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اخبار

الفساد ليس «مرضًا» أو «ثقافة» مجردة ،بل
هو جزء عضوي من بنية اجتماعية ،سياسية
واقتصادية (أرشيف ــ مروان بو حيدر)
اعتراضًا شديدًا على «األدبيات الدولية»
التي غيبت مبدأ املحاسبة واستبدلت
ب ��ه ع �ب ��ارة ض �ب��اب �ي��ة «م �ط��اط��ة» اس�م�ه��ا
«ال� �ح ��وك� �م ��ة» « ،Governanceف��أص �ب��ح
ت �ح��دي��د امل �س��ؤول �ي��ة ب �ح��اج��ة ل ��دراس ��ات
تستغرق سنوات»!
الفساد يتطلب «مفسدين» ،ك��أي عالقة
ث�ن��ائ�ي��ة ،ي��ؤك��د ق ��رم ،وينتقد «األدب �ي��ات
ال��دول�ي��ة» ال�ت��ي ت�ص� ّ�ور ال��دول��ة والقطاع
ال �ع��ام ك�ش��ر م�ط�ل��ق ،ي�ق��اب�ل��ه خ�ي��ر مطلق
يتمثل بالقطاع الخاص .من هنا تأتي
الدعوة املتكررة لتقليص دور الدولة في
إدارة املجتمع ،و«الزمة» إعطاء األولوية
املطلقة لتأمني «مناخ االستثمار» عبر
إعطاء القطاع الخاص الحرية املطلقة:
ّ
«م� ��ؤش� ��ر م � �ن ��اخ االس � �ت � �ث � �م ��ار» م ��رك� ��ب،
وم��ن عناصره سهولة توظيف العمال

ينتقد قرم «األدبيات
تصور
الدولية» التي ّ
الدولة كشر مطلق

ً
ج��اءت الثورة الفرنسية «خطًا فاصال»
غ� ّ�ي��ر ه ��ذا ال �ن �م��ط م ��ن ال �ف �س��اد امل�ت��أص��ل
ف ��ي ب �ن �ي��ة ال� �ن� �ظ ��ام ،ق � ��ال ق� � ��رم .ف��أص �ب��ح
ال�ش�ع��ب ص��اح��ب ال�س�ل�ط��ات ،وأص�ب�ح��ت
أج � �ه� ��زة ال � ��دول � ��ة ف� ��ي خ� ��دم� ��ة امل� ��واط� ��ن،
وأت ��ت ال �ث��ورة ب�م�ب��دأ م�ح��اس�ب��ة موظفي
الدولة  .Accountabilityيسجل قرم هنا

وت�س��ري�ح�ه��م ،و«ل �ي��ون��ة األج � ��ور» ،ال�ت��ي
يعجب منها ق��رم ،ف��ي ظ��ل ت��دن��ي املعدل
العام للمداخيل واألجور.
امل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة ،ب�ح�س��ب ق� ��رم ،ت��رى
ف ��ي ال �ق �ط��اع ال� �ع ��ام «ج �س �م��ًا غ��ري �ب��ًا عن
امل �ج �ت �م ��ع ،ي �ج ��ب اح� � �ت � ��واؤه وت �ق �ل �ي��ص
أج �ن �ح �ت��ه»! وال ُي �ن �ظ��ر ل� ��دور امل�ف�س��دي��ن
م��ن ال�ق�ط��اع ال �خ��اص« ،ن�ت�ي�ج��ة سيطرة
أيديولوجيا الليبرالية الجديدة» (التي
تنفي كونها أيديولوجيا ،وتهاجم فكرة
األي��دي��ول��وج �ي��ا ،أو ال �ع �ق �ي��دة ،ن�ف�س�ه��ا).
واألخيرة ،يقول قرم ،هي «رد فعل» على
املاركسية التي كانت ترى الشر الخالص
ف ��ي ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ،وال �خ �ي��ر امل�ط�ل��ق
في «البروليتاريا» ،أي الطبقة العاملة
امل��درك��ة لهويتها ومصالحها الطبقية.
يرى النظرتني ضعيفتي الصلة بالواقع
امل�ع�ي��ش ،وه��دف االث�ن�ت�ين ال�ق�ض��اء على
ال��دول��ة ،بحسب ق��رم! «الحملة الدولية»
ذات «التطرف العقائدي الغريب» تتركز

