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سياسة

رسائل
إلى المحرر
كتاب مفتوح
إلى وزير التربية
بـتــاريــخ  ،2014/3/26تقدمت
ب ـش ـكــوى لـ ــدى م ـعــال ـيــك تحت
الـ ــرقـ ــم  3972/11ب ـح ــق أح ــد
املــوظ ـفــن فــي وزارة الـتــربـيــة،
متهمًا اياه بأمور ثالثة :اخفاء
مستندات ،تحوير حكم صادر
عــن احــدى املحاكم واستغالل
ال ـس ـل ـط ــة ل ـت ـح ـق ـي ــق م ـكــاســب
شخصية وخاصة.
أرجـ ــو م ــن م ـعــال ـيــك شخصيًا
الـتـحـقــق مــن األم ــر وبــالـتــالــي:
إمـ ــا وض ـع ــي ف ــي ال ـس ـجــن إذا
كنت قد افتريت على املوظف،
وإمــا إنصافي إذا كنت محقًا،
وب ــالـ ـت ــال ــي رد االع ـ ـت ـ ـبـ ــار لــي
وملدرستي التي أسستها عام
 ،1977اي منذ ما صار يقارب
ُاالربعني سنة.
ق ـ ـ ــدم ـ ـ ــت الـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــوى ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2014/7/14ت ـ ـحـ ــت الـ ــرقـ ــم
 ،3972/11وج ــاء ن ــي ال ـجــواب
من مصلحة التعليم الخاص
ان معالي الوزير طلب ضمها
الى ملف الشكوى!
معالي الوزير،
حـيـنـمــا ي ـكــون ال ــوط ــن ســائـبــا
وبـعــض رج ــال وزارة التربية
بال تربية تتجرأ الذئاب على
نهشنا.
وانـ ـ ـ ـ ــا قـ ـ ــد نـ ـهـ ـشـ ـن ــي ال ـ ــذئ ـ ــاب
فـ ــي وزارت ـ ـ ـ ـ ــك .ل ـك ــن م ـب ــادئ ــي،
وتربيتي واخــاقــي وقيمي ال
تسمح لي بــأن اشهر سالحي
واف ـ ـجـ ــر رؤوس الـ ــذئـ ــاب و...
لـهــذا سـتــرانــي معتصمًا امــام
ً
وزارتــك ليال نهارًا ،في نتظار
ان يسمح لــك وقـتــك بحضور
اج ـت ـم ــاع ب ـي ـنــي وبـ ــن رئ ـيــس
مصلحة التعليم الخاص.
اجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع لـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــف سـ ــاعـ ــة
بــرعــايـتــك وح ـضــور مــن تشاء
من رجال عدل وقانون.
نـصــف ســاعــة فـقــط يــا معالي
ال ــوزي ــر ،وب ـعــدهــا نـبـنــي على
الشيء مقتضاه .فأما ان اكون
مفتريًا على رئـيــس املصلحة
وأنـ ــال ج ــزائ ــي ،وام ــا ان اثبت
العكس وأسترجع حقي وحق
مدرستي «مدرسة السالم».
صاحب مدرسة السالم
يوسف طيب مصباح

في الواجهة

حزب الله وفرنجيه :حليفان لكن حسابات
لن يتغير الكثير
في الشغور في ظل النائب
سليمان فرنجيه مرشح
فريق ،بل جزءًا من تحالف
ربما استغرق االنتظار
عريضً .
مماثال يجعله رئيسًا
زمنًا ً
محتمال .لم يعد يسعه وال
مرشحوه التراجع الى الوراء،
وال يملك معهم مفتاح
انتخابه

نقوال ناصيف
مــع ق ــرب انـقـضــاء الـشـهــر االول على
م ـس ـعــى ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري،
فـ ــي  17ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي ،ان ـت ـخ ــاب
ال ـن ــائ ــب س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــه رئ ـي ـســا
ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ،مـ ــن غـ ـي ــر ان يـجـهــر
رس ـم ـيــا ح ـتــى ال ـســاعــة ب ــإع ــان دعــم
ترشيحه ،فإن الشغور الرئاسي في
طريقه الــى تمديد اضــافــي .بــن ايــار
 2014وتشرين الثاني  2015استغرق
فــي ذات ــه دونـمــا اي امــل فــي انتخاب
الــرئ ـيــس .لشهر خــا وال ــى أم ــد غير
معروف على االقــل ،يعايش الشغور
مــرش ـحــا م ــع وق ــف ال ـت ـن ـف ـيــذ .وق ــد ال
ُينتخب بعدما بدا يومًا تلو آخر ان
تراكم التحفظ عن انتخابه يتضاعف
ّ
أثرًا ووطأة ،ويقلص فرصه.

