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لبنان

لبنان

ّ
موظفو الخلوي علقوا اإلضراب:
عقد عمل جماعي ...ولكن!

قضية اليوم

تقرير

ّ
سمسار «يفك مشنوق» مقابل علب سيجار وتذاكر سفر وعالقات جنسية

الفساد القضائي :براءات وإدانات «على الطلب»!
لن ُيسجن سياسي فاسد أو ُيستعاد
مال منهوب إذا لم يبدأ اإلصالح في
سلك القضاء الذي نخر الفساد فيه،
حتى بات بعض القضاة «موظفين»
لدى أصحاب سوابق ،يلوون عنق
العدالة ،فيسجنون بريئًا ّ
ويبرئون مدانًا
ويتالعبون بمصائر الناس ،مقابل تذكرة
!سفر أو علبة سيجار أو عالقة جنسية
رضوان مرتضى
ض ـ ّـج ــت ق ـص ــور الـ ـع ــدل ،ق ـبــل أش ـهــر،
ب ـم ـلــف ال ـف ـس ــاد ال ـق ـض ــا ُئ ــي .يــوم ـهــا،
أوقف قضاة عن العمل وأحيلوا على
املجلس التأديبي ،وتفاوتت األحكام
ب ـح ـق ـهــم بـ ــن ال ـ ـصـ ــرف مـ ــن ال ـخــدمــة
وكسر الدرجة والبراءة .بدأت القصة
مع توقيف فــرع املعلومات في قوى
األم ــن الــداخـلــي ع ــددًا مــن «سماسرة
القضاء» ممن ُوجــدت على هواتفهم
رس ــائ ــل وت ـس ـج ـيــات صــوت ـيــة تـبـ ّـن
ح ـجــم االهـ ـت ــراء الـ ــذي ي ــأك ــل الـجـســم
الـ ـقـ ـض ــائ ــي ،وأظ ـ ـهـ ــرت ال ـت ـح ـق ـي ـقــات
معهم مدى تغلغل الفساد في جسم
العدالة .في ما يلي ،لن نأتي هنا على
ّ
ذكر اسم أي من القضاة باعتبار أن
اإلفادات أولية والحكم لم يصدر بعد،

الفضيحة ِّقضاة
الملف ــ
ُفي ُ
ُ
ُح ِكموا ظلمًا وآخرون برئوا ولم
يعادوا إلى مراكزهم
لكن سنسرد بعض االرتكابات التي
اقترفها «السماسرة» ،و«الخدمات»
التي أسدوها لبعض القضاة.
«رج ــل األع ـم ــال» امل ــوق ــوف ســالــم ع.
أح ــد أب ــرز «ال ـس ـمــاســرة» املـتــورطــن
في هــذا امللف .إلــى وقــت قريب ،كان
يوصف بأنه قادر على «فك مشنوق»
نـظـرًا إلــى حـظــوتــه بــن مــن ُيفترض
أن يـ ـحـ ـكـ ـم ــوا بـ ــال ـ ـعـ ــدل .اب ـ ـ ــن ب ـل ــدة
رح ـبــة ال ـع ـكــاريــة م ـثــال ل ـ «الـلـبـنــانــي
ال ـح ــرب ــوق» :فـ ِـهــم الـتــركـيـبــة ،وأدرك
أن كـ ـس ــب الـ ـقـ ـض ــاة أق ـ ـصـ ــر الـ ـط ــرق
إل ــى الــوجــاهــة ،عـلــى أم ــل أن ُيصبح
ّ
نائبًا عــن األم ــة .فــي سجله عشرون
ُحكمًا قضائيًا تــراوح عقوبتها بني
الـسـجــن وال ـغــرامــة املــالـيــة ،وقضايا
ل ــم يـحـكــم فـيـهــا ب ـعــد ،م ــن ش ـيــك بال
رص ـيــد م ــرورًا بــاالحـتـيــال والـســرقــة
والتهديد واإلدالء بشهادة زور ،إلى
تعاطي الــربــا وامل ـخــدرات وتبييض

(مروان بوحيدر)

األم ـ ــوال وت ــزوي ــر ع ــام ــات تـجــاريــة.
كـ ــل ذل ـ ــك لـ ــم ي ـح ــل دون أن يـصـبــح
ال ــرج ــل م ـقـ ّـربــا م ــن ع ـش ــرات الـقـضــاة
الـ ــذيـ ــن اس ـت ـض ــاف ـه ــم إلـ ـ ــى مـ ــوائـ ــده
ونشر صورهم معه على فايسبوك،

