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سياسة
المشهد السياسي

عقدة الحكومة :حصص الرؤساء
حتى يوم امس ،لم تظهر بوادر إيجابية على قرب تأليف الحكومة .اندلعت معارك الحصص والحقائب ،على ان تبدأ الحقًا
معارك األسماء .وأبرز العقد التي تواجه «التشكيلة» الحكومية« ،حصص الرؤساء» الثالثة .ورغم ذلك ،يؤكد الرئيس سعد
الحريري أن الحكومة ستبصر النور قبل عيد االستقالل
يــؤكــد الــرئ ـيــس سـعــد ال ـحــريــري أن
حكومته ستبصر ال ـنــور قـبــل عيد
االستقالل 15 .يومًا يراهن الرئيس
امل ـك ـلــف تــأل ـيــف ح ـكــومــة ع ـلــى أنـهــا
ستكون كافية لتذليل كل العقبات
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــه ،وعـ ـ ـل ـ ــى رأسـ ـ ـه ـ ــا،
«املـعــركــة» الــدائــرة بـشــأن «حصص
ال ـ ــرؤس ـ ــاء» .امل ـق ــرب ــون م ــن الــرئـيــس
ميشال عون يؤكدون أن حصته هي
غير حصة تكتل التغيير واإلصالح،
وأن ــه فــي مـقــابــل كــل وزي ــر مسيحي
تحصل عليه القوى األخرى (كمقعد
للحزب السوري القومي االجتماعي
يطالب به تحالف حركة أمل ـ حزب
الـلــه ،أو مقعدان مسيحيان يطالب
بهما تـيــار املـسـتـقـبــل) ،يــريــد وزي ـرًا
مسلمًا .في املقابل ،يرفض الرئيس
الحريري التخلي عن أكثر من مقعد
سـ ـن ــي واح ـ ـ ــد فـ ــي حـ ـك ــوم ــة مـ ــن 30

بري :المالية خارج
المداورة ،وليراجعوا
الطائف بشأنها
وزيـ ـرًا ،ويـصـ ّـر على الـحـصــول على
مـقـعــديــن مـسـيـحـيــن م ــن أ ّص ــل .15
أمــا الرئيس نبيه ب ــري ،فعلق أمــام
زواره عـلــى مــا يـحـكــى عــن مطالبة
الــرئ ـيــس ع ــون بـحـصــة وزاري ـ ــة إلــى
ّ
الحر،
جانب حصة التيار الوطني
أسوة بالحصة التي نالها الرئيس
م ـي ـش ــال س ـل ـي ـم ــان ف ــي ع ـ ــام ،2008
ّ
بـ ــال ـ ـقـ ــول« :إن مـ ــا أخ ـ ـ ــذه ال ــرئ ـي ــس
سليمان في ذلــك الوقت هو ألنــه لم
يكن لديه تمثيل نيابي»ّ ،
وعبر بري
ً
ُ
ِّ
عــن «استهجانه» ســائــا« :إذا عمم
هذا املنطق على الرئاسات الباقية،
فـلـمــاذا ال يـطــالــب رئـيــس الحكومة
بحصة وزاري ــة منفصلة عن حصة
تـيــاره السياسي أو يطالب رئيس
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي بـحـصــة مـنـعــزلــة
عــن حـصــة حــركــة أمـ ــل؟» .أم ــا بشأن

بري عن «حصة رئيس الجمهورية» :لماذا ال يحصل كل رئيس على حصة غير حصة حزبه؟ (هيثم الموسوي)

ما ُيحكى عن املــداورة في الــوزارات
السيادية ،فرأى بري أنه مبدأ جيد،
ّ
ً
لكنه علق قائال« :هــم يقولون إنهم
يــريــدون التمسك بــاتـفــاق الـطــائــف.
وفي اتفاق الطائف ،موضوع وزارة
املالية محسوم» ،أي أنها من حصة
ال ـطــائ ـفــة الـشـيـعـيــة ع ـلــى ق ــاع ــدة أن
تــوقـيــع وزي ــر املــالـيــة عـلــى املــراسـيــم

ه ــو «ال ـت ــوق ـي ــع ال ـش ـي ـعــي» الــوح ـيــد
ف ــي ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة .وت ـس ــاءل
بــري« :ملــاذا ال تنطبق امل ــداورة على
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات الـ ـسـ ـي ــادي ــة األخـ ـ ـ ـ ــرى؟»،
مؤكدًا أنه ليس من يعارض إعطاء
القوات حصة سيادية في الحكومة.
وأض ــاف« :لــم تكن وزارة املالية مع
القوات وأنــا طالبت بها» .كما علق

