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سياسة

سياسة

قضية اليوم

ّ
االدعاء على «أوجيرو» بملف التوظيف :صراع قانوني وزبائني!

ً
قد يكون ادعاء النيابة العامة المالية في ديوان المحاسبة على «أوجيرو» ،واحدة من أبرز اإلشكاليات القانونية ،إذ إن
التي تمنع «جميع حاالت التوظيف» ،فيما استندت
االدعاء استند إلى مخالفة للمادة  21من قانون سلسلة الرتب والرواتب ً
«أوجيرو» ،الستخدام المياومين ،إلى قانون إنشائها الذي يمنحها استقالال ماليًا وإداريًا يعزلها نسبيًا عن المادة المذكورة.
هذه اإلشكالية برزت في سياق التهافت السياسي على التوظيف الحاصل قبل االنتخابات النيابية ،ما يلغي حقيقة الصراع
القانوني على التوظيف ،بل تصبح واحدًا من أبرز تجليات الزبائنية!
محمد وهبة
ف ـ ــور ص ـ ــدور ق ـ ـ ـ ــرارات امل ــاحـ ـق ــة بـحــق
رئيس هيئة «أوج ـيــرو» عماد كريدية
وعضوي الهيئة غسان ضاهر وهادي
أب ــو فــرحــات ،ت ـسـ ّـرب الـخـبــر مــن مكتب
امل ــدع ــي الـ ـع ــام امل ــال ــي ال ـق ــاض ــي ف ــوزي
خـمـيــس ،مـشـيـرًا إل ــى مــاحـقــة كــريــديــة
وض ــاه ــر وأبـ ـ ــو ف ــرح ــات «ملـخــالـفـتـهــم
أص ـ ـ ــول ال ـت ــوظ ـي ــف امل ــرعـ ـي ــة اإلجـ ـ ـ ــراء،
ومــاحـقــة كــريــديــة المتناعه عــن إيــداع
النيابة العامة املستندات واإليضاحات
امل ـط ـلــوبــة م ـن ــه» .كــذلــك تـضـمــن الـخـبــر
ّ
املسرب أنه تم االدعاء على  463موظفًا
مـ ّـمــن ُوظ ـف ــوا خــافــا لـلـقــانــون بـعــد آب
 ،2017مــن بينهم  453فــي «أوج ـيــرو»،
واث ـن ــان فــي املــديــريــة الـعــامــة للحبوب
والشمندر السكري ،وثــاثــة فــي وزارة
الثقافة ،وأربعة في مديرية اليانصيب
الوطني اللبناني.

نالت القوى السياسية  %61من
المياومين في «أوجيرو»
تطبيق استنسابي للمادة  21من
القانون  46التي تفرض تحديد
المالكات والشغور خالل  6أشهر
وق ـ ـ ــد اسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوذت «أوج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرو» ع ـلــى
االهـ ـتـ ـم ــام األكـ ـب ــر نـ ـظـ ـرًا ال ـ ــى أن مـلــف
التوظيف فيها كان مفتوحًا في البازار
السياسي العلني ثــم انتقل إلــى لجنة
املـ ــال واملـ ــوازنـ ــة ،وألن ع ــدد امل ـيــاومــن
املعينني فيها هــو األك ـبــر .خلفية هذا
ال ـن ـق ــاش ك ــان ــت م ــع بـ ــدء ال ـن ـق ــاش فــي
م ـش ــروع م ــوازن ــة  .2019فـ ــإزاء م ــا قيل
ع ــن ان ـت ـف ــاخ ف ــي ك ـل ـفــة ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام
بسبب التوظيفات اإلضافية املخالفة
ل ـل ـمــادة  21م ــن ق ــان ــون سـلـسـلــة الــرتــب
والـ ــرواتـ ــب  ،46ق ـ ــررت غــال ـب ـيــة ال ـقــوى
السياسية غسل يديها مــن الضغوط
الـتــي مارستها بـهــدف نيل حـ ّـصــة من

الجهة السياسية

كان كريدية قد أشار في أكثر من مناسبة إلى أن الهيئة أخذت حاجتها من المياومين (هيثم الموسوي)
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ُ
أرقام حصلت عليها «األخبار» من هيئة «أوجيرو» ،تظهر تصنيف اإلدارة للمياومين الذين جرى
توظيفهم بعد آب  ،2017بحسب الجهة السياسية التي «توسطت لهم»