اليوم على الدولة ،والهدف الخصخصة.
يورد قرم أمثلة على شركات قطاع عام
«ن��اج�ح��ة ل�ل�غ��اي��ة» ،ك�ش��رك��ة «إي��رب��اص»
األوروب� �ي ��ة ،ع �م�لاق ص�ن��اع��ة ال �ط��ائ��رات،
وال� � � �ق� � � �ط � � ��ارات ال � �س� ��ري � �ع� ��ة ال� �ف ��رن� �س� �ي ��ة
 ،TGVوش� � ��رك� � ��ة ال � �خ � �ط � ��وط ال� �ج ��وي ��ة
السويسرية  ،SwissAirالتي أفلست بعد
خصخصتها .ي��دع��و ق��رم لالبتعاد عن
«الكليشيهات» ،واعتماد الواقعية« ،فال
يمكن تطبيق وصفات سحرية جاهزة»
ع�ل��ى ال��واق��ع امل �ع �ق��د .األدب� �ي ��ات ال��دول�ي��ة
ال تلتفت إل��ى س��وء اإلدارة ف��ي القطاع
ال �خ��اص ،وال ل �ـ«االس �ت �غ�لال ال��وح�ش��ي»
ل�ل�ب�ي�ئ��ة ،ي �ق��ول ق� ��رم« .اق �ت �ص��ادن��ا ليس
ح �رًا ب��أي ش�ك��ل م��ن األش� �ك ��ال» ،فشاطئ
البحر تحتكره شركات خاصة« ،خالفًا
ل �ل ��دس �ت ��ور» ال � ��ذي ي �ع �ط��ي ال� �ن ��اس ح��ق
ال��وص��ول إل��ى الشاطئ ،والكارتيالت أو
االحتكارات  Oligopoliesتفرض األسعار
ع �ل��ى امل�س�ت�ه�ل��ك ،وت��زي��ده��ا ب�ش�ك��ل غير
ّ
وتسوق السلع الفاسدة.
مبرر،
اإلدارة اللبنانية كانت سليمة قبل الحرب
«األهلية» ،يؤكد قرم ،لكن انهيار الرواتب
ّ
وت �ب��خ��ر امل� ��دخ� ��رات ب��ال �ل �ي��رة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
مطلع التسعينيات كانا «سببًا لتفشي
ً
الفساد الصغير» ،ممثال بالرشى إلمرار
امل�ع��ام�لات« .امل�ف��ارق��ة» تكمن ف��ي أن��ه بعد
استتباب األمن ونزع سالح امليليشيات،
ص ��ار س �ع��ر ص ��رف ال� � ��دوالر  2800ل�ي��رة
ص� �ي ��ف ع � ��ام  .1992ك � ��ان ذل � ��ك «ض ��رب ��ة
ق��اض�ي��ة» للطبقة امل�ت��وس�ط��ة وامل��وظ�ف�ين
ال� � ��ذي� � ��ن ي � �ت � �ق� ��اض� ��ون روات � � � � ��ب ب ��ال� �ل� �ي ��رة
وامل� ��دخ� ��ري� ��ن ب ��ال� �ل� �ي ��رة ،ف� �ص ��ار ال �ج �ه��از
اإلداري «م �ك �ش��وف��ًا» وع��رض��ة ل�لإف �س��اد.
أما «الفساد الكبير» ،فيتمثل في العالقة
«ب �ي�ن ال �ق �ط��اع�ين ال� �ع ��ام وال � �خ� ��اص» ،في
«ن �ظ��ام امل�ن��اق�ص��ات امل �ف �خ��وت» ،وخ��اص��ة
خ�ل��ال ه � ّ�ب ��ة «اإلع � �م � ��ار» واالس �ت �م�ل�اك��ات
الحافلة بـ«الفضائح».
دف ��ع ه ��ذا ال��واق��ع ال�ك�ث�ي��ر م��ن اللبنانيني
إل��ى ال�ه�ج��رة إل��ى دول ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي،
حيث خ�ب��روا «إدارة ال��دول��ة اإلقطاعية»،
ال دولة القانون واملحاسبة« .من خبرتي
كاقتصادي ،يحتاج جمع ملياري دوالر
إل � ��ى أج� � �ي � ��ال» ،ي� �ق ��ول ق � � ��رم .ل �ك ��ن ب�ع��ض
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،ع�ب��ر ع�ل�اق��ات «خ��اص��ة» مع
امل �ل��وك واألم � ��راء ،ج�م�ع��وا ث ��روات طائلة،
وجلبوا معهم إل��ى لبنان نظام «امل�ك��ارم
امللكية ملن يقدم الوالء» ،فعدنا إلى عصر
م��ا ق �ب��ل ال� �ث ��ورة ال �ف��رن �س �ي��ة ،إل ��ى ال��دول��ة
الزبائنية.

