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على الغالف

إبراهيم بشير  vsسهيل بوجي
جولة مصارعة أخرى على حلبة «الفساد»
الهيئة العليا لإلغاثة مجددًا.
دائم مع «الفضائح»
هي على موعد ّ
املالية .الجديد أن النيابة العامة
التمييزية وضعت يدها على ملف
مرسل من مصرف لبنان ،يفيد عن
حركة تحويل مشبوهة لألموال
إلى الخارج ،يقوم بها مدير الهيئة
إبراهيم بشير .األخير ينفي ،ويتهم
األمني العام ملجلس الوزراء سهيل
بوجي بـ«فبركة» القضية ضده،
على خلفية نزاعات بينهما ،بحسب
تعبيره .امللف بيد القضاء اآلن،
ويوم االثنني املقبل سيبدأ التحقيق،
فهل يفعلها القضاء ويغيث جيوب
اللبنانيني أخيرًا من هيئة «اإلغاثة»؟
محمد نزال
ي��وم االثنني املقبل سيستمع القضاء
إل��ى ما سيقوله رئيس الهيئة العليا
ل�ل�إغ��اث��ة إب ��راه� �ي ��م ب �ش �ي��ر .س�ي�ح�ض��ر
األخ�ي��ر إل��ى مكتب امل� ّ�دع��ي ال�ع��ام لدى
م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز ب��اإلن��اب��ة ،ال�ق��اض��ي
سمير ّ
حمود ،في الطبقة الرابعة من
عدلية بيروت.
م��ا الحكاية ،أو م��ا «الفضيحة» ،هذه
امل� ��رة؟ ب ��دأ ك��ل ش ��يء ق�ب��ل أي ��ام قليلة،
ع �ن��دم��ا ت �س �ل��م ال �ق ��اض��ي ح� � ّ�م� ��ود ،م��ن

ه�ي�ئ��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �خ��اص��ة ب�م�ك��اف�ح��ة
تبييض األم� ��وال ف��ي م�ص��رف ل�ب�ن��ان،
ملفًا ع��ن «ح��رك��ة ت ��داول مريبة ملبالغ
ت �ح� ّ�ول��ت م��ن ل�ب�ن��ان إل ��ى ب�ي�لاروس�ي��ا،
ب ��اس ��م زوج� � ��ة إب ��راه� �ي ��م ب �ش �ي��ر ،ع�ب��ر
ح �س��اب م �ش �ت��رك ب �ي �ن �ه �م��ا» .إل ��ى هنا
ال ش ��يء ب �ع��د ي��دي��ن ب�ش�ي��ر ق�ض��ائ�ي��ًا،
وال يجعله مشتبهًا فيه؛ إذ «ل��م يبدأ
ّ
التحقيق عمليًا ب �ع��د» .ه��ذا م��ا أك��ده
ح� ّ�م��ود ل �ـ«األخ �ب��ار» .ال�ق��اض��ي ال يريد
ال� �خ ��وض ف ��ي ال �ت �ف��اص �ي��ل ،ع �ل �م��ًا ب��أن
«امللف يتضمن أكثر من اسم ،ولكن لن
أبوح بأي من األسماء ،ألن هذا يخالف
ً
القانون من حيث املبدأ ،فضال عن أن
قرينة البراءة تظل قائمة ما لم يصدر
حكم قضائي ،وبالتالي ال يجوز املس
بسمعة األشخاص».
ع� �ن ��دم ��ا ك � � ��ان ال � �ق� ��اض� ��ي ي � �ق� ��ول ه ��ذه
ال � �ك � �ل � �م� ��ات ،ك� ��ان� ��ت وس � ��ائ � ��ل اإلع� �ل ��ام
تتحدث عن أسماء ،وعن مبالغ ،وعن
ت�ف��اص�ي��ل ك�ث�ي��رة ،وب �ع��د م�ع��رف�ت��ه بها
ق��ال« :اآلخ ��رون ي�ق��ول��ون م��ا ي�ش��اؤون،
ب�ي�ن ال �ش��ائ �ع��ات وال �ح �ق �ي �ق��ة ال ش��يء
ي �ج��زم س� ��وى ال �ق �ض��اء وال�ت�ح�ق�ي�ق��ات
التي سنجريها».
ي ��وم أم ��س ذه ��ب ب�ش�ي��ر إل ��ى ال�ع��دل�ي��ة،
ب �ق��رار م�ن��ه ش�خ�ص�ي��ًا ،وط �ل��ب مقابلة
ح� � ّ�م� ��ود .ل ��م ي �ك��ن ال� �ق ��اض ��ي ي �ح��ب أن
ت �ح �ص��ل ال� ��زي� ��ارة ،وخ ��اص ��ة ف ��ي ه��ذه
امل ��رح� �ل ��ة ،ل �ك �ن��ه اس �ت �ق �ب��ل ب �ش �ي��ر مل��دة
وج � �ي� ��زة «ش � � ��رط ع� � ��دم ال � �خ� ��وض ف��ي
ت �ف��اص �ي��ل ال �ق �ض �ي��ة امل� �ث ��ارة إط�ل�اق ��ًا».
أبلغ ّ
حمود بشير أن��ه يمكنه ق��ول كل
ما يريد قوله ي��وم االثنني ،في جلسة
االس�ت�م��اع إل�ي��ه ،علمًا ب��أن بشير كان
قد ص� ّ�رح لوسائل إعالمية بتفاصيل