ال ـتــوظ ـي ـفــات ذات ال ـط ــاب ــع الــزبــائ ـنــي،
وبالتالي رفــع مسؤوليتها عــن زيــادة
كلفة القطاع العام على الخزينة ،وربما
كــان الـهــدف خفض عجز الخزينة من
خــال فــرض اقتطاع نسبته  %15على
العام.
موظفي القطاع ُ
م ــن ه ـ ــذا ال ـ ـبـ ــاب ،فـ ـت ــح م ـل ــف تــوظـيــف
املـ ـي ــاوم ــن فـ ــي «أوجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرو» .لـ ــم تـنــف
الـهـيـئــة قـيــامـهــا بـعـمـلـيــات الـتــوظـيــف،
لكنها حاججت بوجود سند قانوني
يمنحها هذا الحقّ ،
وبررت التوظيفات
بـ ــ«ح ــاجـ ـتـ ـه ــا إلـ ـ ــى الـ ـقـ ـي ــام ب ــاألعـ ـم ــال
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـه ــائ ـل ــة الـ ـت ــي ت ـع ـتــزم
الـقـيــام ب ـهــا ،وبــالـشـغــور ال ــذي يضرب
مالكها»… هــذا األمــر قيل في جلسات
لجنة املال واملوازنة وأمام املدعي العام
املالي القاضي علي ابراهيم وفي ديوان
املحاسبة أيضًا.
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ـ ـ ـصـ ـ ــدر ق ـ ـضـ ــائـ ــي مـ ـطـ ـل ــع،
ليست هـنــاك عملية اسـتـهــداف لهيئة
«أوجيرو» ،واالدعــاء عليها بهذا امللف
جـ ــاء ب ـعــد االن ـت ـه ــاء م ــن دراسـ ـ ــة املـلــف
«وهــو واحــد مــن بــن أكثر مــن  60ملفًا

تتعلق بمخالفة للمادة  21من القانون
 .»46وتمنع هذه املــادة «جميع حاالت
ال ـتــوظ ـيــف وال ـت ـعــاقــد… إال ب ـق ــرار من
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى تـحـقـيــق
ت ـجــريــه إدارة األبـ ـح ــاث وال ـت ــوج ـي ــه»،
ثـ ــم تـ ـف ــرض ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة «إنـ ـج ــاز
مسح شامل» ضمن مهلة ستة أشهر،
ّ
يبي الوظائف امللحوظة فــي املالكات
والشغور وتحديد الحاجات والفائض
والكلفة الحالية واملستقبلية.
ويشير املصدر إلى أن «أوجيرو» ّردت
على النيابة العامة املالية لدى ديوان
املحاسبة بــاإلشــارة إلــى املــادة الثانية
م ــن ق ــان ــون إنـ ـش ــاء ال ـه ـي ـئــة ()72/21
ونـ ّـصـهــا« :تتمتع الهيئة بالشخصية
املعنوية واالستقاللني املالي واإلداري
وتمارس مهماتها تحت وصاية وزير
االتـ ـ ـص ـ ــاالت ،وال ت ـخ ـضــع ال ـه ـي ـئــة في
أعـمــالـهــا إال لــرقــابــة ديـ ــوان املـحــاسـبــة
املؤخرة وألحكام هذا القانون واألنظمة
التي تضعها وفقًا له».
ه ـك ــذا ظ ـه ــرت اإلش ـك ــال ـي ــة ال ـقــانــون ـيــة.
الـنـيــابــة ال ـعــامــة ف ــي ال ــدي ــوان اعـتـبــرت