ـاض يـشـغــل أح ــد أهــم
وم ــن بينهم ق ـ ٍ
املــراكــز الـقـضــائـيــة فــي بـعـبــدا .حتى
بـ ــات ح ــائ ــط م ـب ـكــى م ــن ي ـق ـصــدونــه
طمعًا بواسطة لــدى القضاة الذين
ت ــراوح ــت «خ ــدم ــات ــه» ل ـهــم ب ــن دفــع

ث ـمــن ت ــذك ــرة ط ــائ ــرة وح ـج ـ ٍـز فـنــدقــي
وهـ ــدايـ ــا ع ـي ـن ـيــة ون ـق ــدي ــة ودعـ ـ ــوات
لـ ــزيـ ــارة كـ ــازي ـ ـنـ ــوات خـ ـ ــارج ل ـب ـن ــان،
ً
وصوال إلى تأمني فتيات هوى!
فـ ــي ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ،ي ـ ـ ــروي س ــال ــم ع.

أن ــه ك ــان يعمل فــي ص ــرف الشيكات
ـراب)،
بـصــورة فــوريــة لقاء عمولة (م ـ ٍ
كما كان يدير مالهي ليلية .معرفته
بــأحــد الـقـضــاة قـبــل  12عــامــا فتحت
الباب أمامه إلى هذا العالم ،لتتسع

دائ ــرة مـعــارفــه فــي الـسـلــك القضائي
ّ
ّ
ويحصل نفوذًا مكنه من أن يتحول
ال ــى مــرجــع ملــن يــريــد تـســويــة قضية
ع ــالـ ـق ــة ،وإخ ـ ـ ـ ــراج س ـج ــن أو سـجــن
ّ
بريء .وهو تمكن ،على سبيل املثال،

تقرير

ُ
هل يخلى سبيل موقوفي صور اليوم؟
آمال خليل
م ــن امل ـن ـت ـظــر أن ي ـع ـقــد الـ ـي ــوم قــاضــي
التحقيق األول فــي الجنوب مارسيل
ح ـ ـ ـ ــداد جـ ـلـ ـس ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ال ـث ــان ـي ــة
للموقوفني الثمانية عشر على خلفية
إحــراق استراحة صــور السياحية في
 18ت ـشــريــن األول امل ــاض ــي ،و«س ــرق ــة
بـعــض مـحـتــويــاتـهــا» ،علمًا ب ــأن قطع
ال ـط ــرق ــات ال ـخ ـم ـيــس ال ـف ــائ ــت كـ ــان قد
م ـن ــع حـ ـ ــداد م ــن الـ ــوصـ ــول إلـ ــى قـصــر
العدل في صيدا لعقد الجلسة الثانية.

ّ
ورغــم عدم عقدها ،فقد سطر مذكرات
توقيف وجاهية بحق الشبان الذين
أوق ـف ــوا مـنــذ ح ــوال ــى شـهــر ب ـن ـ ً
ـاء على
إشـ ــارة الـنـيــابــة ال ـعــامــة االسـتـئـنــافـيــة
ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب ،ف ــي ح ــن أن الـجـلـســة
األول ــى الـتــي عقدها الـثــاثــاء الفائت،
لـ ــم ت ـش ـه ــد اسـ ـتـ ـج ــواب ــا بـ ـش ــأن ال ـت ـهــم
املنسوبة إلـيـهــم ،بــل اقـتـصــرت أسئلة
حـ ـ ـ ـ ــداد ع ـ ـلـ ــى هـ ــويـ ــات ـ ـهـ ــم .وب ـ ـخـ ــاف
ال ـج ـل ـس ـتــن األولـ ـ ـي ـ ــن ،م ــن امل ـ ـقـ ـ ّـرر أن
يـصــاحــب املــوقــوفــن امل ـحــامــون الــذيــن
تـطـ ّـوعــوا للدفاع عنهم بعد تغييبهم

مرة بسبب رفض حداد توكيلهم على
امل ـح ـضــر ،ومـ ــرة بـسـبــب سـحــب نقيب
املـ ـح ــام ــن الـ ـس ــاب ــق أنـ ـ ـ ــدره ال ـش ــدي ــاق
تكليفهم للدفاع عنهم في إطار املعونة
القضائية .أحــد الــوكــاء ،علي عباس،
قال لـ«األخبار» إنه وزمالءه املتطوعني
اج ـت ـم ـع ــوا أمـ ـ ــس ب ــال ـن ـق ـي ــب ال ـج ــدي ــد
مـلـحــم خ ـلــف الـ ــذي وع ــده ــم بمنحهم
ً
تكليفًا جديدًا بــدال من التكليف الذي
تــراجــع عـنــه الـشــديــاق ومـنـحــه لثالثة
محامني أحدهم محسوب على حركة
أمـ ــل .ل ـكــن الـتـكـلـيــف املـنـتـظــر سـيـكــون

