.
ف��رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ع �م��اد م�ي�ش��ال
س�ل�ي�م��ان دع ��ا إل ��ى «اع �ت �م��اد ال��دق��ة في
ال �ب �ح��ث ال� �ج ��اري ف��ي ش ��أن ال�س�ل�س�ل��ة».
وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ج� �ب ��ران ب��اس �ي��ل ه��و
اآلخر أبلغ رئيس الحكومة تمام سالم
موقفًا م��ن التيار الوطني الحر «يؤيد
التعامل بكثير م��ن التأني وال�ح��ذر مع
م �ل��ف ال�س�ل�س�ل��ة ك ��ي ال ي �ق��ع ل �ب �ن��ان في
أزم��ة اقتصادية متفاقمة» .عضو تكتل
ال �ت �غ �ي �ي��ر واإلص � �ل� ��اح ال� �ن ��ائ ��ب ح�ك�م��ت
ّ
ديب رأى هو أيضًا أن «من املنطق عدم
إقرار السلسلة إذا لم يتم تأمني األموال
ال�ل�ازم��ة ل �ه��ا» .وأك ��د أه�م�ي��ة أن «نبحث
بدقة وعناية إلي�ج��اد تمويل السلسلة
م��ن دون اس �ت �ه��داف ال �ش��رائ��ح ال�ف�ق�ي��رة
التي هي في غنى عن الرسوم اإلضافية

قادة هيئة التنسيق في باحة املجلس النيابي (مروان بو حيدر)

إشاعة أجواء خفض
أرقام السلسلة
وتجزئتها وضرب حقوق
المتقاعدين

ال �ت��ي ق ��د ت �ق��ر ،وي �ج��ب أال ن� �ع � ّ�ول على
جيوب الفقراء دائمًا».
وحده أمني سر التكتل النائب إبراهيم
كنعان أبدى موقفًا متمايزًا عن زمالئه

ف � ��ي ال � �ت � �ي� ��ار .ب � � ��دا م �ت �ح �م �س��ًا إلن� �ج � ّ�از
السلسلة بسرعة ح�ين ج��دد ال�ق��ول إن��ه
«ال يجوز أن يعاد النقاش في مشروع
بهذا الحجم أخذ تمحيصًا مدة خمسة
أشهر وأكثر من  40جلسة ،حتى لو كان
ال�ن�ظ��ام يسمح ب��أن ت�ع��اد امل�ن��اق�ش��ة من
ّ
جديد» .ورأى أن «ما من أمر يمنع إقرار
السلسلة إذا توافرت اإلرادة لذلك».
في املقابل ،يبدو عضو كتلة املستقبل
ال �ن �ي��اب �ي��ة ال �ن��ائ��ب غ� ��ازي ي��وس��ف أك�ث��ر
النواب صراحة في اإلع�لان جهارة عن
امل ��وق ��ف ال��واق �ع��ي ب �ع �ي �دًا ع ��ن م ��زاي ��دات
«ال� �ش� �ع� �ب ��وي ��ة» وك � �س� ��ب ّ
ود ال� �ق ��واع ��د
امل�ن��اص��رة ّل�لأح��زاب السياسية ،إذ أكد
ب��وض��وح أن ��ه «ل��ن ي�ت��م إق� ��رار السلسلة
بالشكل امل�ق�ّ�دم��ة فيه للجان املشتركة،
مشيرًا إلى أنه إذا ّ
أقرت من دون إيرادات
فستؤدي إلى أزمة اقتصادية كارثية»،

