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سياسة
على الغالف

نحومليار و 75مليون ليرة لبنانية بلغ مجموع نفقات الساعات
اإلضافية التي ّ
سجلهاعددمن موظفي هيئة أوجيرو ،العام
إدارتهاالمالية .األخيرة أرسلت األسبوع الماضي
الجاري ،بحسب ُ ّ
كتابًا ُعدبمثابة مذكرة أعلنت فيهاعدم قدرتهاعلى دفع
ُ
المستحقات التي لم تلحظهاموازنتهالعام  2018ووجوب

الجراح يخنق أوجيرو ماليًا
تغرق هيئة أوجيرو بالتوظيفات السياسية بناء على طلب قوى السلطة وعلى رأسهم وزير الوصاية جمال الجراح الذي
الجراح بذلك ،بل عمد إلى حجز أموال الصيانة،
فرض تعيين مستشارين لتنفيعهم ببدالت مالية مرتفعة .ولم يكتف ّ
والمماطلة في تسديد مساهمة الوزارة للرواتب واألجور .هذه الممارسات رتبت هدرًا ماليًا في ميزانية أوجيرو ،وقصورًا
في أعمال الصيانة قد يصل إلى مرحلة التوقف التام
محمد وهبة
فـ ــي األسـ ـ ـب ـ ــوع املـ ــاضـ ــي ص ـ ــدر قـ ــرار
عــن هـيـئــة أوج ـي ــرو يـمـنــع املـيــاومــن
م ـ ــن الـ ـعـ ـم ــل س ـ ــاع ـ ــات إض ــافـ ـي ــة عــن
الــدوام الـعــادي ،أســوة باملستخدمني
فيها .بحسب مـصــادر مطلعة ،جاء
هـ ــذا الـ ـق ــرار ل ـض ـبــط آل ـي ــة ال ـســاعــات
اإلضافية بعد «تضخم بـشــري» في
الهيئة ناتج من التوظيف السياسي
ب ـنــاء عـلــى طـلــب ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة،
يضاف إلى فلتان طائفي /سياسي
فــي تــوزيــع الـســاعــات اإلضــافـيــة بني
الـ ـ ــرؤسـ ـ ــاء واملـ ـ ـ ــرؤوسـ ـ ـ ــن ،وس ـت ـل ـيــه
ق ــرارات أخــرى تتعلق بــإعــادة توزيع
السيارات وبطاقات الوقود والهاتف
الخلوي على اإلداريني واملوظفني.
ل ـي ـس ــت ه ـي ـئ ــة أوج ـ ـ ـيـ ـ ــرو امل ــؤس ـس ــة

كلفة الهاتف في الهيئة ّتبلغ
ملياري ليرة من دون أي مبرر
فعلي إلنفاق مثل هذا المبلغ
الــوح ـيــدة الـتــي أفـســدتـهــا الزبائنية
السياسية وأغرقتها فــي هــدر مالي
وف ــوض ــى إداري ـ ـ ــة ،وإن ـم ــا ه ــي امل ـثــال
األك ـثــر وضــوحــا خ ــال فـتــرة مــا بعد
نهاية ال ـنــزاع بــن وزراء االتـصــاالت
املتعاقبني والرئيس السابق للهيئة
عـبــد املـنـعــم يــوســف .ففيما تـحـ ّـررت
الهيئة من استغالل يوسف للهيئة
ونقابتها وموظفيها للضغط على
وزراء االتصاالت الذين أتوا من خارج
سربه السياسي ،ومن استغالل وزراء
االتصاالت صالحياتهم في محاولة
إلخضاع يوسف ،انطلق عهد جديد
من الزبائنية في الهيئة بقيادة وزير
االتصاالت جمال الجراح.
كانت االنتخابيات النيابية األخيرة
هـ ــي ال ـ ـهـ ــدف األول .الـ ـ ـج ـ ــراح اف ـت ـتــح
امل ــوس ــم االن ـت ـخــابــي مـطــالـبــا بتعيني
موظفني من ضمن منطقته االنتخابية
في البقاع الغربي .ثم رفــع من وتيرة