كثيرة من منطلق الدفاع عن نفسه.

بني البوجي وبشير
صباح أم��س ،بعد شيوع الخبر ،أطل
ً
بشير ق��ائ�لا« :عندما تسلمت الهيئة
العليا لإلغاثة ،كانت عبارة عن دكانة
بيروتية ،تعطي املساعدات ملجموعات
�دات
م �ح��ددة ،أم��ا أن��ا فأعطيت امل�س��اع� ّ
لكل األف��رق��اء في لبنان وليس للسنة
ف� �ق ��ط» .وأض � � ��اف« :ق � ��ال ل ��ي ق �ب��ل م � ّ�دة
األم�ي�ن ال �ع��ام مل�ج�ل��س ال � ��وزراء سهيل
بوجي« :الله ال يخليني إذا بخليك».
غضب مني ألني أوزع املساعدات على
ال�ج�م�ي��ع ،وق ��د ح��اول��وا ق�ب�ل�ه��ا سحب
ملف املساعدات للنازحني السوريني
م � �ن ��ي ،ب �ح �ج��ة ت �ح ��وي �ل ��ه إل� � ��ى وزارة
الشؤون االجتماعية».
ه �ك��ذا ،ي �ب��دو أن ث �م��ة ق �ط �ب��ة ،أو رب�م��ا
ق �ط �ب��ًا ،خ �ف� ّ�ي��ة ف ��ي ال �ق �ض �ي��ة .م ��ا ال ��ذي
ي� �ج� �ع ��ل م� � ��دي � � �رًا ع � ��ام � ��ًا ي� � �خ � ��رج ع �ب��ر
ً
اإلع�ل�ام ،منفعال ،ليتحدث بما يمكن
أن يضعفه؟ إنها مسألة غير مألوفة
ف��ي ل�ب�ن��ان ،إال ع�ن��دم��ا يعلم ه ��ؤالء أن

المحولة
تردد أن المبالغ
ّ
إلى الخارج من حساب
بشير هي  10ماليين
دوالر تقريبًا

املقصلة وصلت إلى رقابهم ،وبالتالي
م ��ا ع ��اد ُي �خ �ش��ى خ �س ��ران ش� ��يء .ك��ان
ب �ش �ي��ر واض� �ح ��ًا ف ��ي ذل � ��ك؛ إذ ق ��ال في
حديث م��ع «األخ �ب��ار» إن لديه الكثير
م��ن «ال�ف�ض��ائ��ح» ض��د ب��وج��ي وفريقه،
و«ل � � ��دي ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �ع �ل ��وم ��ات ع��ن
مخالفاتهم وارتكباتهم ،وع��ن كيفية
ً
ص��رف�ه��م أم � ��واال ب�ل�ا وج ��ه ح ��ق ،وه��ي
م�ب��ال��غ ض�خ�م��ة ،وع�ن��ده��ا ع�ل� ّ�ي وعلى
أع ��دائ ��ي ي��ا رب» .ث� ّ�م��ة م��ن ك ��ان ي��ردد
أم��س أن ال�خ�ي��ر ف��ي م��ا وق ��ع؛ إذ يبدو
أن �ن��ا أم� ��ام ف �ض��ائ��ح م �ت �ب��ادل��ة ،وأم ��ور
كانت تحت الطاولة ها هي على أهبة
ال �ظ �ه��ور ،واآلن ب��ات ع�ل��ى ال�ق�ض��اء أن
يأخذ كل هذا في االعتبار ليصارح به
الرأي العام الحقًا.