ّ
ول�ف��ت إل��ى أن «االت �ف��اق ع�ل��ى السلسلة
ممكن إذا وع��ى ك��ل األف��رق��اء خطورتها
وإذا ت��م ال�ن�ظ��ر ب �م��وارد غ�ي��ر ضريبية،
وإال فليتم سحبها».
والتقى في رأيه مع رأي تجمع أصحاب
ال��رس��ام �ي��ل ل �ج �ه��ة ت �ق �ل �ي��ص ال �ن �ف �ق��ات
الجارية في املوازنة ،ال سيما النظر في
عجز مؤسسة كهرباء لبنان الذي يبلغ
ملياري ليرة لبنانية.
ف � ��ي ال � �ن � �ق� ��اش داخ� � � ��ل ج �ل �س ��ة ال �ل �ج ��ان
امل �ش �ت��رك��ة ال �ت��ي ت��رأس �ه��ا ن��ائ��ب رئ�ي��س
م �ج �ل��س ال� � �ن � ��واب ف ��ري ��د م� � �ك � ��اري ،ب ��رز
م��وق �ف��ان ب �ش��أن ال�ض��ري�ب��ة ع�ل��ى القيمة
املضافة؛ األول اقترح زيادتها من %10
إل ��ى  %12ع�ل��ى ك��ل ال�س�ل��ع وامل � ��واد .أم��ا
امل��وق��ف ال�ث��ان��ي فتمثل ب��زي��ادة ال� �ـTVA
على الكماليات م��ع توسيع مروحتها
ل �ت �ش �م��ل ال� �ع� �ط ��ور وأدوات ال �ت �ج �م �ي��ل

قضاء

بهيج أبو حمزة خلف القضبان
محمد نزال
ب �ه �ي��ج أب� ��و ح� �م ��زة خ �ل��ف ال �ق �ض �ب��ان.
أوق � ��ف ب� �ق ��رار ق �ض ��ائ ��ي ،أم � ��س ،وه��و
ال �ي��وم ره ��ن اس �ت �ك �م��ال ال�ت�ح�ق�ي��ق في
عدلية بيروت .من كان يقول إن نهاية
أبو حمزة ،الرجل القوي في «البالط»
الجنبالطي ،رئيس املحاسبة وأمني
ص�ن��دق امل�خ�ت��ارة ،وص��اح��ب مناصب
ُ
ال� �ن� �ف ��وذ ال� �ت ��ي ال ت� �ح� �ص ��ى ،س �ت �ك��ون
ه �ك��ذا؟ ل�ق��د أم��ر «ال �ب �ي��ك» وك ��ان ل��ه ما
أم��ر .عندما ّادع��ى على رج��ل أعماله،
أم��ام ال�ق�ض��اء ،تحت س�ت��ار اس��م رجل
األع� �م ��ال إب ��راه �ي ��م ب ��دي ��ر ،ث ��م ب�غ�ط��اء
ن ��ادي ال �ص �ف��اء ال��ري��اض��ي ف��ي قضية
ث��ان�ي��ة ،ك ��ان ول �ي��د ج�ن�ب�لاط ق��د حسم
أم � ��ره ل �ن��اح �ي��ة «ت� ��أدي� ��ب» أب� ��و ح �م��زة
وجعله عبرة «ملن يعنيهم األمر» .هذا
م��ا قيل آن ��ذاك ،ال�ع��ام امل��اض��ي ،عندما
ظهر الخالف املالي  -االستثماري بني
الرجلني.
كان يتردد ،خالل األشهر املاضية ،أن
أب ��و ح �م��زة خ ��ارج ل�ب�ن��ان .القضيتان
امل ��رف ��وع� �ت ��ان ض � ��ده ،واح � � ��دة ب��اس�م��ه
م �ب��اش��رة وأخ� � ��رى ت �ح��ت ع� �ن ��وان م��ن
ي �ظ �ه��ره ال �ت �ح �ق �ي��ق ،ك��ان �ت��ا ف ��ي ع�ه��دة
ق��اض��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق األول ف ��ي ب �ي��روت
غسان عويدات .لم ُيعرف إن كان أبو