»يشهد تيار ُ
َ
«المستقبل
حروبًا داخلية بين شخصياته ،آخرها
اتهام وزير االتصاالت جمال الجراح
النائب السابق عقاب صقر بالوقوف
وراء تسريب التسجيل الصوتي الذي
ّ
يتوعد فيه الرئيس سعد الحريري
في حال عدم توزيره .يقول
مستقبليون أن «ما حصل جعل
من إمكانية توزير الجراح مرة أخرى
»أمرًا صعبًا
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طلباته فارضًا تعيني أكثر من سبعة
مستشارين في الهيئة هم في الواقع
يعملون فــي هيئة املــالـكــن املسؤولة
ع ــن ال ـه ــات ــف ال ـخ ـل ــوي وفـ ــي مــديــريــة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار والـ ـصـ ـي ــان ــة فـ ــي وزارة
االت ـصــاالت .وح ــذت األح ــزاب والـقــوى
السياسية حذو الجراحّ ،
فأعدت لوائح
بأسماء عشرات املرشحني للتوظيف
وتمكنت من فرضها على الهيئة.
ال ـت ــوظ ـي ــف ف ــي ال ـه ـي ـئــة ك ـ ــان حــاجــة
مبنية على دراس ــة للهيكل البشري
أظهرت أن معدل األعمار فيها ارتفع

إل ـ ــى  54سـ ـن ــة ،وأن هـ ـن ــاك وظ ــائ ــف
غـيــر مـشـغــولــة ع ــدده ــا  900وظـيـفــة.
لــوائــح ال ـقــوى السياسية فــاقــت هــذا
ال ـ ـعـ ــدد .لـ ـج ــأت ال ـه ـي ـئــة إل ـ ــى عـمـلـيــة
اخ ـت ـيــار صـعـبــة ،إال أن ـهــا ل ــم تتمكن
م ــن ال ـت ــوف ـي ــق ب ــن ح ــاج ــات ـه ــا وب ــن
ط ـل ـب ــات ال ـس ـيــاس ـيــن ال ـت ــي ان ـط ــوت
عـلــى خ ـيــارات طائفية أي ـضــا .الحقًا
ت ـبـ ّـن أن  %30م ــن امل ـعـ َّـي ـنــن حــديـثــا
هــم عــبء على الهيئة .كــذلــك أظهرت
ب ـ ـعـ ــض اإلحـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاءات أن هـ ـ ـن ـ ــاك 7
آالف س ــاع ــة إض ــاف ـي ــة جـ ــرى نـقـلـهــا

مــن  200عــامــل فــي الـهـيـئــة إل ــى 170
مــن زمــائـهــم ال ــذي يتبعون لطائفة
وقــوى سياسية مختلفة ،وأن هناك
 33ألف ساعة إضافية يتم توزيعها
على العاملني وفق اعتبارات خاصة
بــرؤســاء األق ـســام واملـ ــدراء اإلداري ــن
ّ
ومرؤوسيهم وهي ال تغطي ،بنسبة
ك ـب ـي ــرة م ـن ـه ــا ،حـ ــاجـ ــات امل ــؤس ـس ــة.
أمـ ـ ــا تـ ــوزيـ ــع ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات وبـ ـط ــاق ــات
امل ـ ـحـ ــروقـ ــات وال ـ ـهـ ــواتـ ــف ال ـخ ـل ــوي ــة
على العاملني فكان يحمل الصبغة
نفسها .لــدى الهيئة أكـثــر مــن 1500

ّ
سيارة موزعة على ألفي عامل فيها.
كلفة هــذه الـسـيــارات تبلغ  7مليون
دوالر س ـن ــوي ــا (غ ــال ـب ـي ــة ال ـس ـي ــارات
تستخدم يومي السبت واألحد على
رغــم أن غالبية العاملني في عطلة).
أم ــا كـلـفــة االتـ ـص ــاالت الـهــاتـفـيــة في
ال ـه ـي ـئ ــة ف ـه ــي ت ـب ـل ــغ مـ ـلـ ـي ــاري ل ـيــرة
س ـن ــوي ــا مـ ــن دون أي م ـ ـبـ ـ ّـرر فـعـلــي
إلنفاق مثل هذا املبلغ.
ف ــي ه ـ ــذا ال ــوق ــت ك ـ ــان ال ـ ـجـ ــراح يـعــد
مشاريع مختلفة ألوجيرو .فالهيئة
كانت تحصل على الرواتب واألجور