ّ
مـعـنــويــا لـ ـ ّ
ـرد االع ـت ـب ــار .عـمـلـيــا ،نــظــم
امل ــوق ــوف ــون ال ـس ـت ــة ع ـش ــر الـ ــراشـ ــدون
م ــن داخ ـ ــل م ـقــر اح ـت ـج ــازه ــم ،وكـ ــاالت
ّ
لـلـمـحــامــن ل ـلــدفــاع ع َـنـهــم ،فـيـمــا نــظــم
ذوو قــاصـ َ
ـريــن مــوقــوفــن وك ــاالت لهم.
ووفــق عـبــاس ،ســوف يتقدمون اليوم
بطلب إخ ــاء سبيل للموقوفني ،لكن
مــن دون دف ــع كـفــالــة بسبب األوض ــاع
اإلجتماعية لعائالتهم .وفــي حــال لم
يحصلوا على إخــاء سبيل للتوقيف
امل ـخــالــف ل ـقــانــون أصـ ــول املـحــاكـمــات
الـ ـج ــزائـ ـي ــة ،ت ـ ّ
ـوع ــد عـ ـب ــاس بـتـصـعـيــد

حقوقي وإعالمي وشعبي «يصل إلى
طلب تنحية القضاة في الجنوب ونقل
الدعوى إلى بيروت ،بسبب امتثالهم
للضغوط السياسية».
مصادر مواكبة للقضية قالت إن وكيل
زوجـ ــة رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـن ــواب ،رن ــدة
بــري ،املحامي علي رحــال «قــد يسقط
ّ
االدعاء الشخصي بحق هادي ع .الذي
رفـعــت بحقه دع ــوى ذم وق ــدح بسبب
تـهـ ّـجـمــه عـلـيـهــا ف ــي تـسـجـيــل م ـصـ ّـور،
كـبــادرة حسن نية تجاه عائلته التي
ّ
توسطت له».
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إذا لم يوافق
القاضي على إخالء
السبيل ،فالمحامون
ّ
سيصعدون