رئـيــس املجلس النيابي على مبدأ
مطالبة ال ـقــوات بــأربـعــة وزراء وما
ّ
فـ ـ ــوق ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «الـ ـ ـق ـ ــوات بــذلــك
تطالب بنصف عدد نوابها وزراء»،
وعلى هذه القاعدة« ،كوني أفاوض
عن حركة أمــل وعــن حــزب الله وعن
س ـل ـي ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة وقـ ـ ــوى أخ ـ ــرى،
ف ـه ــل أطـ ــالـ ــب ب ـن ـص ــف ع ـ ــدد هـ ــؤالء

الـ ـن ــواب أي أك ـثــر م ــن ن ـصــف وزراء
الحكومة؟!» .بري أمام زواره عرض
ً
هــذه التعقيدات قــائــا« :بسبب كل
ذل ـ ــك ...قـلــت لـهــم ت ـعــالــوا نـتـفــق قبل
الرئاسة».
وإض ــاف ــة إل ــى «ح ـصــص ال ــرؤس ــاء»،
بـ ــدأت ال ـق ــوى ت ـضــع مـطــالـبـهــا على
ال ـ ـط ـ ــاول ـ ــة .الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ال

تقرير

نقابة المحامين تفصل  ٣محامين «ال يوحون بالثقة
رضوان مرتضى

)مروان طحطح(

ُسـ ِّـجـلــت  ٢٠٥ش ـكــاوى جــزائـيــة ضد
مـ ـح ــام ــن خـ ـ ــال أحـ ـ ــد عـ ـش ــر ش ـه ـرًا
ب ـ ـجـ ــرائـ ــم مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،مـ ـ ــن ال ـن ـص ــب
واالحتيال والتزوير ،مرورًا بتحرير
ش ـي ـك ــات م ــن دون رصـ ـي ــد والـ ـق ــدح
ً
والـ ـ ــذم ،وص ـ ــوال إل ــى ان ـت ـحــال صفة
أمنية أو قضائية .وإلــى الشكاوى،
أصــدرت نقابة املحامني في بيروت
«الشطب اإلداري» بحق ثالثة
قــرار
ّ
مـحــامــن ألن ـهــم «ال يــوحــون بالثقة

واالحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرام» .ت ـع ـب ـي ـ ٌـر يـ ـك ــاد ي ـكــون
مخففًا ،رغم أنه ضمنيًا يعني الطرد
من سلك املحاماة مع الحذف الفوري
ألسـ ـم ــائـ ـه ــم م ـ ــن جـ ـ ـ ـ ــداول ال ـن ـق ــاب ــة
وح ــرم ــانـ ـه ــم مـ ــن مـ ـم ــارس ــة امل ـه ـنــة
نهائيًا .وكشفت مـصــادر فــي نقابة
ّ
امل ـحــامــن ل ــ«األخ ـب ــار» أن املـحــامــن
املـشـطــوبــن ه ــم :رائ ــد ع .وشـ ــارل د.
ّ
وم ـن ــى خ .وأوضـ ـح ــت املـ ـص ــادر أن
املحامني املذكورين أغرقوا أنفسهم
ب ــال ــدي ــون ،م ــا دف ــع ب ـهــم إل ــى الـقـيــام
بأفعال وتصرفات ال تليق باملهنة.

قرارات الشطب لم تقف عند املحامني
ال ـثــاثــة .فبحسب امل ـع ـلــومــاتّ ،
يعد
مجلس نقابة املحامني الئحة من ١٥
محاميًا ،تمهيدًا لشطبهم إداريًا من
جــدول النقابة .والسبب أيضًا أنهم
«ال يوحون بالثقة واالحترام».
ّ
وت ــرى امل ـص ــادر الـحـقــوقـيــة أن هــذه
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات تـ ـس ــاع ــد الـ ـنـ ـق ــاب ــة ع ـلــى
«ت ـن ـظ ـيــف» جـسـمـهــا ال ـح ـقــوقــي من
مـ ـح ــام ــن ُيـ ـسـ ـيـ ـئ ــون إل ـ ـ ــى املـ ـهـ ـن ــة،
ّ
معتبرة أن «بقاء نوعية معينة من
ّ
املحامني يساهم فــي الـحــط مــن قدر

املهنة ويسيء إلى باقي الزمالء».
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،اع ـت ـبــرت مـصــادر
ّ
النقابة أن «جناحي العدالة :القضاء
واملـ ـح ــام ــاة ،ل ـي ـ ُســا ّ ب ـخ ـي ــر .وإذا لــم
ي ـت ـكــامــا ،ف ـلــن ت ـح ــل ــق ال ـع ــدال ــة فــي
بالدنا» .وكشفت أن العالقة متوترة
م ــع ال ـق ـض ــاء وال ـض ــاب ـط ــة ال ـعــدل ـيــة،
ّ
مشيرة إلــى أن هناك جملة مسائل
ّ
خالفية لــم يتفق الـقـضــاء والنقابة
بشأنها بعد .واستحضرت املصادر
ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال :قـضـيــة تــوقـيــف
املـحــامــي بــالـجــرم املـشـهــود ومسألة

