مجتمع واقتصاد 13

الخميس  12كانون األول  2013العدد 2174

ــايفة»« :اهلل يستر»
وزير الشؤون االجتماعية :أنا مرعوب؛ فالوضع كارثي ونحن عاجزون (أ ف ب)

(البقاع ــ أسامة القادري)
بكفي اننا عم نوقد صرامي وبالستيك ،منشان
ما نموت من البرد ،كمان الخيمة حسيناها رح
تطير».
خ� � ��وف ع� ��ائ� ��دة ال ي �ش �ب��ه خ� � ��وف ع � � � ��ذاب؛ ف�ت�ل��ك
«مرعوبة» على ابنها الرضيع من البرد .تدعو
«الله أن ال يطيل العاصفة؛ ألن ما في عندي إال
ربطتني خبر وغالون  10ليتر من املازوت».
ع�ك��ار أي�ض��ًا .ففي س��اح��ة ال�ع�ب��دة ،أول��ى البلدات
ال�ع�ك��اري��ة ،ت�ب��دو ال�ط��ري��ق خالية إال م��ن شاحنة
صغيرة ،تقل بضع نساء وأوالد .يخلع الهواء
ال �ع��اص��ف غ �ط��اء ال �ش��اح �ن��ة ،ف�ت�ن�ك�ش��ف رؤوس
ال��رك��اب من الخلف ملفوفة بما تيسر من بقايا
ث�ي��اب ،وتظهر ال��وح��ول املكدسة على أحذيتهم

أنهم عائدون لتوهم من عمل زراعي لم تترك لهم
العاصفة مجال استكماله.
ب�ض�ع��ة ك�ي�ل��وم�ت��رات ،ق�ب��ل ب �ل��دة ال�ق�ل�ي�ع��ات ،ثمة
مخيم كبير على شاطئ البحر .رجل من سكان
ال �ق �ل �ي �ع��ات ،ي �ج��اه��د ع �ل��ى س �ط��ح م �ن��زل��ه ل�ي��رك��ب
قسطل الصوبيا ،وهو يطرح السؤال عن أحوال
سكان الخيم ،حيث ال مجال للصمود ،وال دخان
منبعثًا من خيمة.
أم ��ا ع�ل��ى م �ف��رق ال�ح�ي�ص��ة ،ازدادت أع� ��داد خ�ي��م،
ً
ك��ان��ت ت � ��ؤوي ع� �م ��اال زراع� �ي�ي�ن أت � ��وا س��اب �ق��ًا من
سوريا ،وأصبحت جزيرة مليئة بالخيم ،تعوم
وس� ��ط ب �ح �ي��رة ،ت�ف�ص�ل�ه��ا ع ��ن ال �ط��ري��ق امل��ؤدي��ة
إل��ى ال�ع�ب��ودي��ة ،ف�ب��دا ال�ن��اس ح��ائ��ري��ن ف��ي تدبير

مصرف للمياه أو في إع��ادة تشبيك الخيم قبل
أن تقتلعها العواصف ،أو يدخلها املطر.
وال يقتصر هذا األمر على النازحني ،فاملضيفون
ً
ليسوا أفضل حاال .فهؤالء ،القاطنون في بيوت،
ع��ان��وا أي �ض��ًا .ورب �م��ا ال�خ�ب��ز ه��و أك �ث��ر م��ا شعر
تجاهه هؤالء بالضعف ،أكثر من صقيع الشتاء.
وك� ��ان الف �ت��ًا ف ��ي ط��راب �ل��س م�ش�ه��د اإلق� �ب ��ال غير
املسبوق على «الرغيف» ،وهو املشهد الذي ذكرنا
بزمن الحروب .وكذلك األمر بالنسبة إلى الوقود.
ففي بعض قرى الجنوب ،لم يعد بعض أصحاب
امل �ح �ط��ات ي�ب�ي�ع��ون ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة م��ن امل� ��ازوت،
«ل�ت��وف�ي��ر م ��ادة ال�ت��دف�ئ��ة ألك �ب��ر ع��دد م��ن ال �ن��اس،
وخصوصًا أننا نخاف من إقفال الطرقات وعدم