عدل

«المؤامرة» تتقدم على «واقعة» االغتصاب
نقوال أبو رجيلي
ال ت � � � ��زال ال� �ت� �ح� �ق� �ي� �ق ��ات ج � ��اري � ��ة ل �ك �ش��ف
مالبسات جريمة اغتصاب فتى لبناني
ُّ
م ��ن ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة ،ات �ه��م
بارتكابها ع�م��ال س��وري��ون يقطنون بني
بلدتي قصرنبا وتمنني التحتا (غربي
بعلبك) ،ف��ي ظ��ل ك�لام متزايد على أن ما
ج��رى ليس س��وى قصة مفبركة ،الهدف
م��ن ورائ�ه��ا إزال��ة خيم العمال السوريني
أراض
م ��ن ع � �ق ��ارات خ ��اص ��ة ت �ق��ع ض �م��ن
ٍ
تابعة عقاريًا للبلدتني املذكورتني.
ق �ب��ل ن �ح��و أس �ب��وع�ي�ن ،ان �ت �ف��ض ع ��دد من
س �ك��ان ب�ل��دت��ي ق�ص��رن�ب��ا وت�م�ن�ين التحتا
وع� �م ��دوا إل ��ى ق �ط��ع ال �ط��ري��ق ال �ع��ام ال�ت��ي
ت ��رب ��ط ال� �ب� �ق ��اع األوس� � � ��ط ب� �ب� �ل ��دات غ ��رب
بعلبك .م��وج��ة الغضب ه��ذه ج��اءت على
أث��ر ش�ي��وع خ�ب��ر ت �ع� ّ�رض ال�ف�ت��ى لجريمة
اغتصاب ،وطالب املحتجون بإزالة خيم
يقيم فيها عمال زراع�ي��ون سوريون ّمنذ
ع� �ش ��رات ال �س �ن�ي�ن .ت ��راف ��ق ذل� ��ك م ��ع ف��ض
األج�ه��زة األمنية االع�ت�ص��ام بعد توقيف
ث�لاث��ة ع �م��ال س��وري�ي�ن اش�ت�ب��ه ب�ت��ورط�ه��م
بهذه الجريمة .نال الغاضبون مطلبهم،
بعدما سارع أصحاب الخيم إلى تفكيكها
على عجل ،واالن�ت�ق��ال إل��ى مناطق أخ��رى
ف� ��ي ال� �ب� �ق ��اع األوس � � � ��ط .ل� ��م ت �ن �ت��ه ف �ص��ول

مسؤول أمني:
التحقيقات لم
تثبت بعد حصول
االغتصاب

ّ
الحد؛ فبعد أي��ام سرت
القضية عند ه��ذا
تتحدث ع��ن أن ك��ل م��ا ج��رى ما
شائعات
ّ
هو إال قصة ملفقة اختلقها مالكو العقار
ال �ج��دد ال��ذي��ن ب ��اش ��روا ،ب �ع��د ي��وم�ي�ن من
إزالة الخيم ،بإنشاء مبنى يرجح أن يكون
مخصصًا لتوضيب الكبيس على أنواعه.
ي �ل� ّ�م��ح م� �س ��ؤول أم �ن��ي ل � �ـ«األخ � �ب ��ار» إل��ى
أن ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات «ل ��م ت�ث�ب��ت ب�ع��د ح�ص��ول
االغ �ت �ص��اب ،وأن م��ا ي�ص��ل إل ��ى األج �ه��زة
األمنية من معلومات حتى تاريخه يرجح
ف��رض� ّ�ي��ة امل ��ؤام ��رة امل ��دب � ّ�رة ،وأن م��ا يعقد
ّ
العقلية غير السليمة
األم��ور هو الحالة
ال �ت��ي ي �ع��ان �ي �ه��ا امل �ع �ت��دى ع �ل �ي��ه ال � ��ذي لم

