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تقرير

مصروفو صحيفة «المستقبل» للحريري:

إدفع بالتي هي أحسن!
ت ـ ـ ــزال ت ـس ـع ــى إل ـ ــى الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
وزارة امل ــال ـي ــة .وج ــدي ــده ــا الـحــديــث
ع ــن ض ـ ـ ــرورة ت ـط ـب ـيــق املـ ـ ـ ـ ــداورة فــي
ال ـح ـق ــائ ــب الـ ـسـ ـي ــادي ــة ،ل ـك ــي ت ـكــون
وزارت ــا الداخلية واملــالـيــة مــن حصة
املسيحيني ،فيحصل أحــد وزرائـهــا
على «املــالـيــة» .لكن هــذا األم ــر يبدو
أق ــرب إل ــى املـسـتـحـيــل ،فــي ظــل رســم
الرئيس بري خطًا أحمر حول املالية،
ف ـي ـمــا ال ــرئ ـي ــس الـ ـح ــري ــري مـتـمـســك
ب ــال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،ربـ ـط ــا ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات
النيابية املقبلة .وفــي هــذا السياق،
اس ـت ـق ـب ــل ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،مـ ـس ــاء أمـ ــس،
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير
ج ـع ـج ــع ،ب ـح ـض ــور كـ ــل مـ ــن رئ ـيــس
جهاز اإلعــام والتواصل في القوات
م ـل ـح ــم ريـ ــاشـ ــي والـ ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق
غطاس خوري ونادر الحريري.
وإض ــاف ــة إل ــى ال ـح ـصــص ،ثـمــة أزم ــة
ُيرجح أن تندلع على أسماء الوزراء،
مكون من ّ
تمسك كل ّ
لناحية ّ
مكونات
االئ ـتــاف الحكومي املقبل بـ»حقه»
بـتـسـمـيــة وزرائـ ـ ـ ــه ،فـيـمــا الــرئ ـي ـســان
ع ــون وال ـح ــري ــري ي ــري ــان أن تسمية
الوزراء حق دستوري لهما.
خــاصــة األم ــر أن ــه حـتــى لـيــل أم ــس،
ّ
ّ
ل ــم ُيــت ـفــق س ــوى ع ـلــى أن الـحـكــومــة
املـنـتـظــرة سـتـضــم ثــاثــن وزيـ ـ ـرًا .لم
ّ
ُي ــت ـف ــق ع ـلــى ال ـح ـصــص أو األس ـم ــاء
أو امل ـ ــداورة أو أي تفصيل حقيقي.
وابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـي ــوم ،سـيـبــدأ البحث
الجدي في حصص القوى السياسية
واألسماء.
في ظل هذا الغموض الحاصل في
ملفات التفاوض حتى اآلن ،تحضر
جملة تساؤالت ال أجوبة عنها بعد.
ه ــل س ـي ـك ــون رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
فــي الـحـكــومــة حليفًا لـفــريــق حــزب
الله وحركة أمــل ،أم أنــه فريق قائم
ب ـحــد ذاتـ ـ ــه؟ ه ــل ت ـك ــون الـ ــوزارتـ ــان
املسيحيتان السياديتان من حصة
الـتـيــار وح ــده؟ رغــم عــدم الــوضــوح
حتى اآلن في ما إذا هما ستكونان
من حصة املوارنة فقط أم من حصة
امل ــوارن ــة واألرثـ ــوذكـ ــس؟ وإذا كــان
حزب الله وحركة أمل يريدان وزيرًا
سنيًا ،فهل سيتبادالن مع الرئيس
سعد الحريري وزيرًا شيعيًا؟ وهل
ح ـس ــم الـ ـح ــري ــري م ـس ــأل ــة ال ـق ـب ــول
بــوزيــر سـنــي مــن خ ــارج حصته أم
أنه لم يقبل بعد؟