تزويدنا باملازوت» ،يقول أحد أصحاب محطات
ال� ��وق� ��ود .ول �ل �ت �ي��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي ح �ص �ت��ه أي �ض��ًا،
وي�ق��ول حسن بيضون م��ن بنت جبيل« :يعاني
أبناء املنطقة منذ أكثر من أسبوع انقطاع التيار
ال �ك �ه��رب��ائ��ي ،ب��اس �ت �ث �ن��اء س ��اع ��ات ق�ل�ي�ل��ة ي��وم�ي��ًا
ال ت�ت�ج��اوز ف��ي أح�س��ن األح� ��وال ال�س��اع�ت�ين دون
ص��دور ب�ي��ان أو تفسير واض�ح�ين ع��ن مؤسسة
كهرباء لبنان ،التي راجعناها م��رارًا وت�ك��رارًا».
وهذه هي املأساة بحد ذاتها .فما العمل عندما
تشتد ألكسا؟
شارك في االعداد :رامح حمية ،عبد الكافي الصمد،
روبير عبد الله ،أسامة القادري

ـدال من الدولة
هذه الحالة تبقى عائمة إذا حصلت املشكلة ،إذ
يمكن مقاضاة املسؤول ،وهو الشركات املتعاقد
معها».
ّ
ل� ��م ي �ك �ت��ف ح� ��اي� ��ك ،وه� � ��و م� ��وظ� ��ف ف� ��ي ال ��دول ��ة
ويتقاضى اجره من اموال الضرائب ،بطرح هذه
الفكرة التسويقية للخصخصة كبديل عن دولة
عاجزة ،بل حاول إيجاد أساس صالح الستكمال
عملية ال�ت�س��وي��ق ع�ب��ر «ت�س�ف�ي��ه» آل �ي��ات التلزيم
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة (اي ال �ق��ان��ون �ي��ة) مل�ص�ل�ح��ة ال �ش��راك��ة
املزعومة ،قال« :إذا أرادت الحكومة اليوم إنشاء
ط��ري��ق م��ا أو إع� ��ادة ت��أه�ي�ل�ه��ا ،ت�ل�ج��أ ،وف ��ق آلية
التعاقد التقليدية ،إل��ى إج��راء مناقصة ،تجري
بموجبها إرس��اء عقد اإلنشاء أو اإلص�لاح على
ص��اح��ب ال �ع��رض األدن� ��ى س �ع �رًا .وي �ك��ون ال�ف��ائ��ز
ً
ب��امل�ن��اق�ص��ة م� �ق ��اوال ،وي�س�ع��ى ع ��ادة إل ��ى تنفيذ
األشغال بأقل تكلفة ممكنة له سعيًا إلى تحقيق
أك�ب��ر ق��در م��ن األرب ��اح م��ن امل �ش��روع ،وه��ذا غالبًا
م��ا يعني استعمال م��واد وات�ب��اع اس��ال�ي��ب عمل
قد ال تكون األف�ض��ل .بسبب ذل��ك ،تتدهور حالة
ال�ط��ري��ق ب��أس��رع م�م��ا ه��و م�ت��وق��ع ف��ي ال�س�ن��وات
القليلة ال�ت��ي تلي تنفيذها .وب�م��ا أن أي أعمال
معينة لإلصالحات أو الصيانة لم تكن مشمولة
ب��امل �ن��اق �ص��ة األص �ل� �ي ��ة ،ت �س ��وء ن��وع �ي��ة ال �ط��ري��ق

وتبقى ك��ذل��ك أش�ه�رًا أو س�ن��وات قبل أن تتحرك
الحكومة مجددًا ،ويجري تخصيص االعتمادات
ألع �م ��ال اإلص �ل ��اح .أم ��ا ف ��ي م �ن��اخ ال �ش��راك��ة بني
ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال� �خ ��اص ...ف��االم��ر مختلف»،
يخلص حايك.
ّ
يقدم كالمه كما لو أنه مبني على معرفة واسعة
بقوانني املحاسبة العمومية وبإجراءات التلزيم
وامل �ن��اق �ص��ات ...ل�ك��ن م��ا ق��ال��ه ي�ش��ي أن ��ه ي�م��ارس
التعمية على طرق التلزيم (غير التقليدية) التي
اتبعتها وزارة االش�غ��ال ،وه��ي مخالفة لقوانني
امل �ح��اس �ب��ة ال �ع �م��وم �ي��ة وامل �ن��اق �ص��ات ،إذ إن كل
التلزيمات تجري بواسطة اس�ت��دراج العروض
امل �ح �ص ��ور ،ال ب��امل �ن��اق �ص��ة ،وه� ��ي اس �ت ��دراج ��ات
ع��روض محصورة «م� ّ
�دب��رة» كما ورد في إحدى
امل � � ��رات ف ��ي ت �ق��ري��ر وض �ع ��ه أح� ��د ق� �ض ��اة دي� ��وان
ّ
املحاسبة ومزقته يد السياسة قبل إصداره.
ح ��اي ��ك ي �ع �ل��م أن أي ت� �ل ��زي ��م ت� �ق ��وم ب� ��ه ال ��دول ��ة
اللبنانية ،وف��ق ال�ط��رق التقليدية ال�ت��ي يحاول
«ت� �ق ��زي� �م� �ه ��ا» ،ل� �ه ��ا اص � � ��ول ل� ��و ات� �ب� �ع ��ت اب � �ت ��داء
باملناقصات وب��األش�غ��ال وتنفيذها واإلش ��راف
ّ
عليها وتسلمها وق ��درة ال�ت�غ��ري��م ،وغ�ي��ره��ا من
العناصر التي تعد اساسًا لسداد أي مبالغ او
أموال متوجبة للمتعهد ،أو اإلفراج عن كفالته...