أن أع ـمــال الــرقــابــة عـلــى الـتــوظـيــف في
أوجيرو تأتي بعد عمليات التوظيف،
أي أنها من اختصاص الــديــوان ضمن
رق ــاب ـت ــه املـ ــؤخـ ــرة ،لـكـنـهــا ل ــم تستطع
تقديم حجج وافـيــة فــي الـشــق املتعلق
بخضوع الهيئة للمادة  ،21بل رأت أن
هناك الكثير من القوانني التي صدرت
الحقًا والتي تلغي من استقالل الهيئة
املـنـصــوص عليه فــي الـقــانــون ،72/21
وخصوصًا لجهة التوظيف.
هــذه ليست نهاية النقاش بــل بدايته.
ف ـه ـنــاك خ ـب ــراء ف ــي ال ـق ــان ــون يـشـيــرون
إلى أن هذا النوع من االستقالل املالي
واإلداري ال ي ـم ـكــن إلـ ـغ ــاؤه إال بنص
ص ــريــح وواضـ ـ ــح ،ألن ال ـق ــوان ــن تتبع
مـنـهـجـيــة واض ـح ــة ف ــي تـسـلـسـلـهــا وال
ي ـم ـك ــن ت ـق ـي ـي ــد نـ ــص ق ــان ــون ــي خ ــاص
كــالــذي أنـشــأ هيئة أوج ـيــرو ،إال بنص
مماثل في ّ
القوة القانونية.
ومــن ذرائ ــع الهيئة أيـضــا ،أن القانون
 46امل ـت ـع ـلــق ب ــإع ـط ــاء س ـل ـس ـلــة ال ــرت ــب
والـ ـ ــرواتـ ـ ــب مل ــوظـ ـف ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـع ــام
وامل ــؤسـ ـس ــات ال ـع ــام ــة وال ـب ـل ــدي ــات ،لم

يـطـبــق ع ـلــى مــوظ ـفــي ال ـه ـي ـئــة .يــومـهــا
رفـ ــض وزي ـ ــر امل ـ ــال ع ـل ــي ح ـس ــن خليل
مـنــح مـسـتـخــدمــي «أوجـ ـي ــرو» زيـ ــادات
م ـمــاث ـلــة لـلـتــي ح ـصــل عـلـيـهــا مــوظـفــو
القطاع العام ،أو ملؤسسات عامة مثل
ال ـك ـهــربــاء وال ـس ـكــك ال ـحــديــد وس ــواه ــا.
وال ينطبق هــذا األمــر على «أوجـيــرو»
وح ــده ــا ،ب ــل يـشـمــل مــؤس ـســات أخ ــرى
ل ــدي ـه ــا االس ـ ـت ـ ـقـ ــال املـ ــالـ ــي واإلداري
وال ـخــاض ـعــن ل ـقــوانــن إن ـشــائ ـهــا مثل
الضمان االجتماعي ومصرف لبنان.
هذا النقاش القانوني ال حسم فيه ،وكل
طرف فيه يحمل الكثير من االجتهادات
التي تؤيد هذه النظرة أو املضادة لها،
لكن املشكلة تكمن في حقيقة الوضع.
ف ــ«أوج ـيــرو» كــانــت ،ومــا زال ــت ،تعاني
مــن شغور كبير فــي مالكها الــذي كان
عــدد املستخدمني فيه  4330ف ــردًا عام
 ،2000وتناقص إلــى  2916مستخدمًا
فــي نهاية عــام  2016ويتوقع أن يبلغ
 1875مستخدمًا عــام  ،2022إال أن هذا
األم ــر لــم يظهر إلــى العلن بشكل كاف
بسبب املشاكل التي أثيرت حول رئيس
الـهـيـئــة ال ـســابــق ع ـبــد امل ـن ـعــم يــوســف.
ه ــو اآلخ ـ ــر كـ ــان ل ــه نـصـيــب واس ـ ــع من
تعيينات املياومني ،إال أن امتناعه عن
الـقـيــام بــاسـتـثـمــارات فــي مـجــال قطاع
ّ
االت ـص ــاالت وخــدمــاتــه ،قــلــص الحاجة
إلى أعداد كبيرة من املستخدمني خالفًا
ملا صارت عليه الحال في مطلع .2017
ّ
ففي ذلــك الــوقــتّ ،قدمت أوجـيــرو خطة
ملـشــاريــع ع ـ ّـدة؛ مــن أبــرزهــا مـشــروع مدّ
«الـفــايـبــر أوبـتـيــك» فلجأت إل ــى تعيني
 688مياومًا بني  2017و.2018
امل ـش ـك ـلــة ال ـت ــي ب ـ ــرزت ف ــي ذلـ ــك الــوقــت
ال ت ـت ـع ـل ــق بـ ـق ــان ــونـ ـي ــة الـ ـتـ ـعـ ـي ــن ،بــل
بـ ــآل ـ ـيـ ــات الـ ـضـ ـغ ــط ال ـ ـتـ ــي اع ـت ـم ــدت ـه ــا
القوى السياسية لنيل ّ
حصة من هذه
التعيينات .غالبية الـقــوى السياسية
املشاركة في الحكومة كان لها دور في
ه ــذا امل ـج ــال ،وغالبيتها نــالــت حـ ّـصــة،
وقـ ــد ب ـل ـغــت قـ ـ ــدرة الـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
ف ــي تـعـيــن امل ـي ــاوم ــن ف ــي «أوجـ ـي ــرو»
م ــا ن ـس ـب ـتــه  %61م ــن عـ ــدد امل ـي ــاوم ــن
املعينني ،وإن كان كريدية قد أشار في
أكثر من مناسبة إلى أن الهيئة أخذت
حاجتها ،رغم كل الضغوط السياسية
التي واجهتها.
ّ
ه ــذه ال ـض ـغــوط ه ــي ال ـعــلــة األســاس ـيــة
الـتــي خلقت كــل ه ــذه البلبلة .فالقوى
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ل ـب ـن ــان اع ـ ـتـ ــادت عـلــى
الـ ـت ــوظـ ـيـ ـف ــات ال ــزب ــائـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي س ـي ــاق
السباق على االستحواذ على الناخبني.
«أوجيرو» ليست سوى مثال فاقع عن
ه ــذا الـسـلــوك ،وه ــو مـثــال يــذهــب اليوم
إل ــى الـقـضــاء حيث ال ـصــراع مــن شقني:
ّ
قــانــونــي وزب ــائ ـن ــي .تـشــكـلــه م ــن هــذيــن
العنصرين يستند إلى اآلتي :ملاذا أخذ
الـقـضــاء مــن املـ ــادة  21فــي ال ـقــانــون 46
العبارة التي تشير إلى منع التوظيف،
وأهمل العبارة التي تشير إلى ضرورة
ت ـحــديــد املـ ــاكـ ــات والـ ـشـ ـغ ــور والـكـلـفــة
املالية خــال ستة أشهر؟ (وهــو أمــر لم
يحصل)
ّ
األنكى من ذلك كله ،أن يصبح املوظف
ّ
الضحية .فمنذ ّ
تسرب قرار النيابة
هو
العامة لدى ديوان املحاسبة إلى العلن،
خــرجــت أص ــوات مـنــاديــة بــوقــف الــدفــع
للموظفني (مـثــل وزي ــر ال ـق ــوات غسان
ح ــاص ـب ــان ــي) ألنـ ـه ــم م ـع ـي ـن ــون خــافــا
ً
ل ـل ـقــانــون ،م ــا يـثـيــر تـ ـس ــاؤال أســاس ـيــا:
هل هــذا يعني أن كل حــاالت التوظيف
في اإلدارة العامة واملؤسسات العامة
وال ـب ـلــديــات والـ ـق ــوى األم ـن ـيــة ب ـعــد آب
( 2017يقال إن عددهم  10آالف موظف)
سينقطعون عن وظائفهم؟ أليست هذه
الـسـلـطــة ال ـتــي عينتهم وضـغـطــت من
أجل تعيينهم ،هي نفسها التي تطالب
بإقالتهم؟ وهي نفسها سبب استمرار
هــذا النظام االقتصادي القاتل لفرص
الـعـمــل؟ وه ــي نفسها الـتــي استنكرت
ال ـ ـتـ ــوظ ـ ـي ـ ـفـ ــات؟ ه ـ ـ ــذه ه ـ ــي ت ـج ـل ـي ــات
الزبائنية السياسية.
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تقرير