بوجي «مش فارقة معاه»
اتصلت «األخ �ب��ار» ب�ب��وج��ي ،وسألته
عما أثاره بشير ،فما كان منه إال أن ّ
ّ
رد

مباشرة« :اكتبوا ما تشاؤون ،اكتبوا
وقولوا حتى تشبعوا ،أنا مش فارقة
م �ع��ي» .ال �ب��وج��ي ق� ��وي ،ه ��ذه حقيقة،
رب� �م ��ا أق � � ��وى م� ��ن ك� ��ل ش � ��يء آخ � ��ر ف��ي
إدارات لبنان .أم��ا كيف أصبح كذلك،
ف�ت�ل��ك ح �ك��اي��ة أخ� ��رى ط��وي �ل��ة .ح�ك��اي��ة
ت�ع��رف�ه��ا ك��ل األط � ��راف ال�س�ي��اس�ي��ة؛ إذ
أتت عهود وجاءت أخرى ،من مختلف
االت�ج��اه��ات السياسية ،وب��وج��ي كان
الثابت الوحيد في موقعه .حتى كلمة
«ح�ب�ي�ب��ي» ال يحبها ب��وج��ي ،فيقول:
«أن��ا م��ا ح��دا حبيبي وم��ا بحب ح��دا،
أنا لم أسمع ما قاله إبراهيم بشير وال
أري ��د أن أج �ي��ب ،م��ا ع�ن��دي ث�ق��ة ب��أح��د،
�اض وم ��دي ��ر ع ��ام وال أل� �ت ��زم إال
أن ��ا ق � � ٍ
ال�ق��ان��ون» .البوجي يبدو صلبا ج�دًا،
يقول إن��ه يحب ال�ت��زام ال�ق��ان��ون ،فيما
ه ��و ص��اح��ب أط � ��ول م� ��دة ان� �ت ��داب من
القضاء إلى مجلس الوزراء ،وبالتالي
ص��اح��ب أب ��رز م�خ��ال�ف��ة ل�ل�ق��ان��ون على

تحرك مطلبي
ّ

حنا غريب :هذا هو وقت الهجوم
ّ
فاتن الحاج
ل � ��م ي �ت �ح �م��س م� �ع� �ظ ��م األس � � ��ات � � ��ذة ف��ي
جلسة مجلس مندوبي ف��رع الجنوب
ف��ي راب �ط��ة أس��ات��ذة ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ث��ان��وي
ال ��رس� �م ��ي إلض� � � ��راب ه �ي �ئ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق
النقابية في  26الجاري ،بل ذهب بعض
امل �ت��داخ �ل�ين إل ��ى ح��د امل�ط��ال�ب��ة ب��إع��ادة
ت �ق��وي��م ال �ت �ح��رك األخ� �ي ��ر ع �ل��ى ق��اع��دة
ف �ص��ل ال ��راب �ط ��ة ع ��ن ال �ه �ي �ئ��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق
امل �ط��ال��ب ،ل �ك��ون ال �ت �ج��ارب ال�ت��اري�خ�ي��ة
ّ
تثبت أن رابطة الثانوي حققت الكثير
خ�ل�ال ت�ح��رك��ات�ه��ا ال�ق�ط��اع�ي��ة امل�ن�ف��ردة.
حتى في التحرك األخير ،كانت الرابطة
ـ ب �ح �س��ب امل� �ن ��دوب�ي�ن ـ رأس ال �ح��رب��ة،
وك��ان أساتذتها وق��ود اإلض��راب ،فيما
ك ��ان ��ت امل � �ش ��ارك ��ة خ� �ج ��ول ��ة م� ��ن ب��اق��ي
ّ
مكونات هيئة التنسيق ،بل إن بعض
اإلداري�ي�ن تقاضوا ال��رش��ى و«دوب �ل��وا»
امل �ع��ام�لات ف��ي ع��ز ال �ت �ح��رك ،وأس��ات��ذة
التعليم الخاص شاركوا بنسبة %20
ف ��ي ح ��د أق� �ص ��ى .امل �ت��داخ �ل��ون ط��ال �ب��وا
بتكثيف االتصاالت مع الكتل النيابية
ً
ووضعها أم��ام مسؤولياتها ب��دال من
الذهاب إلى إضراب ال طائل منه وسط
أجواء الشلل العام في البلد .في املقابل،
ت �م �ي��زت م��داخ �ل��ة ي�ت�ي�م��ة ت �ح��دث��ت عن
عدم وجود فراغ ما دام رئيس مجلس