ميسم رزق
ُ ّ
يأمل كل من في تيار «املستقبل» أن
تحمل عودة النائب سعد الحريري
ِ
إلــى رئاسة الحكومة ،إعــادة تعويم
إمـبــراطــوريـتــه الـسـيــاسـيــة واملــالـيــة،
ل ـكــن ح ـتــى ل ـح ـظــة الـ ـف ــرج ،ي ـب ــدو أن
اإلحتجاجات على عملية التشحيل
ال ـت ــي ط ــاول ــت م ـئ ــات امل ــوظ ـف ــن فــي
دون صــرف
م ــؤس ـس ــات ال ـت ـي ــار م ــن ّ
الـ ـتـ ـع ــويـ ـض ــات ل ـ ــن ت ـ ـتـ ــوقـ ــف .وم ــن
ينطلق قـطــار التصعيد
املـتــوقــع أن
ِ
ب ـ ــدءًا م ــن األسـ ـب ــوع امل ـق ـب ــل ،بــاألطــر
ً
ً
القانونية أوال ،وصوال إلى املواجهة
املباشرة مع الرئيس سعد الحريري
إذا لم َّ
تؤمن الرواتب املستحقة منذ
أك ـثــر مــن ع ــام لـلـمـصــروفــن ،وكــذلــك
تعويضاتهم.
ّ
ف ـب ـع ــدم ــا ن ــف ــذ مـ ـص ــروف ــو صـحـيـفــة
ّ
ومحررين
«املستقبل» من صحافيني
وإداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــا س ـ ـل ـ ـس ـ ـلـ ــة م ــن
الـتـحــركــات ،إحتجاجًا على طردهم
مــن دون س ــداد مـسـتـحـقــاتـهــم ألكـثــر
من  14شهرًا ،والتعويضات الالحقة
عن الصرف التعسفي ،ونتيجة عدم
ّ
وص ــول ـه ــم إلـ ــى أي ح ـ ــل ،ح ـتــى بـعــد
الـتــواصــل مــع وزي ــر الـعـمــل سجعان
قزي ونقابة املحررين ،كان مقررًا أن
يعتصم هؤالء يوم الجمعة املاضي
أم ـ ــام م ـن ــزل ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري فــي
وادي أبــو جـمـيــل ،للمطالبة بـســداد
امل ـس ـت ـح ـق ــات مـ ــن رواتـ ـ ـ ــب م ـتــراك ـمــة
وتـعــويـضــات قــانــونـيــة ،إال أن لجنة
م ـتــاب ـعــة ح ـق ــوق امل ـص ــروف ــن عـقــدت
اجـتـمــاعــا ت ـنــاولــت فـيــه مــا آل ــت إلـيــه
األوضــاع ،وقــررت تأجيل اإلعتصام
إلى يوم الجمعة املقبل ،إفساحا في
املجال أمام تكليف الرئيس الحريري
تأليف الحكومة وعــدم اإلسـهــام في
ّ
التشويش على إستشاراته في ظل
األجــواء التفاؤلية التي عمت البلد.
وبـحـســب مـعـلــومــات «األخ ـب ــار» فقد
«اشـتــرى هــؤالء «عــدة الـشـغــل» التي
ُ
س ــت ـس ـت ـخ ــدم خ ـ ــال اإلعـ ـتـ ـص ــام مــن
كـ ــراتـ ــن والفـ ـ ـت ـ ــات ولـ ـ ـ ـ ــوازم تـخـيـيــم
ت ـح ـس ـبــا ل ــأس ــوأ» اذا ل ــم ُي ـس ـتـ َـجــب
ملـ ـط ــالـ ـبـ ـه ــم ،أو لـ ـ ــم يـ ـ ـخ ـ ــرج إل ـي ـه ــم
م ـ ــن يـ ـت ــول ــى أم ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ع ـلــى
ن ـح ــو ج ـ ـ ـ ّـدي ،أو أقـ ـل ــه ت ـن ـظ ـيــم ل ـقــاء
م ـب ــاش ــر م ــع الـ ـح ــري ــري .وس ـي ـطــالــب