لـيـســت ث ـمــة عـقـبــة واحـ ـ ــدة ف ــي وجــه
نــائــب زغــرتــا :الــرئـيــس مـيـشــال عــون
يــرفــض تــرش ـحــه ،وحـ ــزب ال ـلــه يثير
ع ـ ــام ـ ــات اسـ ـتـ ـفـ ـه ــام عـ ـل ــى ت ــوق ـي ــت
امل ـبــادرة .كالهما حليفان لفرنجيه.
اال ان طــريـقــة امـ ــرار نـتــائــج اجـتـمــاع
بـ ـ ــاريـ ـ ــس ظـ ـ ـه ـ ــرت اشـ ـ ـب ـ ــه ب ــانـ ـق ــاب
عليهما ،او في احسن االحوال دونما
االفـ ـس ــاح ف ــي املـ ـج ــال ام ـ ــام مـنــاقـشــة
مستفيضة القتراح الحريري.
بعض اسباب اخفاق تدارك تداعيات
اج ـت ـم ــاع ال ـع ــاص ـم ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ان
فــرنـجـيــه ت ـص ـ ّـرف ف ــور ع ــودت ــه على
ً
ان ــه اض ـحــى ف ـعــا الــرئـيــس الـجــديــد،
وراح يتحدث عن تطميناته لحلفائه
ق ـ ـبـ ــل ان يـ ـجـ ـتـ ـم ــع ب ـ ـهـ ــم ويـ ـتـ ـف ــاه ــم
واي ــاه ــم ع ـلــى خـ ـي ــاره .ب ـ ــدوره عــون
وجـ ــد ف ــي اس ـت ـع ـجــال امل ــواف ـق ــة على

اقـ ـت ــراح ال ـح ــري ــري تـ ـج ــاوزًا ل ـقــاعــدة
ارس ـت ـه ــا قـ ــوى  8آذار ه ــي ان ع ــون
ـ ـ ـ ـ وهـ ــو ف ـح ـســب ـ ـ ـ ـ مــرش ـح ـهــا االول
ال ــى ان يـتـنـحــى ،إذ ذاك يـبــدأ الـكــام
عــن مــرشــح ث ــان ،ال ان يقفز هــذا الى
الصف االول فجأة .على نحو مماثل
تـطــابـقــت حـجـتــا ح ــزب ال ـلــه ورئـيــس
تكتل التغيير واالصـ ــاح :ال رئيس
قبل سلة تسوية وطنية ،وال رئيس
قبل قــانــون انتخاب جــديــد .كالهما،
التسوية وقــانــون االنتخاب يكفالن
املجيء بالرئيس ،ال العكس.
ال تقتصر التحفظات على هذا الشق.
ب ــل ف ــي حـ ـ ــوزة حـ ــزب ال ـل ــه مـعـطـيــات
تجعل من صمته منذ ذلك اليوم اقرب
الى النطق ،والتريث في ابداء املوقف
ّ
يتحول تدريجًا الــى سلبية متكاملة
االوصــاف ،دونما التخلي عن حليف

فحوى المقايضة :رئيس من قوى  8آذار في مقابل كل السياسة (هيثم الموسوي)

تقرير

أزمة محامي طرابلس :تصعيد متبادل وتدخالت سياسية
عبد الكافي الصمد

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

تسارعت االتصاالت في نقابة محامي
طــراب ـلــس وخ ــارج ـه ــا ب ـعــد ال ـط ـعــن في
ن ـتــائــج ام ـت ـحــانــات طــال ـبــي االن ـت ـســاب
إل ـي ـهــا ،وم ــا أح ــدث ــه م ــن ارتـ ـب ــاك داخ ــل
النقابة وانقسام في الوسط السياسي،
وأزمة ضمنية بني النقابة والقضاء.
والحتواء األزمــة التي بدأت تكبر ككرة
الثلج ،دخــل نقباء سابقون ومحامون
على خط الوساطة .لكن هــؤالء قوبلوا
بتصلب طرفي الـنــزاع :من جهة ،نقيب
املـحــامــن فهد املـقــدم وأع ـضــاء مجلس
النقابة ،ومن جهة أخرى ،النقباء األربعة
السابقون ،حسن مرعبي وجورج طوق
وخـلــدون نجا وف ــادي غنطوس ،الذين
ط ـع ـنــوا ف ــي ن ـتــائــج االم ـت ـح ــان ــات أم ــام
قاضي األمــور املستعجلة في طرابلس
جو عقيقي.
وفي املــوازاة ،علمت «األخبار» أن وزير
ال ـعــدل الـســابــق الـنــائــب سمير الجسر
الـتـقــى رئـيــس مجلس الـقـضــاء األعـلــى