ّ
يوم الجامعة اللبنانية :مطالبنا سلة واحدة!
فاتن الحاج
 25يــومــا مـضــت عـلــى إض ـ ــراب أســاتــذة
الـجــامـعــة اللبنانية ولــم ُت ـ َ
ـدع رابطتهم
إلــى الـتـفــاوض على سلة املـطــالــب بعد.
كــل الـلـقــاءات واالت ـصــاالت الـتــي نشطت
فــي اليومني األخـيــريــن ركــزت على عزل
م ـط ـلــب «إضـ ــافـ ــة خ ـم ــس سـ ـن ــوات عـنــد
احـتـســاب امل ـعــاش الـتـقــاعــدي لــأسـتــاذ»
عن «السلة» والتعهد بإقراره .أو هذا ما
تعهد به وزير التربية أكرم شهيب وما
عرضته النائبة بهية الحريري.
ه ــذا ال ـع ــزل الـ ــذي رفـضـتــه ال ــراب ـط ــةّ ،
رد
عليه ،أمــس ،رئيس هيئتها التنفيذية،
يوسف ضاهر ،خــال اليوم التضامني
مع الجامعة بــأن «اإلض ــراب مستمر ما
لــم تتحقق املـطــالــب سلة واح ــدة ،وهــي:
عــدم تهميش الجامعة الوطنية ،زيــادة
موازنة الجامعة ،عدم املساس بصندوق
التعاضد ،إعطاء ثالث درجات لألساتذة،
إضافة  5سنوات عند احتساب املعاش
الـتـقــاعــدي ،إق ــرار ملف الـتـفــرغ املـتــوازن
وملف دخــول املــاك» .ضاهر راهــن على
ال ـحــركــة الـطــابـيــة إلس ـقــاط أي مخطط
يمكن أن ُيعد للجامعة بهدف وضعها
على سكة الــزوال وعــدم السماح للتآمر
على الجامعة الوطنية كما تآمروا على
املــدرســة الــرسـمـيــة .وط ـمــأن وف ــد «تكتل
الطالب واألندية املستقلة» وطالب معهد
العلوم االجتماعية ـ ـ الفرع األول الذين
ح ـضــروا إل ــى مـقــر الــراب ـطــة متضامنني
بــأن «عامكم الــدراســي سينتهي بسالم