ً
املـ ـص ــروف ــون أوال ب ـ ـ «الـ ـت ــراج ــع عــن
ال ـ ـقـ ــرارات ال ـج ــائ ــرة ال ـت ــي اتـخــذتـهــا
اإلدارة أخـ ـيـ ـرًا ،أو تــأج ـيــل عـمـلـيــات
الـ ـص ــرف أس ـ ــوة ب ـ ـ ــادارة ال ـت ـل ـفــزيــون
الـتــي رفـضــت الـصــرف ريثما تتأمن
املستحقات الالزمة لذلك» ،مؤكدين
أن «ع ـم ـل ـيــات الـ ـص ــرف ج ـ ــاء ت عـلــى
خلفيات كيدية وتصفية لحسابات
شخصية» .وعلمت «األخبار» أيضا
أن «نهار األربعاء املقبل ُ
سيستدعى
املدير العام للجريدة سعد العاليلي
إل ــى وزارة ال ـع ـمــل ألخ ــذ أق ــوال ــه في
مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ــالـ ــدعـ ــوى ال ـج ـم ــاع ـي ــة
ال ـ ـت ـ ــي وج ـ ـه ـ ـهـ ــا املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــروف ـ ـ ــون م ــن
خ ــال الـ ـ ــوزارة» .وي ــرى امل ـصــروفــون
أن «أغ ـل ـب ـي ـت ـه ــم م ـ ــن أنـ ـ ـص ـ ــار ت ـي ــار
املستقبل ،ومــن املــدافـعــن الشرسني
عــن نهج الــرئـيــس رفـيــق الـحــريــري»،
مـطــالـبــن فــي ه ــذا اإلطـ ــار «بــإقـصــاء
مــديــر التحرير مــن منصبه ملــا أقــدم
عليه من إجحاف بحق املصروفني».
وسيودع املصروفون تعسفًا «رئيس

الحكومة املكلف معاناتهم من جراء
عدم دفع املستحقات» .يشار في هذا
الـ ـص ــدد إل ــى أن «ع ـم ـل ـيــات ال ـصــرف
طـ ــاولـ ــت زم ـ ـيـ ــات وزمـ ـ ـ ــاء ب ـح ــاالت
مــرض ـيــة ش ــدي ــدة وه ــو أم ــر مـخــالــف
للقوانني بحسسب مراجع قانونية.
وأحــد الزمالء املصروفني من القسم
الــريــاضــي ،ال ــذي يـعــد مــن مؤسسي
ه ــذا ال ـق ـس ــم ،أص ـي ــب بــذب ـحــة قـلـبـيــة
ب ـع ــد ص ــرف ــه ال ـت ـع ـس ـف ــي» .وبـحـســب
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات س ـ ـي ـ ـصـ ــدر عـ ـ ــن ل ـج ـنــة

سيبدأ التصعيد األسبوع
المقبل من أمام منزل
الرئيس سعد الحريري

م ـت ــاب ـع ــة شـ ـ ــؤون املـ ـص ــروف ــن ب ـيــان
يطالب الــرئـيــس الـحــريــري «بصرف
مـسـتـحـقــات الـصـحــافـيــن والـفـنـيــن
واإلداري ـ ـ ــن امل ـص ــروف ــن تـعـسـفــا من
جريدة املستقبل فورًا ،ألن أوضاعهم
اإلق ـت ـصــاديــة واإلج ـت ـمــاع ـيــة لــم تعد
تـحـتـمــل ،وال تـمـكـنـهــم م ــن اإلنـتـظــار
والـ ـصـ ـب ــر أكـ ـ ـث ـ ــر» .وث ــانـ ـي ــا «ال ـن ـظ ــر
فــي إمـكــانـيــة إعـ ــادة الـنـظــر ب ـقــرارات
الـصــرف ،وفتح تحقيق في املعايير
ال ـتــي اتـبـعــت ف ـ ّـي عـمـلـيــات ال ـصــرف،
ومحاسبة املخلني واملرتكبني وذوي
الـ ـغ ــاي ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة فـ ــي إخ ـت ـي ــار
امل ـصــروفــن» .ثــالـثــا «وب ـنــاء عـلــى ما
ورد في الفقرة الثانية ،فتح املجال
أمــام من يرغب باإلستقالة ،كإجراء
إنـســانــي ،ولـيــس الـصــرف التعسفي
مل ــن وضـ ـع ــوا دم ـه ــم ع ـل ــى ك ـف ـهــم فــي
خــدمــة ال ـج ــري ــدة ،حـفـظــا لـكــرامـتـهــم،
ً
وعـ ـم ــا ب ــوع ــد دولـ ـت ــه ب ــال ــوف ــاء ملــن
كــان وفيًا للرئيس الشهيد ولحامل
الراية بعده».