ل ـل ـعــام ـلــن ف ـي ـهــا ع ـبــر م ـســاه ـمــة من
وزارة االت ـصــاالت بقيمة  175مليار
ل ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وت ـ ـ ـجـ ـ ــري تـ ـغـ ـطـ ـي ــة اإلنـ ـ ـف ـ ــاق
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــاري مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ف ــواتـ ـي ــر
تقدمها الهيئة للوزارة .هذا الوضع
لم يكن نهائيًا ،بل كان مؤقتًا ريثما
ً
يوقع الـطــرفــان عقدًا شــامــا بينهما
ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى قـ ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
الـصــادر في  4أيــار  2018باالستناد
إلـ ـ ــى كـ ـت ــاب وزي ـ ـ ــر االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت رق ــم
 1/5901املرفوع إلى مجلس الــوزراء
في .2017/12/28
حتى اليوم لم ينته إعداد العقد بني
الطرفني .لكن الوزير يرفض أن ّ
يسدد
لـلـهـيـئــة  160م ـل ـي ــار ل ـي ــرة م ـتــأخــرة
تندرج في إطار اإلنفاق االستثماري
من بينها نحو  30مليار ليرة تعود
لـ ــ«حـ ـق ــوق الـ ـغـ ـي ــر» (أي م ــؤس ـس ــات
وأفـ ــراد مــن خ ــارج الـهـيـئــة) .مـصــادر
مطلعة قــالــت إن الـهـيـئــة لــم تحصل
عـلــى أي ق ــرش مــن الـ ــوزارة فــي إطــار
الـنـفـقــات االسـتـثـمــاريــة مـنــذ سنتني،
بـ ـ ــل ك ـ ــان ـ ــت تـ ـنـ ـف ــق ب ـ ـعـ ــض األمـ ـ ـ ـ ــوال
امل ـتــوافــرة لــديـهــا فــي امل ـص ــارف ومــن
األرص ــدة امل ــدورة فــي ميزانيتها عن
األعوام السابقة لعام .2015
ال ـه ـي ـئ ــة ط ــالـ ـب ــت ال ـ ــوزي ـ ــر ب ـت ـســديــد
األموال ،إال أنه لم يستجب ملطالبتها
ّ
بحجة أن مـشــروع العقد يشير إلى
ت ـســديــد األمـ ـ ــوال ع ـلــى أربـ ــع دف ـعــات
متهمًا أوجيرو بالتقصير في إنجاز
أعمال الصيانة.
ّ
ال ـه ـي ـئــة ذك ــرت ــه بـ ــأن م ـش ــروع الـعـقــد
لـيــس ســاريــا ب ـعــد ،وأن ــه طـلــب منها
فــي كــانــون الـثــانــي  2018االسـتـمــرار
بتنفيذ األعـمــال وخــدمــات الصيانة
وال ـت ـش ـغ ـيــل وال ـت ــوس ـع ــة بـ ـن ــاء عـلــى
العقد السابق املوقع بني الطرفني في
مطلع عــام  2016فــي انـتـظــار انتهاء
اإلجراءات املتعلقة بالعقد الجديد.
مـ ـ ــراسـ ـ ــات املـ ـط ــالـ ـب ــة واالت ـ ـهـ ــامـ ــات
ب ــال ـت ـق ـص ـي ــر ام ـ ـتـ ــدت بـ ــن ال ـط ــرف ــن
ألشهر ،فيما مشروع العقد الجديد
ّ
تــأخــر سنتني عــن مــوعــده بــن وزارة
االت ّـ ـص ــاالت ودي ـ ــوان امل ـحــاس ـبــة .أمــا
تــأخــر تسديد األم ــوال ،فقد أدى إلى
إض ـعــاف ق ــدرة أوج ـيــرو عـلــى القيام
بأعمال الصيانة بكاملها وقد يصل
إلى حدود التوقف القسري عنها.
ّ
ل ــم ي ـكــن ه ــذا ك ــل م ــا ق ــام ب ــه ال ـجــراح
من مـحــاوالت إلخضاع أوجـيــرو ،بل
ّ
تـمــكــن مــن تــأخـيــر تـســديــد مساهمة
الـ ــوزارة لـلــرواتــب واألجـ ــور أكـثــر من
ّ
أرب ـع ــة أش ـه ــر ،م ــا رت ــب أع ـب ــاء مالية
أكبر على ميزانية الهيئة.