م ـق ــاب ــل  40ألـ ــف دوالر ،م ــن إصـ ــدار
ح ـكــم ملـصـلـحـتــه ض ــد امـ ـ ــرأة ربـطـتــه
بها عالقة قبل أن يتهمها بالخيانة.
كما دفع  30ألف دوالر لصدور حكم
اسـتـئـنــاف بــال ـبــراءة ملصلحته بعد
ص ــدور حـكــم بسجنه ث ــاث سـنــوات
ع ـلــى خـلـفـيــة ب ـيــع ع ـقــار وه ـمــي عــام
 .2013وقــد ساعده في هــذه القضية
مستشار ألحد قادة األجهزة األمنية
أه ــداه الحـقــا س ـيــارة بقيمة  ٢٥ألــف
دوالر.
ذاع صيت سالم في السلك القضائي،
ح ـتــى ب ــات ال ـق ـضــاة ي ـت ـقـ ّـربــون مـنــه!
وب ـعــد تـعـيــن أح ــد املـقــربــن مـنــه في
مركز مهمّ ،
جدد له مكتبه في بعبدا،
ُ
وســرت شائعة تفيد بأن سالم يقف
وراء تعيينه في هذا املركز! وقد ُعثر
فــي هــاتـفــه وف ــي بــريــده اإللـكـتــرونــي
ع ـل ــى ص ـ ــور بـ ـط ــاق ــات  VIPخــاصــة
بــال ـقــاضــي وبـعــائـلـتــه ل ـلــدخــول إلــى
منتجع الرمال ،وعلى صور شيكات
مصرفية باسم القاضي نفسه ،وقد
ب ـ ّـرر ذلــك بــأن الشيكات هــي تقسيط
لدين بقيمة  ١٣٠ألف دوالر استدانها
من والدة زوجة القاضي.
كــذلــك ُعـثــر فــي هــاتــف املــوقــوف على
م ـ ـحـ ــادثـ ــة بـ ـيـ ـن ــه وب ـ ـ ــن ق ـ ـ ــاض آخ ــر
ي ـب ـلــغ ف ـي ـهــا األخـ ـي ــر ب ــأن ــه سـ ُـي ـجــدد
اش ـتــراك شاليه لــه فــي طـبــرجّــا .وفي
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ،أقـ ـ ـ ّـر س ــال ــم ب ــأن ــه ك ــان
ُيحضر فتيات ليل للقاضي ،وبأنهما
سافرا معًا إلى بيالروسيا للنقاهة.
وفي سجل «السمسار» أيضًا تقديم
َ
تـ ــذكـ ــرتـ ــي سـ ـف ــر ال ـ ـ ــى ق ـ ـبـ ــرص ع ـلــى
نفقته ألحــد القضاة (حالت وساطة
سياسية دون تــوقـيـفــه) وصديقته،
إضافة إلــى سهرات في الكازينوات.
كـمــا ُع ـثــر ف ــي ح ــوزت ــه عـلــى بـطــاقــات
سـفــر وحـ ـج ــوزات فـنــدقـيــة ل ـعــدد من
ال ـق ـض ــاة اآلخ ــري ــن قـ ــال إن ـه ــم كــانــوا
يطلبون منه حجز تذاكر وفنادق في
فرنسا وإسبانيا .كما أقر بأنه ساهم
بمبلغ  ٢٠ألف دوالر في حفل زفاف
اب ـ ــن أح ـ ــد رؤس ـ ـ ــاء م ـج ـلــس ال ـق ـضــاء
األعلى السابقني.
الهدايا التي كان يغدق بها سالم ع.
على القضاة كانت متنوعة :سالسل
ذهبية أو لـيــرات ذهبية لزوجاتهم،
عـلــب سـيـجــار كــوبــي فــاخــر مــن نــوع
«كــوهـيـبــا» (ثـمــن العلبة نحو 2000
دوالر) ،دعــوات الــى املالهي الليلية،
ب ـ ـطـ ــاقـ ــات س ـ ـ ـفـ ـ ــر ...ف ـي ـم ــا ك ـ ـ ــان أح ــد
القضاة يتقاضى منه دوري ــا مبالغ
ت ـ ــراوح ب ــن  ٣آالف دوالر و ١٥ألـفــا
مقابل «استشارات قانونية» .وأفاد
قسم القضاة بني ّ
بأنه كــان ُي ّ
مهمني
ّ
وأقــل أهمية ،وتبعًا لذلك كــان يقسم
ال ـه ــداي ــا بـ ـص ــورة« ،إلبـ ـق ــاء ال ـعــاقــة
ب ـي ـن ــي وب ـي ـن ـه ــم وطـ ـ ـي ـ ّــدة لـيـتـسـنــى
ل ــي طـلــب ال ـخــدمــات ألن ـن ــي أردت أن
أكــون مرجعية خدماتية .وقــد لبيت
آالف الـ ـخ ــدم ــات الـ ـت ــي ال أسـتـطـيــع
ً
إحصاءها .لم أكن أتقاضى مــاال من
ه ــؤالء لنفسي ألن ـنــي أط ـمــح ال ــى أن
ّ
أتولى مركزًا سياسيًا».
رغم ذلك كله ،فإن متابعة هذا امللف
 الفضيحة لم تكن على قدر اآلمــال.ُ
ّ
فهناك قضاة ُح ِكموا ظلمًا ألن هيئة
ّ
الـ ـع ــدال ــة ال ـع ـل ـيــا اع ـت ـب ــرت أن لـفـلـفــة
الفضيحة ال تتم إال عبر التضحية
بــأحــدهــم .فيما هـنــاك قـضــاة ُبـ ِّـرئــوا،
لكن الوصاية السياسية غير العادلة
الـتــي يمارسها وزي ــر الـعــدل ألبيرت
س ــرح ــان ،حــالــت دون إعــادت ـهــم إلــى
مــراكــزهــم .وبــال ـتــالــي ،لــم يـسـلــك هــذا
امل ـ ـلـ ــف امل ـ ـس ـ ــار ال ـ ـعـ ــدلـ ــي املـ ـفـ ـت ــرض
أن ي ـن ـت ـه ــي بـ ـلـ ـص ــوص وف ــاس ــدي ــن
ي ـ ـن ـ ـت ـ ـح ـ ـلـ ــون صـ ـ ـف ـ ــة قـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاة خ ـل ــف
القضبان.