ي �ت �ع� ّ�رف إل ��ى امل �ش�ت �ب��ه ف �ي �ه��م» .وي�ض�ي��ف
امل �س��ؤول أن «ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ت�ت��رك��ز حاليًا
ع�ل��ى م��ا ورد ف��ي ال�ت�ق��ري��ر ال�ط�ب��ي ب ��أن ال
وج��ود لعالمات تثبت عملية االغتصاب
بسبب استحمام الشاب املعتدى عليه»،
الف �ت ��ًا إل� ��ى أن� ��ه ف ��ي ح� ��ال ث �ب ��وت ف��رض�ي��ة
امل��ؤام��رة امل��دب��رة س�ت�ق��وم ال �ق��وى األم�ن� ّ�ي��ة
ب� ��اإلج� ��راءات ال �ق��ان��وي��ة ال�ل�ازم ��ة وف �ق��ًا ملا
سيقرره القضاء املختص.
وأوض� � ��ح رئ �ي ��س ب �ل��دي��ة ت �م �ن�ين ال�ت�ح�ت��ا
م� �ه ��دي م ��رت� �ض ��ى «أن ال� �خ� �ي ��م ت� �ق ��ع ب�ين
بلدتي قصرنبا وتمنني التحتا ،وال دخل
ّ
بالقضية ،ال من قريب وال
ألهالي بلدته
م��ن ب�ع�ي��د» ،مستغربًا تضخيم م��ا جرى
إع�ل�ام �ي��ًا ،إذ «ال ي �ج��وز أن ي�ت�ه��م أه��ال��ي
البلدة بحرق الخيم؛ ألن ذل��ك حصل في
س �ه��ل م�ح�ل��ة ح ��وش ال �غ �ن��م ال �ب �ع �ي��دة عن
�ف مرتضى
بلدتنا اآلف األم �ت��ار» .ل��م ي�ن� ِ
أو ي��ؤك��د م��ا ي �ث��ار م��ن ش��ائ �ع��ات تتحدث
ع��ن ق�ص��ة اغ�ت�ص��اب وه �م� ّ�ي��ة ،ف� �ـ«ال يمكن
ال �ب �ن��اء ع �ل��ى ش��ائ �ع��ات ،ون �ح��ن ب��ان�ت�ظ��ار
م��ا تكشفه التحقيقات ف��ي ه��ذا اإلط ��ار».
م ��ا ق��ال��ه م��رت �ض��ى ي ��ؤك ��ده رئ �ي��س ب�ل��دي��ة
ق �ص��رن �ب��ا ع �ب��د ال �ك��ري��م ال ��دي ��ران ��ي ،ال ��ذي
ت �م �ن��ى ع �ل��ى األج � �ه ��زة األم �ن �ي��ة اإلس � ��راع
بإنهاء التحقيقات لجالء الحقيقة ووضع
األمور في نصابها الصحيح.

غزل متبادل بني كنعان وهيئة التنسيق
يعقد رئيس اللجنة الفرعية املنبثقة من اللجان النيابية املشتركة املكلفة
درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ،النائب ابراهيم كنعان
(الصورة) ،مؤتمرًا صحافيًا عند الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم
الثالثاء في مكتبه باملجلس النيابي ،يتحدث فيه ّ
عما أنجزته اللجنة في
إعداد التقرير النهائي وتسليمه لألمانة العامة للمجلس النيابي إلقراره
في اللجان املشتركة تمهيدًا لطرحه على الهيئة العامة .وسيتناول كنعان
املراحل التي قطعتها اللجنة وما توصلت إليه من توفير موارد لتغطية
نفقات السلسلة.
في هذا الوقت ،ثمنت «هيئة التنسيق النقابية»
في بيان إثر اجتماعها في مقر نقابة املعلمني
في لبنان« ،جهود اللجنة النيابية ورئيسها في
إنهاء التقرير الخاص بسلسلة الرتب والرواتب
وتسجيله في قلم مجلس النواب إلحالته على
اللجان املشتركة والهيئة العامة» ،آملة أن «يكون
هذا التقرير قد أخذ بكامل بنود مذكرة الهيئة،
علمًا بأنها لم تتسلم حتى اآلن نسخة منه».
ً
وبناء عليه ،علقت الهيئة «تحديد موعد اإلضراب والبحث في أي خطوات
الحقة إلى حني دراسة التقرير املذكور» ،مع تأكيدها «تمسكها ُبالحقوق
املكتسبة لجميع الفئات ودفع حقوق املتقاعدين واملتعاقدين واألجراء
واملياومني كاملة» .وأكدت «وجوب تفعيل املؤسسات الدستورية من
مجلس نيابي وحكومة ومجالس رقابية» ،داعية «جميع القوى والهيئات
إلى الضغط بهذا االتجاه» ،معلنة «تشكيل لجنة لدراسة التقرير حني
تسلمه» .ولفتت إلى أن اجتماعها املقبل «سيعقد في الرابعة من بعد ظهر
االثنني في  16الحالي في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في
األونيسكو».