ملا كان قد حدث ما يحدث ،وملا كان حايك نفسه
م�ض�ط��را ف��ي ك��ل مناسبة إل��ى ت�س��وي��ق ال�ش��راك��ة
ّل�اّ
ب�ين ال�ق�ط��اع ال �ع��ام وال �خ��اص ب��وص�ف�ه��ا «ح� ل��ة
املشاكل».
إال أن ما ص� ّ�رح به حايك في مناسبة «طوفان»
نفق الكوكودي ،يطرح عالمات استفهام كبيرة،
فهو يعلم ان عقد الصيانة في هذا النفق تحديدا
ه��و شكل م��ن اش�ك��ال الشراكة ب�ين القطاع العام

سكرية :أن تشاهد الفساد يقارع
الفساد هو متعة ما بعدها متعة
ّ
وال� �خ ��اص .أل ��م ي �ل��زم م�ج�ل��س اإلن �م ��اء واإلع �م��ار
ّ
ص �ي��ان��ة ال �ن �ف��ق ل �ش��رك��ة  MEASث ��م ه ��ي ل��زم �ت��ه
للمتعهد؟ نتائج الشراكة املزعومة واضحة منذ
يوم االربعاء املاضي.
وف��ي س�ي��اق متصل ،ق��ال رئ�ي��س لجنة األش�غ��ال
ال�ن�ي��اب�ي��ة ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ق �ب��ان��ي ،إن «ال �س �ج��ال
الحاصل بني الوزيرين محمد الصفدي وغازي
ال�ع��ري�ض��ي ي�ك�ش��ف م ��دى ال �ف �س��اد ال ��ذي تعانيه
لاّ
ال�ب�لاد على مستوى ع ��ال» ،إ أن قباني نفسه

يعتقد أن محاسبة أي م��ن ال��وزي��ري��ن ام��ر شبه
مستحيل م��ن دون رض��ى ال��زع�ي��م ال ��ذي ينتمي
إليه هذا الوزير أو ذاك .وبالتالي ،فإن انتقادات
قباني جاءت لتكمل حملة «شماتة» نواب تيار
املستقبل على الوزيرين ألسباب سياسية بحتة
ال دخل لها بالفساد أو بمكافحته ،وكأن شركات
م�ث��ل س��وك��وم��ي وال�ف�ط�ي��م وس��ول �ي��دي��ر وط �ي��ران
ال �ش��رق االوس ��ط وت�ع��دي��ات ك�ث�ي��رة ع�ل��ى األم�ل�اك
العامة لم تسبب أي فيضان.
بعض التعليقات على امل��وض��وع أخ��ذت طابعًا
اشمئزازيًا مثل النائب السابق اسماعيل سكرية،
الذي قال« :أن تشاهد الفساد يقارع الفساد كما
حصل البارحة على الشاشات املرئية ،هو متعة
م��ا بعدها متعة مل��ا ترسمه م��ن مشهد لطوفان
ال �ف �س��اد وف��ائ��ض ث�ق�ل��ه ،ك�م��ا ه��ي ص ��ورة بشعة
وم�خ�ج�ل��ة ف��ي آون ��ة واح� ��دة ،واألغ� ��رب واألق �س��ى
ف��ي ذل��ك ،أن م��ا حصل ال يختلف وق�ع��ه ف��ي بلد
التعددية والديموقراطية عن أي حدث آخر».
ثمة م��ن ي�ق��ول إن اللبنانيني مسلوبو العقول،
وإن كل ما يحصل ّ
يخدرهم أو يزيدهم تخديرًا.
فكل مصيبة ال ت�ح� ّ�رك إال السنتهم ومشاعرهم
الجياشة حصرًا ،أما تعبيرهم عن هذه املشاعر،
فهو امر شبه مستحيل.