سياسة

التوقف عن إعطاء دوامات إضافية للعمال والموظفين واألجراء.
في هذاالوقت ،ال يبدوأن نقابة العاملين في الهيئة لديهاالنية
في معارضة القرار أوشجبه ّإماإيمانًا منهابـ«المبالغة» الحاصلة في
وإما ّ
«فوضى» الدوامات اإلضافية ّ
توجسًا من الخصخصة التي قد
تؤثر في مصير أكثر من  3800موظف وأجير وعامل

ساعات عمل إضافية بمليار ليرة
هديل فرفور
ُ
يوم  3تشرين األول الجاري ،أرسل املدير
املالي في هيئة أوجيرو محمد محيدلي
إلى رئيسها عماد ُكريدية كتابًا أبلغه
فيه «عــدم إمكانية املديرية املالية دفع
قيمة الساعات اإلضافية ُ
للمستخدمني
ف ــي األش ـه ــر املـقـبـلــة وح ـتــى نـهــايــة عــام
ّ .»2018أمـ ــا ال ـس ـب ــب ،ف ـي ـع ــود ،بحسب
مــا ورد فــي ال ـك ـتــاب ،إل ــى الـنـفـقــات غير
امللحوظة فــي مــوازنــة عــام  2018والتي
ُت ّ
قدر كلفتها بأكثر من مليار ليرة.
ّ
وف ــق الـكـتــاب نـفـســه ،ف ــإن ه ــذه النفقات
تشمل نحو  751مليون ليرة سنويًا لم
تكن ملحوظة في املوازنة وهي ناجمة
ع ــن «زي ـ ــادة دوام ـ ــات نـحــو  100مـيــاوم
مــا ّأدى إ ّل ــى زي ــادة بــدالتـهــم الـيــومـيــة».
ّ
تتضمن تكليف
كذلك ،فإنها (النفقات) ُ
 500عــامــل م ــن املـسـتـخــدمــن
أك ـثــر م ــن ُ
واملوظفني امللحقني واملياومني بمهمات
أي ــام السبت واألح ــد والـعـطــل الرسمية
ّ
«مـمــا ُيـكــلــف الـهـيـئــة شـهــريــا نـحــو 306
ماليني ليرة لبنانية».
وع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،أوص ـ ـ ـ ــى مـ ـحـ ـي ــدل ــي ب ــاتـ ـخ ــاذ
جـمـلــة م ــن اإلج ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة إليـقــاف
الـنـفـقــات اإلضــاف ـيــة غـيــر املـلـحــوظــة في
رواتب
ُاملوازنة« ،منعًا ألي خلل في دفع
ّ
خــدمــن» .هــذه اإلج ـ ــراءات تتمثل
املـسـتـ ّ
بـ«التوقف عن إصدار أوامر املهمة أيام
اآلحـ ـ ــاد وال ـع ـط ــل الــرس ـم ـيــة بــاسـتـثـنــاء
ُالعاملني ضمن فــرق الـطــوارئ واألفــراد
ّ
املكلفني حراسة املــراكــز الرئيسية على
ً
أن يتم منحهم أيام عطل بديلة» ،فضال
ع ــن «إل ـغ ــاء جـمـيــع امل ــواف ـق ــات الـســابـقــة
بــإعـطــاء دوامـ ــات استثنائية لـعــدد من
املياومني على أن يتم االلـتــزام بــالــدوام
ّ
تضمنت
الرسمي لهيئة أوجيرو» .كما
اإلج ــراءات «حظرًا على املــدراء /رؤساء
األجهزة تكليف العاملني لديهم بمهام
أيـ ـ ــام ال ـس ـب ــت إال ب ـع ــد ال ـح ـص ــول عـلــى
م ــواف ـق ــة ُم ـس ـب ـقــة م ــن ال ــرئـ ـي ــس -املــديــر
ال ـ ـعـ ــام» ،إض ــاف ــة إلـ ــى «ت ـم ــدي ــد الـ ـ ــدوام
الرسمي للمياومني أيام الجمعة لغاية
ال ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة م ــن ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر مــع
احترام أوقات الصالة».
فـهــل يـعـنــي مـضـمــون الـكـتــاب أن هناك
ً
أعماال إضافية «وهمية» كانت ُت ّ
سجل
لتحقيق «مـنـفـعــة» لـعــدد مــن العاملني
ساعات إضافية ،أم أن أعمال الصيانة
ّ
ً
الـ ــدوريـ ــة ت ـطــل ـبــت ف ـع ــا م ــن ال ـعــام ـلــن
واملـ ـي ــاوم ــن ال ـع ـم ــل س ــاع ــات إضــاف ـيــة