الجسر طلب من فهد
الضغط على قاضي
األمور المستعجلة

القاضي جان فهد ،وطلب منه الضغط
على الـقــاضــي عقيقي لقبول اعـتــراض
النقابة على قراره حفظ املسابقات ،في
مـقــابــل عــودتـهــا عــن إضــرابـهــا املفتوح
الـ ـ ــذي أع ـل ـن ـتــه أول م ــن أمـ ـ ــس .وق ــال ــت
املصادر إن الجسر كلف أحد املحامني
املقربني منه ،محمد ديب ،إعــداد لوائح
االعتراض القانونية قبل تقديمها.
ّ
وردًا على اعتبار املقدم ومجلس النقابة
ً
وأوساط نقابية القرار القضائي تدخال
في الشؤون الداخلية للنقابة ،أوضحت

مصادر قضائية لـ»األخبار» أن القضاء
«لم يتدخل في شؤون النقابة ،بل مارس
دوره الطبيعي وضمن صالحياته ،بعد
أن ّ
تقدم إليه أحــد األط ــراف بطلب لحل
ـر .إذ إن املـهـمــة
ن ـ ــزاع ل ــه م ــع طـ ــرف آخ ـ ـ ّ
األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـق ـضــاء ف ـ ــض ال ـن ــزاع ــات
بــن املتخاصمني وتطبيق الـقــوانــن».
وأضــافــت أن الـقـضــاء «ي ـمــارس مهمته
في حفظ الحقوق العامة والخاصة على
ال ـســواء .وعندما تــدخــل قــاضــي األمــور
املستعجلة في هذه القضية طالبًا حفظ
املسابقات ،كان يقوم بواجبه».
في غضون ذلك ،شهد مقر النقابة ً
لقاء
تضامنيًا معها شــارك فيه نقباء املهن
الحرة في الشمال ،اعتبر خالله املقدم
أن «مـعــالـجــة أي خ ــاف ــات داخ ـل ـيــة في
النقابات تكون عبر القوانني واألعراف
ال ـتــي تــرعــى عـمـلـهــا وع ـبــر الجمعيات
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ل ـل ـن ـق ــاب ــات» .وأك ـ ـ ــد «أن ـن ــا
مستمرون فــي موقفنا وفــي اإلض ــراب
ّ
ال ــذي أعـلـنــاه حــتــى الــرجــوع عــن الـقــرار
الـقـضــائــي ال ــذي ات ـخــذه قــاضــي األم ــور

املستعجلة» ،واصفًا إيــاه بـ «الخاطئ،
ّ
يصور أن ثمة خالفًا بني
ألنه ال يجوز أن
النقابات والقضاء ،ونتمنى تصحيح
هـ ــذا ال ـخ ـطــأ ب ــأس ــرع وقـ ــت ل ـن ـعــود عن
إضرابنا وتعود األمور إلى مجاريها».
ّ
وأكــد« :خالل واليتي ال يمكن أن أسمح
ألحـ ــد ب ــال ــدخ ــول إلـ ــى ن ـقــابــة املـحــامــن
والحجز على األوراق ،وهــذا املوضوع
محسوم بالنسبة ّ
إلي ،ولن أسمح ألحد
ب ــامل ـ ّـس ب ـكــرامــة نـقــابــة امل ـحــامــن خــال
واليتي».
وكــان الفتًا أن املقدم أعلن خــال اللقاء
تـعـلـيــق مـجـلــس ال ـن ـقــابــة ق ـيــد الـنـقـيــب
السابق فــادي غنطوس «ألنــه لم يأخذ
إذن الـنـقــابــة قـبــل اإلدع ـ ـ ــاء ،أو الـلـجــوء
إل ــى محكمة اإلسـتـئـنــاف ال ـنــاظــرة في
القضايا النقابية» .علمًا أن غنطوس
لم ّ
يقدم اإلدعاء وحده ،ما كشف اإلرباك
الــذي يسود داخــل النقابة ،ودفــع املقدم
ال ــى ال ـقــول الحـقــا فــي حــديــث إذاع ــي إن
«قـ ــرار تعليق قـيــد غـنـطــوس سيعالج
قريبًا».