ح �م��زة ،امل � ّ�دع ��ى ع�ل�ي��ه م��ن ق �ب��ل ن��ادي
ال �ص �ف��اء ال ��ري ��اض ��ي ،ب �ج��رم ال �ت��زوي��ر
واس�ت�ع�م��ال امل��زوي��ر وان�ت�ح��ال الصفة
واالخ �ت�ل�اس ،ع�ل��ى ع�ل��م ب��أن القاضي
سيأمر بتوقيفه .لكن ه��ذا ما حصل.
استجوبه القاضي ع��وي��دات ،قبل أن
يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه،
من دون ذكر املزيد من التفاصيل.
كثيرون ظنوا أن التوقيف حصل ً
بناء
ع �ل��ى دع� ��وى ج �ن �ب�لاط ض ��د إب��راه �ي��م
بدير ،ال��ذي مثل سابقًا أم��ام القضاء،
وه ��ي ال ��دع ��وى ال �ت��ي ي ��رد ف�ي�ه��ا اس��م
أب� ��و ح �م ��زة ك �ش��ري��ك أس� ��اس� ��ي ،وه��ي
قضية تتعلق ببيع ع �ق��ارات ضخمة
ل�ج�ن�ب�لاط «ت �ب�ّي�نّ الح�ق��ًا أن�ه��ا أق��ل من
املساحة املعلنة من قبل البائع» .في
ه��ذه القضية جنبالط «أك��ل الضرب»
ً
فعال .لكن تبينّ لـ«األخبار» أن توقيف
ً
أب ��و ح �م��زة ،أم� ��س ،ح �ص��ل ب �ن��اء على
دع � ��وى ن � ��ادي ال �ص �ف��اء ض � ��ده .ط�ب�ع��ًا
سيستكمل التحقيق معه ،في جلسة
قريبة ،لتفتح كل امللفات التي تتعلق
ب��أك �ث��ر م ��ن ق �ض �ي��ة ،ت � ��ردد أن ع��دده��ا
أصبح أربعًا ،وبالتالي سيكون أمام
م� �س ��ار ق �ض��ائ��ي ط ��وي ��ل ق �ب��ل ب� � ّ�ت ك��ل
ه ��ذه ال �ق �ض��اي��ا .إذًا ،ق �ض �ي��ة ع �ق��ارات
ج �ن �ب�لاط ل ��م ي � َ
�واج ��ه ب �ه��ا أب ��و ح�م��زة
أمام القضاء أمس ،إنما اقتصر األمر

على قضية ن��ادي الصفاء .بالتأكيد،
ال داع ��ي ه�ن��ا للتفصيل ف��ي ش��رح أن
ن ��ادي ال �ص �ف��اء ي�ع�ن��ي ول �ي��د جنبالط
م�ب��اش��رة .وبحسب م�ص��ادر قضائية
م ��واك� �ب ��ة ،ل ��م ي �ك��ن ال �ق��اض��ي ق ��د ق ��رر،
ق �ب��ل ي ��وم أم� ��س ،ت��وق �ي��ف أب ��و ح �م��زة.
لكن بعد استجوابه ،وسير الجلسة
ً
وبناء على املعطيات
بنحو طبيعي،
امل� �ت ��واف ��رة ف ��ي م �ل��ف ال �ق �ض �ي��ة ،وج��د
القاضي عويدات أن التوقيف أصبح
الزمًا ،وهكذا كان.
ك��ان��ت «األخ �ب ��ار» ق��د ن�ش��رت مضمون
دع��وى ن��ادي الصفاء على أب��و حمزة،
ق �ب ��ل أك� �ث ��ر م� ��ن  3أش � �ه� ��رwww.al-( ،