بشكل فاق امللحوظ في املوازنة؟ وماذا
عــن فــريـ ّـق العمل املخصص لـلـطــوارئ؟
وه ــل تــوقــف املــواف ـقــات عـلــى ال ــدوام ــات
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة سـ ـي ــؤث ــر فـ ــي ع ـم ـل ـيــات
الصيانة الدورية؟
رئـ ـي ــس ن ـق ــاب ــة عـ ـم ــال ه ـي ـئ ــة أوجـ ـي ــرو
إي ـلــي زي ـتــونــي أوضـ ــح لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
فــريــق ال ـطــوارئ ال يستطيع فــي بعض
الـحــاالت تلبية جميع أعـمــال الصيانة
ّ
التي تطرأ في نفس الوقت ،ما يتطلب
مــن املـيــاومــن واألجـ ــراء الـقـيــام بأعمال
إضــاف ـيــة لـتـغـطـيــة ال ـحــاجــات ال ـطــارئــة،
الفـتــا إلــى أن رات ــب الـعــامــل ال ــذي يعمل
س ــاع ــات إضــاف ـيــة يــرت ـفــع تـلـقــائـيــا مــرة
ُ
ون ـص ــف املـ ــرة «ب ـح ـيــث ت ـص ـبــح يــومـيــة
عمل املياوم أو األجير أو املوظف الذي
ي ـق ــوم ب ـع ـم ـلــه ثـ ــاث س ــاع ــات إضــاف ـيــة
خــارج دوام ــه مــن الساعة الرابعة حتى
ً
الـســابـعــة م ـثــا تـ ــوازي قـيـمــة عـمــل يــوم
ون ـصــف ال ـي ــوم» .كــذلــك األم ــر بالنسبة
للعاملني أيام السبت واآلحــاد ،وفق ما

يقول زيتوني.
ُينطلق األخير من هذه النقطة ليدحض
شبهة األعـمــال «الوهمية» عن األعمال
اإلضـ ــاف ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي يـ ـق ــوم بـ ـه ــا عـ ـش ــرات
ّ
لكنه ُ
«ي ّ
قر» بوجود
العمال واملياومني،
أسماه «إنفاق أكثر من املطلوب في
ما
ُ ّ
البند املتعلق باملياومني».

نحو  751مليون ليرة
سنويًا لم تكن ملحوظة
في الموازنة ناجمة
عن زيادة دوامات
نحو  100مياوم

زيتوني :راتب العامل الذي يعمل ساعات إضافية يرتفع مرة ونصف المرة (هيثم الموسوي)