إضراب واعتصام في مدرسة LTS
أعلنت الهيئة التعليمية في مدرسة  - LTSالجناح تنظيم إضراب
واعتصام مشترك ينفذه املدرسون مع أهالي الطالب أمام مبنى املدرسة
عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الثالثاء ،ملطالبة إدارة املدرسة بدفع
رواتب األساتذة املتأخرة منذ ثالثة أشهر بسبب الخالف الناشب بني
الشركاء في املدرسة.

مهلة لتسوية أوضاع مؤسسات السوريني واألجانب
عقد اجتماع في محافظة جبل لبنان للبحث في موضوع معالجة وضع
املؤسسات التي يستثمرها رعايا سوريون وأجانب دون أي مسوغ
قانوني ،والتي أحصتها مديرية حماية املستهلك ومديرية أمن الدولة
في نطاق املحافظة ضمن جدول مفصل بأسماء هذه املؤسسات
ومركزها .وقرر املجتمعون إيداع قيادة درك منطقة جبل لبنان الئحة
بهذه املؤسسات إلبالغها بوجوب تسوية أوضاعها القانونية في مهلة
أقصاها  2013/12/20تحت طائلة اإلقفال والختم بالشمع األحمر.
وطلب املحافظ من القائمقامني وجوب إبالغ البلديات ضمن نطاقهم
تقديم كل التسهيالت الالزمة للقوى األمنية للحصول على املعلومات
املطلوبة بشأن هذه املؤسسات.

إلقرار قانون تجريم العنف األسري
نظم «نادي حقوق اإلنسان» في الجامعة اللبنانية ،ندوة في كلية
الحقوق  -الفرع الخامس في صيدا ،بعنوان «تعزيز حق النساء في
التمكني على املدافعة من أجل إقرار قانون تجريم العنف األسري»،
وقالت حليمة القعقور ،املشرفة على النادي «إن العنف ضد النساء
هو من أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان شيوعًا كما أقر مؤتمر فيينا
لحقوق اإلنسانّ ،
ويعد أكبر تمييز ممارس ضد النساء وفق تقارير
لجنة السيداو ،وإن االتفاقيات الدولية تؤكد وجود ظاهرة العنف
األسري ضد املرأة وتطالب الدول بالتصدي لهذه الظاهرة من طريق
منح النساء حقهن بالتعليم ،نظرًا إلى العالقة الوطيدة بني األمية
والعنف ،وتدعو أيضًا لسن تشريعات تدين العنف األسري ضد املرأة
وتؤمن الحماية لها ،وال سيما في إطار األسرة ،وباملساواة القانونية
االقتصادية والسياسية».

النائب العام املالي وديوان املحاسبة
ُ
توضيحًا ملا ورد في التقرير الذي نشر في عدد أمس بعنوان «النائب
ُ
العام املالي «العالق» في النفق :لن أسكت» ،يهم «األخبار» أن تشير إلى أن
القاضي علي إبراهيم لم يكن في نفق طريق املطار  -خلدة عند طوفانه،
ولكنه يعبر من هناك عادة ،وقد شاهد معاناة الناس ،وبالتالي لم يكن
املقصود بهذه اإلشارة أن النيابة العامة ما كانت ستتحرك قضائيًا لو لم
يكن القاضي من ضحايا تلك الفضيحة.
إلى ذلك ،أوضح مصدر في ديوان املحاسبة ،أن النائب العام لدى الديوان
القاضي فوزي خميس ّ
تحرك مباشرة ووضع يده على ملف القضية،
وطلب من الجهات املعنية تقارير تفصيلية ،وهو يتابع تحقيقاته
وسيصدر قراره في وقت قريب.
(األخبار ،وطنية)