(مروان بو حيدر)

ً
وس ـن ـع ـط ـي ـكــم ح ـق ـكــم ك ــام ــا ومـ ــن دون
تكثيف ،حتى لو اضطررنا الى أن نعمل
فــي أشـهــر الـصـيــف وخ ــال الـعـطــل .ولــم
يحصل في تاريخ الجامعة أن أعطينا
اسـتـثـنــاءات أو منحنا إف ــادات للطالب
ً
بدال من الشهادات الجامعية».
وفيما تواصل أحــزاب السلطة ممارسة
الـضـغــوط عـلــى مـجــالــس ف ــروع الـطــاب
غ ـيــر املـنـتـخـبــة ك ـمــا ح ـصــل ف ــي ال ـحــدث
والـ ـفـ ـن ــار وط ــرابـ ـل ــس ،ت ـت ــوق ــع م ـص ــادر
جامعية أن يشتد الضغط على الرابطة
في األيام املقبلة .وكان الكالم الذي أشيع
أن وزيــر الخارجية جبران باسيل قاله
ف ــي أح ـ ّـد ال ـل ـق ــاءات ف ــي ال ـب ـقــاع الـغــربــي
لجهة أنــه «لــو كــان وزي ـرًا للتربية لكان
ع ـ ــرف ك ـي ــف ي ــرب ــي أسـ ــاتـ ــذة ال ـجــام ـعــة
املضربني» قد أثــار غضب األســاتــذة ،ما
استدعى ردًا من املكتب التربوي للتيار
الوطني الحر الــذي وصفه بـ«التشويه

املتعمد والتحريف املفضوح».
ما عدا املشاركة الفردية لبعض األساتذة
الثانويني واملعلمني واملتقاعدين ،كانت
الف ـتــة مـقــاطـعــة روابـ ــط هـيـئــة التنسيق
النقابية لليوم التضامني مع الجامعة

السلطة السياسية
نجحت في استفراد
األساتذة والموظفين،
كل منهم على حدة

ّ
الـلـبـنــانـيــة ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى أن السلطة
السياسية نجحت في استفراد األساتذة
واملوظفني ،كل منهم على حدة ،وتمزيقهم
إلى قطاعات يسهل احتواؤها ،فاستبدل
كــل قطاع املطالب الجامعة لكل العمال
واملوظفني بمطالبه الخاصة واملباشرة
ال ـت ــي ال تـعـنــي ال ـق ـط ــاع اآلخـ ـ ــر .فبعض
األساتذة الثانويني يعيبون اليوم على
أساتذة الجامعة اللبنانية أنهم خرجوا
من هيئة التنسيق النقابية عندما نالوا
سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب الـخــاصــة بهم
في عام  ،2012وبعض أساتذة الجامعة
يرفضون أن يطالب األساتذة الثانويون
بــردم الـهــوة وتقليص الـفــارق معهم .أو
هذا ما تهامس به بعض األساتذة حني
حـضــر األم ــن ال ـع ــام لـلـحــزب الـشـيــوعــي
حنا غريب متضامنًا.
معركة
في
جنود
«إننا
إال أن غريب قال:
ّ
الجامعة اللبنانية التي لوالها لم نتلق
املعرفة والفكر والعمل النقابي» ،داعيًا
إلى أن يكون هذا الصرح الصخرة الذي
تتحطم عليها كل املخططات واملؤامرات
لـلـحـفــاظ ع ـلــى خ ــط ن ـقــابــي مـسـتـقــل في
وجه السلطة الفاسدة».
ومـ ـ ــن امل ـت ـض ــام ـن ــن وف ـ ـ ــود مـ ــن ال ـح ــزب
الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي ،وح ــزب الـكـتــائــب،
والتنظيم الشعبي الـنــاصــري ،ومنظمة
ال ـع ـمــل ال ـش ـيــوعــي ،وح ــرك ــة «مــواط ـنــون
وم ـ ــواط ـ ـن ـ ــات ف ـ ــي دول ـ ـ ـ ـ ـ ــة» ،و«ب ـ ـي ـ ــروت
مـ ــدي ـ ـن ـ ـتـ ــي» وال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة
لديموقراطية االنتخابات وأســاتــذة في
الجامعة األميركية في بيروت.