من هنا ،يقول زيتوني إن النقابة تؤيد
اإلجراءات التي قامت بها اإلدارة املالية،
«فاملطلوب ليس إفادة بعض املوظفني،
بــل امل ـط ـلــوب ضـمــانــة اس ـت ـمــراريــة عمل
هذه املؤسسة» ،رابطًا بني مسألة العجز
املــالــي للمؤسسة فــي حــال بقيت صيغ
الـصــرف اإلضــافــي باستمرارية الهيئة
وب ــال ـت ــال ــي املـ ــس ب ـم ـص ـيــر ن ـح ــو 1200
مـيــاوم وأكـثــر مــن  2400مــوظــف (ســواء
كانوا في مالك الهيئة أو ملحقني بها).
ّ
الــافــت أن زي ـتــونــي ُي ــرك ــز عـلــى مسألة
«الـ ـ ـه ـ ــدف األكـ ـ ـب ـ ــر» ال ـ ـ ــذي ت ـص ـب ــو إل ـيــه
الـنـقــابــة واملـتـعـلــق بـضـمــان اسـتـمــراريــة
املــؤسـســة «فــي ظــل الـحــديــث عــن قانون
الشراكة مع القطاع الخاص».
مـ ــا لـ ــم ي ـق ـلــه زيـ ـت ــون ــي هـ ــو أن ال ـع ـمــال
عـمــومــا ،وامل ـيــاومــن خـصــوصــا ،لديهم
ّ
هاجس أكبر حاليًا يتعلق بمصيرهم
ف ــي حـ ــال ت ــم ال ـت ـ ّ
ـوج ــه إلـ ــى خصخصة
الـهـيـئــة وبــال ـتــالــي إمـكــانـيــة خـســرانـهــم
لوظائفهم.
ّ
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت ُ ،هـ ـن ــاك مـ ــن يـ ـ ــرى أن
ّ
ه ـ ــذا الـ ـكـ ـت ــاب أو املـ ـ ــذكـ ـ ــرة ي ـص ـل ــح ألن
يـ ـك ــون م ـن ــاس ـب ــة مل ـع ــال ـج ــة اإلش ـك ــال ـي ــة
ّ
امل ـت ـعــلـقــة بـسـقــف ال ـس ــاع ــات اإلضــاف ـيــة
وبـ ـ ــالـ ـ ــدوامـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ف ــرضـ ـه ــا ق ــان ــون
سلسلة الــرتــب والــرواتــب الجديد .فمن
ّ
جهة ،إن العاملني فــي الهيئة ُيطبقون
ما نـ ّـص عليه القانون لجهة الــدوامــات
وا ّلـســاعــات اإلضــافـيــة ومــن جهة أخــرى
فإنهم لــم يستفيدوا مــن الــزيــادات على
ال ــروات ــب ال ـتــي لـحـظـهــا ال ـقــانــون نفسه
بـعــدمــا رف ـضــت وزارة املــال ـيــة الصيغة
ّ
التي ّ
تقدمت بها إدارة الهيئة واملتعلقة
لديها .تقول مصادر
برواتب العاملني
ّ
ُ ّ
ُمطلعة لـ«األخبار» إن املذكرة الصادرة
أخ ـي ـرًا عــن اإلدارة قــد ت ـكــون تـصــب في
ن ـطــاق سـعــي اإلدارة إل ــى إعـ ــادة ضبط
جدولة الحسابات
موازنتها «مــن أجــل
ً
ّ
املتعلقة بــالــرواتــب» ،الفـتــة إلــى أن هذا
ّ
امل ـس ـعــى يـتـطــلــب تـفـعـيــل امل ــراق ـب ــة على
ال ـن ـف ـق ــات وال ـ ـحـ ـ ّـد م ــن مـ ــزاريـ ــب ال ـه ــدر
الحاصلة في «قطاع» رواتــب املوظفني،
خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد مـ ــا ب ـ ــرز إل ـ ــى اإلع ـ ــام
ّ
فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة مــن مـلـفــات تتعلق
برواتب ملوظفني ُع ّدت «خيالية» مقارنة
مع األعمال التي كانوا يؤدونها.
حاولت «األخبار» التواصل مع كريدية
للوقوف على رأيــه ولــإطــاع منه على
تفاصيل الــوقــائــع إال أنــه لــم يجب على
االتصاالت املتكررة.

ّ
خسر معركة التــوزير؟
صقر يواجه الجراح :وزير االتصاالت ِ
ميسم رزق

صقر ُيريد أن يصفي حسابات مع ّ
الجراح ألنه يحسبه
على فريق نادر الحريري (هيثم الموسوي)

َ
يـ ـ ـ ــوم  30أي ـ ـ ـلـ ـ ــول امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،عـ ـ ــرض
ً
تلفزيون« الجديد» تسجيال صوتيًا
م ـن ـســوبــا ل ــوزي ــر االت ـ ـصـ ــاالت جـمــال
ال ـج ــراح ،يـتـ ّ
ـوعــد فـيــه الــرئـيــس سعد
ال ـ ـحـ ــريـ ــري .ي ـ ـقـ ــول« :م ـ ــا ب ـظ ــن سـعــد
بـيـلـعــب هــالـلـعـبــة م ـع ـنــا أو م ــع أهــل
الـبـقــاع ومـعــي أنــا بــالــذات ،ألنــو بدو
يكون ّ
ردي عنيف وقاسي» .أتى كالم
ّ
الجراح في سياق حديث عن تشكيل
ال ـح ـك ــوم ــة ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ال ـح ــري ــري ال
ُيمكن أن يستبدله بــوزيــر آخ ــر ،وأن
هناك خوفًا ألن الكالم عن حكومة من
 24وزيرًا ال يزال قائمًا.
م ــع ت ـس ــري ــب ال ـت ـس ـج ـي ــل ،ب ـ ــدا وك ــأن