إدارة نادي الصفاء
ّادعت على أبو حمزة
بتهمة اختالس 5
ماليين دوالر

)197781/akhbar.com/node؛ إذ علمت
إدارة ال� �ن ��ادي أن امل � ّ�دع ��ى ع�ل�ي��ه (أب��و
حمزة) تسلم مبلغ  5ماليني دوالر من
أش�خ��اص اش�ت��روا العقار ال��ذي يقوم
ع�ل�ي��ه امل�ل�ع��ب ال��ري��اض��ي ف��ي ب �ي��روت،
م ��ن دون أن ت �ك��ون ل ��ه ص �ف��ة ت�خ��ول��ه
ذل ��ك ،وم��ن دون أن ي�ح��ول امل�ل�ب��غ إل��ى
ال�ص�ن��دوق .حصل ذل��ك ،بحسب نص
الدعوى القضائية ،بعدما ّ
«ادعى أبو
ح �م��زة أن ��ه ص��اح��ب ال �ص �ف��ة اإلداري � ��ة
وامل��ال�ي��ة ال�ت��ي ت�خ��ول��ه تمثيل ال�ن��ادي
وق�ب��ض األم ��وال وتنظيم اإلي�ص��االت
وال�ت��وق�ي��ع ع��ن ال �ن��ادي ب��اس�م��ه ،وه��و
ادع� � ��اء غ �ي��ر ص �ح �ي��ح؛ إذ إن� ��ه ي�ش�غ��ل
م�ن�ص�ب��ًا ف �خ��ري��ًا ،ه��و م�ن�ص��ب رئ�ي��س
مجلس األمناء في النادي ،وبالتالي
ال ي�ت�م�ت��ع ب ��أي ص �ف��ة إداري� � ��ة ،ول�ي��س
ً
م� �خ � ّ�وال ال �ت��وق �ي��ع ع ��ن ال � �ن� ��ادي» .قبل
أب��و ح�م��زة ت�ل��ك امل�ب��ال��غ ع�ل��ى دف�ع��ات،
بموجب شيكات وتحاويل مصرفية،
ً
وبناء على كل ما
وطار خارج لبنان.
ورد ،كانت دعوى نادي الصفاء على
أب��و حمزة ،وك��ل من يظهره التحقيق
ً
ً
ّ
محرضًا،
ف��اع�لا ،شريكًا ،متدخال ،أو
وذل ��ك ب�ج��رائ��م «ال �ت��زوي��ر واس�ت�ع�م��ال
امل� � َّ
�زور وان�ت�ح��ال ال�ص�ف��ة واالخ �ت�لاس
امل�ع��اق��ب عليها ف��ي ق��ان��ون العقوبات
ال�ل�ب�ن��ان��ي» .وط�ل��ب ال �ن��ادي اس�ت��دع��اء

أب ��و ح �م��زة ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق م �ع��ه ،وك ��ل من
يظهره التحقيق ،وتوقيفهم والظن
بهم وإحالتهم أمام املرجع القضائي
امل�خ�ت��ص ملحاكمتهم وإن� ��زال أقصى
ال�ع�ق��وب��ات ب�ح�ق�ه��م ،وإل��زام �ه��م إع��ادة
امل �ب��ال��غ امل �س �ت��ول��ى ع�ل�ي�ه��ا م��ن ط��ري��ق
األف� �ع ��ال ال �ج��رم �ي��ة امل� �ش ��ار إل �ي �ه��ا .لم
يتضح بعد ما إذا كان أبو حمزة هو
من ّ
زور بيده ،أو شخص آخر عاونه،
وه � ��ذا م ��ا ي �ن �ت �ظ��ر أن ت �ظ �ه��ره األي� ��ام
التحقيق املرتقبة.
املقبلة ف��ي جلسة ُ
وف� � ��ي ه� � ��ذا اإلط � � � ��ار ذك � � ��ر ف� ��ي دع� ��وى
الصفاء أن��ه «ت�ب�ّي�نّ للنادي أن هنالك
م��ن ق��ام ب�ت��زوي��ر ال�ت��وق�ي��ع التظهيري
والختم العائدين للنادي ،املستعملني
ل�ت�ج�ي�ي��ر ال �ش �ي �ك��ات ال � �ص ��ادرة ،وذل��ك
ً
بهدف قبضها والتصرف بها بدال من
إيداعها حسابات النادي ،األمر الذي
يستدعي التحقيق في هوية الشخص
الذي قام بذلك (فعل التزوير)»ُ .يشار
إلى أن أبو حمزة استقال من منصبه
في نادي الصفاء ،سابقًا ،وهو رئيس
مجلس أمناء النادي ،وذلك لـ«أسباب
خ��اص��ة» ،بحسب ما أعلن يومًا (قبل
ن�ح��و  5أش �ه��ر) .غ ��ادر ب�ع��ده��ا لبنان،
وتبينّ أن تلك االستقالة ،أي «األسباب
ال�خ��اص��ة» ،م��ا ه��ي إال ب��داي��ة القطيعة
العلنية مع وليد جنبالط.