علق موظفو «الفا»
و«تاتش» اضرابهم مساء
امس عقب اجتماع نقابة
موظفي ومستخدمي
الشركات المشغلة للقطاع
الخلوي .رأت النقابة انها
حققت انتصارا بعد توقيع
الوزارة عقد العمل
الجماعي ،اال ان ذلك لم
يزل قلق الموطفين من
الصرف من العمل اذا ما
تمت خصخصة القطاع
رلى ابراهيم
«وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت ف ـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة
املستقيلة محمد شقير يــراوغ» ،تتردد
ال ـج ـم ـلــة ع ـل ــى أل ـس ـن ــة م ــوظ ـف ــي «ال ـف ــا»
و«تـ ـ ــانـ ـ ــش» امل ـع ـت ـص ـم ــن أمـ ـ ـ ــام مـبـنــى
«ت ــات ــش» ف ــي ري ـ ــاض ال ـص ـل ــح ،والـ ــذي
اشتراه شقير بسعر يفوق  100مليون
دوالر .يقف الــوزيــر الـيــوم عائقا اليوم
أمام حصول هؤالء على أدنى حقوقهم
الـ ـت ــي اك ـت ـس ـب ــوه ــا ن ـت ـي ـجــة ع ـق ــد عـمــل
قانوني .ال أحد يدري ملاذا أعطى الوزير
منذ يومني موافقته الضمنية على عقد
ال ـع ـمــل ال ـج ـمــاعــي ملــوظ ـفــي الـشــركـتــن
املـ ـع ـ ّـدل ب ـف ـقــرة ص ـغ ـيــرة ت ـت ـيــح حـمــايــة
املوظفني في حال خصخصة الشركتني،
ثم عاد ليرفضه ويرسل عقد العام 2013
الـ ــذي ال يـتـضـمــن ه ــذه ال ـف ـقــرة م ـجــددا.
ح ـج ــة ش ـق ـيــر أن هـ ــذه ال ـف ـق ــرة بـحــاجــة
ال ــى ق ــرار فــي مجلس ال ـ ــوزراء ،وه ــو ما
ال يصدقه املعتصمون العتقادهم بأن
شقير «يشتري الوقت الى حني تشكيل
حكومة جديدة حتى يرمي امللف على
ط ــاول ــة ال ــوزي ــر ال ـج ــدي ــد» .وم ـع ـلــوم أن
خـصـخـصــة ال ـشــرك ـتــن م ـط ــروح ضمن
مـ ـش ــاري ــع «سـ ـ ـي ـ ــدر» امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ـق ـطــاع
االتصاالت ،وعليه يتوقع املوظفون أن
يتم صــرف نصفهم على األقــل في حال

جــرى ذلــك .ويربط البعض بني الشرط
الفرنسي وبني الئحة «فائض األسماء»
التي طلبها الوزير منذ عامني.
مـنــذ الـحــاديــة عـشــرة مــن صـبــاح أمــس،
ح ـ ـضـ ــر مـ ــوظ ـ ـفـ ــو «تـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــش» ب ـك ـث ــاف ــة
لالعتصام أم ــام املـبـنــى ،وانـضــم اليهم
م ــوظـ ـف ــو «ألـ ـ ـف ـ ــا» ال ـ ــذي ـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ــاؤوا فــي
حافلتني كبيرتني .هموم املوظفني في
ال ـشــرك ـتــن ن ـف ـس ـهــا ،وإن كـ ــان مــوظـفــو
«أل ـ ـفـ ــا» أك ـث ــر ق ـل ـقــا ب ـع ــد ت ـع ـيــن شـقـيــر
م ــدي ــر ش ــرك ــة ج ــديـ ـدًا مـ ــوازيـ ــا لـلـمــديــر
األص ـلــي «ب ــرات ــب عـشــريــن مـلـيــون ليرة
شهريًا» على ما يقولون« .الخطير في
األمــر أن عقد مــروان حايك شــارف على
االنتهاء وبالتالي يحل األخير تلقائيا
مكانه .بذلك يقبض تيار املستقبل على
الشركتني ،األمر الذي يسهل اتخاذ قرار
الخصخصة وصرف املوظفني تماشيا
مع الطلبات الدولية» ،يقول أحدهم.
ي ـم ـســك ن ـق ـيــب م ــوظ ـف ــي وم ـس ـت ـخــدمــي
ال ـش ــرك ــات املـشـغـلــة لـلـقـطــاع الـخـلـيــوي
ف ــي ل ـب ـنــان ش ــرب ــل الـ ـن ــوار امل ـي ـكــروفــون
ليعلن رسميا رفض شقير توقيع العقد