لعب بآخر عود ثقاب يملكه
الجراح ِ
نفسه .صحيح أن التسريب
وأح ــرق ّ
يفتعل ضجة كبيرة ال في أوساط
لم
ِ
امل ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــن وال خـ ــارج ـ ـهـ ــا ،ل ـكــن
األمـ ــر ل ــم ي ـن ـتــهِ ع ـنــد ه ــذا الـ ـح ـ ّـد .فقد
ب ــدأت ح ــرب االت ـهــامــات بــن ال ـجــراح
والنائب السابق عقاب صقر ،إذ يتهم
وزي ــر االت ـص ــاالت األخ ـيــر بــأنــه وراء
ال ـت ـس ــري ــب .ل ـكــن ال ــرئ ـي ــس ال ـحــريــري
كـمــا ي ـقــول م ـقـ ّـربــون مـنــه أراد «مللمة
الـخـبــريــة» فــي الــوقــت ال ـحــالــي» ،لكن
ذلك «ال يعني أنه تجاوزها».
ه ـن ــاك روايـ ـت ــان ي ـ ّ
ـردده ـم ــا أص ـحــاب
الـشــأن داخــل التيار .األول ــى تقول أن
ّ
«الجراح سارع فور عرض التسجيل
ال ـص ــوت ــي إلـ ــى االت ـ ـصـ ــال بــالــرئ ـيــس

ال ـحــريــري» ،مــؤكـدًا لــه أن «التسجيل
ُمجتزأ من مكاملة مع صديق سوري.
وأن تسريبه مقصود إلحــداث بلبلة
داخـ ـ ـ ــل املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» .ف ـي ـم ــا ال ـ ــرواي ـ ــة
الـثــانـيــة ال ـتــي ي ـتـ ّـم الـ ـت ــداول بـهــا هي
أن «الحريري هو من بادر إلى دعوة
ال ـ ـجـ ــراح وال ـت ـق ــى ب ـ ــه» ُ
(سـ ـ ّـجـ ــل ل ـقــاء
علني بينهما ،فــي مـنــزل الـحــريــري،
يــوم  5تشرين األول ال ـجــاري) ،وأكــد
لــه أن «املــوضــوع صــار ورا ضهرنا».
ل ـك ــن ب ـم ـع ــزل عـ ــن ال ـ ــرواي ـ ــة األص ـ ــدق
«مــن
وتـفــاصـيـلـهــا ،يعتبر ه ــؤالء أن ِ
ط ـب ــع ال ــرئـ ـي ــس الـ ـح ــري ــري ُم ـ ـحـ ـ ّـاذرة
إصــدار ّ
رد فعل سريع» ،ولذلك فضل
«عدم تكبيرها إلى أن يحني أوانها».
َ
يضحك أحــد املستقبليني ُمستذكرًا
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ما يقوله الحريري دائمًا بأنه «نصف
ع ــراق ــي» (والـ ــدتـ ــه ع ــراق ـي ــة) ،لـلــداللــة
ع ـلــى أنـ ــه «ال ي ـن ــام ع ـلــى ض ـي ــم ،وإن
تأخر انتقامه» .ما ُيراد قوله من هذا
الوصف ،هو أن رئيس الحكومة وإن
َ
كان قد تظاهر أمام وزير االتصاالت
ّ
فــي حكومته بــأنــه قــد تـخــطــى األم ــر،
لـكـنــه ال ــواق ــع ه ــو أن «ج ـم ــال انـتـهــى
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ـي ـ ــه ،أم ـ ـ ــا ثـ ـم ــن ف ـع ـل ـتــه
فسيدفعها في التشكيلة الحكومية
ٌ
الـ ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ل ــن ي ـك ــون ل ــه م ـك ــان
فـيـهــا» .يستعيد املـصــدر املستقبلي
ّ
تصرف الرئيس الحريري تجاه وزير
الداخلية نهاد املـشـنــوق .فقد انتظر
األول لـحــن االن ـت ـهــاء مــن استحقاق
االنتخابات النيابية ثـ ّـم أعلن قــراره