تقرير

ّ
«نادي قضاة لبنان» يعلل أسباب االعتكاف القضائي
إيلده الغصين
ب ـعــد أربـ ـع ــة أس ـ ّـاب ـي ــع ع ـلــى االع ـت ـكــاف
الثالث الــذي ينفذه الجسم القضائي
«مـ ـك ــره ــا» ك ـم ــا ي ـ ـقـ ــول ،ب ـ ـ ــادر «ن ـ ــادي
ق ـض ــاة ل ـب ـن ــان» إلـ ــى إيـ ـض ــاح أس ـب ــاب
ّ
علنية عقدها
هذا االعتكاف في نــدوة
أمـ ــس ،ب ـع ـنــوان «اس ـت ـقــال ـيــة الـسـلـطــة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة :ت ـح ــدي ــات وح ـ ـل ـ ــول» ،فــي
ّ
م ـب ـنــى ن ـق ــاب ــة ال ـص ـح ــاف ــة .امل ـنــظ ـمــون
قـ ــالـ ــوا «إن الـ ـ ـن ـ ــدوة هـ ــي األول ـ ـ ـ ــى مــن
نــوع ـهــا م ـنــذ خـمـســن ع ــام ــا» ،وتــأتــي
بعد عــام على تأسيس نــادي القضاة
(نيسان  ،)2018بالرغم مــن معارضة
ال ـس ـل ـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة ل ــه وأه ـ ــل الـبـيــت
الــواحــد .اإلعــان عن االعتكاف األخير
ّ
ّ
الستقاللية القضاء ومــا رتبه
صــونــا
ّ
مــن تأخير فــي املحاكمات ،ردت عليه
رئيسة النادي القاضية أماني سالمة
ـ«االعـ ـت ــذار م ــن الـشـعــب
ف ــي كـلـمـتـهــا بـ ـ ّ
الـ ـلـّ ـبـ ـن ــان ــي» ،م ـع ــق ـب ــة «نـ ـعـ ـت ــذر ألن ـن ــا
تأخرنا في تحقيق استقالليتنا».
إلــى «وضــع قصور الـعــدل وافتقادها
الـ ـح ــد األدنـ ـ ـ ــى مـ ــن ش ـ ـ ــروط ال ـع ـم ــل»،
أع ـ ــادت س ــام ــة ال ـتــذك ـيــر بـ ـ «اع ـت ـكــاف
القضاة عام  1982الذي ّأدى إلى إنشاء
ص ـن ــدوق ت ـعــاضــد ال ـق ـض ــاة» ،وكــذلــك
باعتكاف «عــامــي  2018 - 2017الــذي
ّأدى إل ــى إن ـش ــاء نـ ــادي ق ـضــاة لـبـنــان
ورف ــع رئـيــس مجلس الـقـضــاء األعلى
(الـقــاضــي جــان فهد) كتابًا إلــى وزيــر
ال ـعــدل ال ـســابــق (سـلـيــم جــريـصــاتــي)،
ومـمــا ج ــاء فـيــه «ال رئـيــس مـبــاشــر أو
غير مباشر للقاضي كي يخضع له أو
ّ
ينفذ تعليماته أو أوامره .»...عند هذه
العبارة ،عال تصفيق الحاضرين من
قضاة وجمعيات وناشطني ،فيما برز
بني الحضور السياسي النائب شامل
روك ــز .التصفيق ت ـكـ ّـرر أكـثــر مــن مــرة
فــي حماسة واضـحــة مــن الحاضرين
ت ـجــاه كـلـمــة «اسـتـقــالـيــة الـقــاضــي أو
القضاء» موضوع الندوة ،بالرغم من