ال يريد الزمالء أن توضع تحركاتهم في إطار التشويش على استشارات تأليف الحكومة (هيثم الموسوي)

واالحترام»
االستماع الى املحامي .في القضية
األولـ ـ ـ ـ ــى ،ب ـح ـس ــب امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،تـفـهــم
الـضــابـطــة الـعــدلـيــة ال ـجــرم املشهود
بأنه الفعل الذي وقع خالل  ٢٤ساعة،
ّ
ف ـي ـمــا يـ ــرى ال ـح ـقــوق ـيــون أن ال ـجــرم
امل ـش ـهــود ه ــو لـحـظــة وقـ ــوع الـفـعــل.
وه ــذا مــن شــأنــه أن ُي ـحــدث التباسًا
وخ ــاف ــا ب ــن الـ ـط ــرف ــن .أم ـ ــا ب ـشــأن
القضية الثانية املتعلقة باالستماع
ّ
فتصر نقابة املحامني
إلى املحامي،
على أن ُيستمع إلى املحامي من قبل
املحامي العام أو املدعي العام نفسه،

ّ
أعد مجلس النقابة
الئحة مؤلفة من
١٥محاميًا لشطبهم
األسبوع المقبل

ال أي رتـيــب تحقيق فــي فصيلة أو
مخفر ،أســوة بأسلوب التعامل مع
ّ
القاضي .وترى املصادر أن التعاطي
مع هاتني املسألتني لم ُيحسم بعد،
رغم وجود لجنة تتداعى لالجتماع
دوريـ ــا مــؤلـفــة مــن ق ـضــاة ومـحــامــن
للوقوف على هــذه املسائل وإيجاد
حلول لها .ال تقف املسألة عند هذا
ال ـ ـحـ ــد .تـ ـق ــول امل ـ ـصـ ــادر ال ـح ـقــوق ـيــة
ّ
إن «وض ـ ــع ال ـن ـق ــاب ــة ل ـي ــس ب ـخ ـيــر».
وت ـ ـت ـ ـحـ ــدث عـ ـ ــن جـ ـمـ ـل ــة مـ ـشـ ـك ــات.
ّ
ومنها ،على سبيل املثال ،أن مشكلة

التأمني الصحي للمحامني لم تحل
بـعــد .وتـحــدثــت امل ـصــادر عــن خــاف
ّ
مع الكتاب العدل ال يزال عالقًا ،رغم
ّ
ّ
أن ال ـق ـضــاء بــتــه ملـصـلـحــة الـنـقــابــة،
ّ
عـلـمــا بـ ــأن ال ـخ ــاف ي ـعــود إل ــى عــام
ّ
 ،٢٠١٠ت ــاري ــخ بـ ــدء ال ـك ــت ــاب ال ـعــدل
باملطالبة بنسبة عشرة في املئة من
نـسـبــة ال ــواح ــد ب ــاألل ــف املـتــأتـيــة من
ّ
عقود الكتاب العدلّ .
ُ
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أنـ ــه ع ـقــد أمــس
اجـتـمــاع الـجـمـعـيــة الـعــامــة الـعــاديــة
لـلـمـحــامــن امل ـق ــررة دورت ـه ــا األول ــى

الن ـت ـخ ــاب أربـ ـع ــة أعـ ـض ــاء جـ ــدد في
م ـج ـلــس ال ـن ـق ــاب ــة ،ب ـح ـض ــور نـقـيــب
امل ـ ـحـ ــامـ ــن ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت أن ـط ــون ـي ــو
ال ـ ـ ـهـ ـ ــاشـ ـ ــم ،إال أن ـ ـ ـ ــه ب ـ ـعـ ــد انـ ـتـ ـظ ــار
املجتمعني حتى الـســاعــة الـعــاشــرة،
تبني أن عدد املحامني الذين حضروا
إل ـ ــى االجـ ـتـ ـم ــاع ب ـل ــغ  40مـ ــن أص ــل
ـام .وبالتالي،
أكـثــر مــن  10آالف مـحـ ٍ
ُلــم يـتــوفــر الـنـصــاب الـقــانــونــي .وقــد
أرج ــئ االجـتـمــاع إل ــى الـعـشــريــن من
الـشـهــر ال ـجــاري ال ــذي سـتـجــرى فيه
االنتخابات بمن حضر.