ّ
النواب نبيه بري قال إنه سيدعو دائمًا
االنعقاد ،ما يعني
اللجان النيابية إلى
ّ
أن هناك مجلسًا نيابيًا ،وأن��ه ال يمكن
االس �ت �س�ل�ام ،ب ��ل ي �ج��ب ت �ح��ري��ك امل �ي��اه
الراكدة.
تقويم التحرك حصل بعيد اإلض��راب
املفتوح مباشرة ،يقول رئيس الرابطة
حنا غريب؛ إذ عقد مؤتمر تربوي ناقش
ح �ق��وق ك��ل م �ك��ون��ات ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق،
ُ
وأ َّ
عدت مذكرة مطلبية تفصيلية وزعت
ع�ل��ى ك��ل ال �ن��واب وال�ك�ت��ل ال�ن�ي��اب�ي��ة من
دون استثناء .ه��ذا ه��و وق��ت الهجوم،
بحسب غريب ،وخصوصًا ّأن ما ّ
سرب
م ��ن ت �ق��ري��ر ف��رع �ي��ة ال �ل �ج��ان امل�ش�ت��رك��ة
ب�ش��أن السلسلة ،ال��ذي يتضمن قسمًا
خ��اص��ًا ب �م��واد ال �ق��ان��ون وق�س�م��ًا ثانيًا
ل ��ه ع�ل�اق ��ة ب��ال �س�ل�اس��ل وق �س �م��ًا ث��ال �ث��ًا
خ��اص��ًا ب � ��اإلي � ��رادات ،ي �ط��رح صيغتني
في دول��ة واح��دة مبنيتني على أساس
مؤشر التضخم .فالصيغة (أ) تضرب
ال �س �ل �س �ل��ة وم� ��وق� ��ع أس � �ت� ��اذ ال �ت �ع �ل �ي��م
ال� �ث ��ان ��وي ال ��رس �م ��ي وت �ج �ع �ل��ه ي�خ�س��ر
نحو  400ألف ليرة؛ إذ تحتسب األرقام
ع �ل��ى أس � ��اس م ��ؤش ��ر ال �ت �ض �خ��م ال ��ذي
ح��دده امل�ص��رف امل��رك��زي م��ن ع��ام 1995
وحتى اليوم ( ،)%73.6والصيغة (ب)
ّ
تصب ف��ي مصلحة األس��ات��ذة وتحفظ
ل�ه��م ال ��درج ��ات ال �س��ت ،وه ��ي اح�ت�س��اب

األرق � � � � ��ام ع� �ل ��ى أس � � ��اس م� ��ؤش� ��ر إدارة
اإلحصاء املركزي ( )% 121التي يمكن
ال�ض�غ��ط ب��ات �ج��اه إق ��راره ��ا .ن�ح��ن أم��ام
خطر فعلي ،إنما األف��ق مفتوح وليس
ً
م�ق�ف�لا وال ي�ج��ب أن ي�ك��ون ه�ن��اك محل
ل�ل�إح �ب��اط ،ي�ض�ي��ف غ��ري��ب .أم ��ا ال �ق��ول
ّ
إن اإلض ��راب املفتوح ل��م يثمر و«نحن
ق�ل�ن��ا إن �ن��ا ح�ق�ق�ن��ا إن� �ج ��ازًا م�ع �ن��وي��ًا ال
ماديًا» ،فالسبب برأيه وببساطة أنهم
«وع��دون��ا ول��م يفوا واألم��ر يحتاج إلى
م �ك��اش �ف��ة وال� �ق ��ول إن �ن��ا أخ �ط��أن��ا حني
وثقنا باللجان الوزارية».
م � �ج� ��رد ط � � ��رح ال� �ص� �ي� �غ ��ة (ب) ي �ع �ن��ي
االع �ت��راف بالحق وي�ج� ّ�ب التمسك به،
ي �ق��ول غ��ري��ب ،ك��اش�ف��ًا أن ��ه ك ��ان يفضل

التحرك المقبل:
شعار ّ
«منمشي الدولة
لنمشي السلسلة»