اختالف املشهد خارجًا.
مـ ـش ــروع املـ ــوازنـ ــة ال ـح ــال ــي «ي ـخــالــف
امل ـ ــادة ال ـخــام ـســة م ــن ق ــان ــون الـقـضــاء

ال ـ ـعـ ــدلـ ــي» وفـ ـ ــق سـ ــامـ ــة ،و«ي ـق ـت ـط ــع
 10ب ــامل ـئ ــة م ــن م ـســاه ـمــة الـ ــدولـ ــة فــي
صـنــدوق تعاضد الـقـضــاة ،و 5باملئة
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م ــن واردات تـطـبـيــق ق ــان ــون ال ـس ـيــر...
والـ ـق ــان ــون ي ـم ـنــح ال ـق ـض ــاء  0.47مــن
م ــوازن ــة ال ــدول ــة ،ف ــي ح ــن أن ــه الـجـهــة
الـتــي تــؤمــن ثــالــث مــدخــول ل ـهــا» .كما
أع ـ ـ ـ ــادت سـ ــامـ ــة الـ ـت ــذكـ ـي ــر ب ـم ـطــالــب
ال ـق ـض ــاة ح ـي ــال «وضـ ــع مـهـلــة زمـنـيــة
م ـح ـ ّـددة لـلـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة إلق ــرار
قانون استقاللية السلطة القضائية،
رفـ ــع ال ـس ــري ــة امل ـصــرف ـيــة وإطـ ـ ــاق يــد
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ف ـ ــي م ــاحـ ـق ــة الـ ـف ــاس ــدي ــن،
استثناء القضاة من مشروع املوازنة
ال ــراه ــن بـمــوجــب نــص صــريــح ،وعــدم
الـتـعـ ّـرض لـصـنــدوق تـعــاضــد القضاة
انسجامًا مع استشارة هيئة التشريع
واالسـتـشــارات (ص ــادرة عــام .»)2005
تحقيق هذهّ املطالب اعتبرته سالمة
شرطًا لـ «توقف القضاء عن االعتذار»!
املحامي جــاد طمعة ألقى كلمة نقيب
امل ـحــامــن ال ـســابــق ع ـصــام ك ــرم (ال ــذي
ّ
ّ
تغيب بسبب ّ
وشدد
تعرضه لحادث)،
فيها على عبارة كــرم «ثالثة يجب أال
يخطئوا :املعجم والطبيب والقاضي
ألن خ ـطــأ األخ ـي ــر يـصـبــح اج ـت ـه ــادًا...
وتـحـقـيــق اسـتـقــالـيــة ال ـقــاضــي يــؤدي
إل ـ ـ ــى ت ـ ـفـ ــاديـ ــه األخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاء» .الـ ـق ــاض ــي
املـتـقــاعــد مـنـيــف ح ـم ــدان أع ـلــن ب ــدوره
«تأييدي الكامل للحركة التي قام بها
نـ ــادي ق ـضــاة ل ـب ـن ــان» .جـمـعـ ّـيــة «كـلـنــا
إرادة» ال ــداعـ ـم ــة لـ ـلـ ـن ــادي ،أبـ ـ ــدت فــي
كلمتها «القلق من تخصيص مؤتمر
سيدر لتحسني البنى التحتية وبحث
الـسـلـطــة ع ــن رض ــى املـجـتـمــع ال ــدول ــي
بدل إجراء اإلصالحات الحقيقية» .أما
املدير التنفيذي لـ«املفكرة القانونية»
املـ ـح ــام ــي نـ ـ ــزار ص ــاغـ ـي ــة ،ف ــاع ـت ـب ــر أن
ّ
التحرك األخـيــر هــو «نقطة تـحـ ّـول في
أدوات دفـ ــاع ال ـق ـضــاة ع ــن حـقــوقـهــم»،
ّ
م ــذك ـرًا بـبـيــان ن ــادي الـقـضــاة ( 8أي ــار)
الذي دعا الشعب إلى مساندة القضاء.
كذلك أشــار إلــى «وعــد» النائب جورج
عـ ــدوان بــوضــع مـطــالــب ال ـق ـضــاة على
جدول لجنة اإلدارة والعدل النيابية.