ف ـص ــل ال ـن ـي ــاب ــة ع ــن ال ـ ـ ـ ــوزارة لـسـبــب
وح ـيــد ه ــو «اس ـت ـب ـعــاد امل ـش ـنــوق عن
الداخلية» ،علمًا أن «األخير لم يصدر
م ـن ــه ف ــي ش ـك ــل م ـب ــاش ــر أي ت ـص ـ ّـرف
ّ
مستفز تجاه رئيس الحكومة».
َ
أيقن الـجـ ّـراح أن الحريري لن يسمح
لــه بلعب دور ّ
مهم فـ ّـي التيار الحقًا،
ٍ
وه ــو الـ ــذي ك ــان ي ـمــنــي نـفـســه حتى
ال ـل ـح ـظــة األخ ـ ـيـ ــرة ب ــال ـح ـص ــول عـلــى
«الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة» .وك ـ ـ ــان دائ ـ ـ ــم ال ـتــأك ـيــد
بــأن رئـيــس تـيــار املستقبل قــد وعــده
للمشنوق .غـيـ َـر أنــه ومنذ
بها خلفًا
ّ
التسريب لم يتوقف عن تأكيد تحوير
التسجيل في محاولة لنفي «تهديده
َ
ووعيده» .يعلم وزير االتصاالت بأن
التسريب أتى من داخل البيت األزرق.

«املسربني» ُ
ّ
يكبر.
واملشكل بينه وبني
ينقل عنه ّ
مقربون منه أن صوته في
التسجيل ج ــزء مــن «مـكــاملــة هاتفية
م ــع ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ع ـق ــاب ص ـقــر»،
وأن «ص ـق ــر وم ـع ــه (صــدي ـقــه امل ـق ـ ّـرب
ال ـن ــاش ــط ال ـ ـسـ ــوري امل ـ ـعـ ــارض) ل ــؤي
املـ ـق ــداد ه ـمــا م ــن س ـ ّـرب ــا الـتـسـجـيــل».
ويـعـتـبــر ال ـج ــراح أن «ص ـقــر ُيــريــد أن
يصفي حـســابــات مـعــه ألن ــه يحسبه
ع ـل ــى ف ــري ــق املـ ــديـ ــر الـ ـس ــاب ــق ملـكـتــب
الرئيس الـحــريــري ،نــادر الـحــريــري».
وبـحـســب املـعـلــومــات فـقــد ك ــان صقر
مــن أكـثــر الــذيــن «يـهــاجـمــون الـجــراح
ويعتبرون أنه شريك نادر الحريري
ف ـ ــي مـ ـلـ ـف ــات ف ـ ـ ـسـ ـ ــاد» ،وكـ ـ ـ ــان «دائ ـ ـ ــم
الـبـحــث ع ــن وسـيـلــة لـضــربــه وإق ـنــاع

الحريري بعدم توزيره» .وكان صقر
ي ـع ـت ـبــر أن «هـ ـ ــذا األمـ ـ ــر ال ُي ـم ـك ــن أن
يحصل إال بفضيحة كبيرة تطاول
وزي ــر االت ـص ــاالت ،فتحرج الحريري
ُ
وتـجـبــره على التخلي عــن الـجــراح».
وي ــؤك ــد م ـط ـل ـعــون ع ـلــى ال ـق ـ ُض ـيــة أن
امل ـس ـ ّـرب ــن ل ــن يـكـتـفــوا ب ـمــا ن ـش ــر ،بل
إنـهــم يخبئون تسجيالت أخ ــرى قد
تؤدي إلى إلحاق ضرر بالجراح أكبر
ُمما أصابه في التسجيل األخير.
امل ـ ـسـ ـ ّـرب بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـت ـيــار «ال ي ــزال
ً
م ـج ـه ــوال» ،لـكــن الـتـســريــب ق ــد يـكــون
«أقـ ــوى س ــاح يـسـتـخــدمــه الـحــريــري
فــي مــا بـعــد أم ــام جـمـهــوره ،فــي حــال
قرر استبعاد الجراح» على ما تقول
املصادر.