موظفو «ألفا» أكثر
قلقًا بعد تعيين شقير
مديرًا تابعًا للمستقبل
موازيًا للمدير الذي تشارف
واليته على االنتهاء
ّ
ويخير املعتصمني بني البقاء
الجديد،
فــي أماكنهم أو «ال ـنــزول الــى ال ــوزارة».
تــرتـفــع األيـ ــادي تــأيـيــدا للخيار الثاني
قبل أن يصطدموا بــاألســاك الشائكة،
فـيـعــودوا أدراج ـه ــم .املشكلة الرئيسية
هـ ـن ــا ت ـك ـم ــن ف ـ ــي «عـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام وزي ـ ــر
االت ـص ــاالت بــأقــوالــه» ،بحسب مـصــادر
النقابة .والحصيلة نحو أربـعــة أشهر

م ــن األخـ ــذ والـ ـ ـ ّ
ـرد؛ «نـجـتـمــع ب ــه فنتفق
على أمر ما ،وبعد يومني يطلب عكسه.
وه ـكــذا دوالـ ـي ــك» .حـتــى فــي ح ــال وافــق
شقير على العقد القديم ،يبقى تفصيل
م ـهــم ال زال ال ــوزي ــر يـ ـح ــاول االل ـت ـفــاف
عـلـيــه .اذ يستحيل تنفيذ بـنــود العقد
خـصــوصــا ذاك املتعلق بــاملــوافـقــة على
صرف ميزانية الشركة من دون موافقة
الوزير .ولغاية أمــس ،لم يكن شقير قد
وقع على هذا التفصيل ،ما يعني عدم
امكانية صرف أي سنت .أرادت النقابة
تطمينات فلم تحصل عليها .رغم ذلك،
ب ــرز رأي ـ ــان خ ــال االع ـت ـص ــام ،أحــدهـمــا
ي ــرى ف ــي تــوق ـيــع ال ـع ـقــد ال ـقــدي ــم ب ــادرة
ايـجــابـيــة يـجــب ان تستتبع بــالـخــروج
مــن ال ـشــارع ،وآخ ــر يصر على التمسك
بــال ـع ـقــد ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي ي ــؤم ــن حـمــايــة
وظيفية ألن التراجع سيجر املزيد من
التنازالت.
في موازاة هذه املطالب ،تحدث البعض
عن القرار األخير للقاضية زلفا الحسن
الذي يلزم شركتي الخلوي باصدار كل
فواتير الهواتف الثابتة واملسبقة الدفع
بالليرة اللبنانية .وباعتقادهم أن هذا
االجراء سيؤدي الى تقاضيهم رواتبهم
بــال ـل ـيــرة ،م ــا ي ـ ــوازي خ ـس ــارة  %40من
مجمل الراتب .تتدخل احداهن لطمأنة
زمــائ ـهــا م ــؤك ــدة أن ال ــرات ــب املـسـتـحــق
لهم وفــق العقد بــالــدوالر أو ما يعادله
بالليرة .فيما تشير مصادر النقابة الى
أنها في صدد استئناف هذا القرار .لكن
األولوية اليوم النهاء املعركة األولى أي
توقيع العقد .
ال ـن ـقــابــة ع ـق ــدت اج ـت ـمــاعــا م ـس ــاء امــس
ات ـخ ــذت إثـ ــره ق ـ ــرارا بـتـعـلـيــق االضـ ــراب
م ــن مـنـطـلــق ابـ ـ ــداء ح ـســن ال ـن ـيــة ألنـهــا
اعتبرت انها «حققت انجازا يتمثل في
موافقة الوزارة على تجديد عقد العمل
ال ـج ـم ــاع ــي ع ـب ــر االي ـ ـعـ ــاز الـ ــى شــركـتــي
االت ـصــاالت بالتوقيع عـلـيــه» .ورأت ان
الـعـقــد يحفظ «ح ـقــوق املــوظـفــن لجهة
الطبابة وبدل التعليم واالهم انه يعطي
االدارة حجة قانونية لـخــوض معركة
استعادة املكتسبات» .لكن العاملني لم
يطمئنوا لقرار النقابة خصوصًا انها
لـيـســت امل ــرة االولـ ــى ال ـتــي ت ـجــري فيها
طمأنتهم والسير عكس ذلك.
(مروان طحطح)