شخصيًا تحديد اإلض��راب قبل موعد
إص ��دار ال�ت�ق��ري��ر ال�ن�ه��ائ��ي ألخ��ذ موقع
ال �ه �ج��وم ال ال ��دف ��اع ،ل�ك�ن��ه ام�ت�ث��ل ل��رأي
ب ��اق ��ي م �ك��ون��ات ال �ه �ي �ئ��ة ح �ف��اظ��ًا ع�ل��ى
وح� � ��دة ه �ي �ئ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق .وه� �ن ��ا دع ��ا
املندوبني إل��ى التمسك بوحدتهم وأن
يكونوا مثل الرصاص؛ «فالرابطة هي
قلب هيئة التنسيق فيما أدى القطاع
اإلداري ال� �ع ��ام دورًا إي �ج��اب �ي��ًا وك�س��ر
ح��اج��ز ال� �خ ��وف م �ن��ذ ب ��داي ��ة ال �ت �ح��رك،
بينما نجح القطاع ال�ع��ام ف��ي إسقاط
امل��راه �ن��ة ع �ل��ى ف �ش��ل اإلض � ��راب ع�ن��دم��ا
انسحب منه التعليم الخاص».
غريب شرح عدم جدوى االنفصال عن
ال �ق �ط��اع اإلداري ،ف��امل�ط��ال��ب امل�ش�ت��رك��ة
ك � �ث � �ي� ��رة ،م� �ن� �ه ��ا ت� �ع ��اون� �ي ��ة امل ��وظ� �ف�ي�ن
وال �ت �ع��اق��د ال��وظ �ي �ف��ي؛ «ف �ن �ح��ن ل�س�ن��ا
ج��زي��رة م�ع��زول��ة ،ب��ل م��وظ�ف��ون ع��ام��ون
م �ح �ك��وم��ون ب �ن �ظ��ام ال��وظ �ي �ف��ة ال �ع��ام��ة
وامل � � ��رس � � ��وم االش� � �ت � ��راع � ��ي  .»112أم ��ا
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى امل ��وق ��ف م ��ن اإلض � ��راب،
ف �ق��د أك� ��د أن� �ن ��ا «ل �س �ن��ا ه � ��واة إض� ��راب
وغير متمسكني بالخطوة بحد ذاتها
بقدر ما هي وسيلة للضغط من أجل
الحصول على الحقوق ،ومنلغيها إذا
ب��دك��ن وان �ت��و ب �ت �ق��ررواّ ،ل �ك��ن ي �ج��ب أن
ت��أخ��ذوا ف��ي االع �ت �ب��ار أن �ك��م مطالبون
ب��رف��ع ص ��وت وط �ن��ي ع ��ام ض��د ج�م��ود

امل� ��ؤس � �س� ��ات ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ،ول �ت ��أخ ��ذ
جمعياتكم العمومية ال�ق��رار :منمشي
لنمشي السلسلة».
الدولة ّ
ّ
وذك � ��ر ب��أن��ه «ل ��م ي�ت��م إش��راك �ن��ا كهيئة
ت�ن�س�ي��ق وك��راب �ط��ة ف��ي إع� ��ادة صياغة
ال �س �ل �س �ل��ة ،وإن ك �ن��ا ق ��د ش ��ددن ��ا على
ً
ال�ح�ق��وق ث��م ال�ح�ق��وق ث��م ال�ح�ق��وق ب��دال
م��ن ال �ح �ق��وق واالم �ك��ان��ات واإلي � ��رادات
ال�ت��ي طرحتها اللجنة الفرعية .وهنا
ب��دأ االشتباك باملواقف ،إذ لم نتلمس
حتى اآلن نيات نظيفة من االتصاالت
وال �ل �ق��اءات بما ف��ي ذل��ك ال�ل�ق��اء األخير
مع النائب إبراهيم كنعان ،وعندما قال
ّ
لنا إن التقرير سيصدر في  15الجاري
قلنا له أص��دره في آخر الشهر ال يهم،
فاملعيار بالنسبة إلينا كيف سيخرج
هذا التقرير وماذا سيتضمن .لم نتلق
أجوبة ،ال من اللجنة بالجملة ،وال من
النواب األعضاء باملفرق» .برأي غريب،
ه �ي �ئ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق ت �ت �ح �م��ل م �س��ؤول �ي��ة
ع��دم السكوت ع��ن ه��ذا الجو ومطالبة
بموقف ضاغط إلن�ت��اج تقرير يضمن
ح�ق��وق األس��ات��ذة وامل��وظ�ف�ين واملعركة
األس��اس �ي��ة اآلن ح �ي��ث ه �ن��اك ام�ك��ان�ي��ة
ل �ت �ع��دي��ل األرق� � � � ��ام ،وإن ك �ن��ا س�ن�ع�م��ل
�واز وسنتصل بكل القوى
على خ��ط م� ٍ
ال�س�ي��اس�ي��ة ،ول��دي�ن��ا األرب �ع��اء ل�ق��اء مع
النائب ميشال عون.

