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مجتمع وإقتصاد

تقرير

االحتكار

«عصابة مسلحة» تحبط
«االنقالب» على رئيس البناية
هديل فرفور
يمتنع محامو بـيــروت وطرابلس،
ال ـيــوم ،عــن حـضــور الجلسات لدى
جميع املحاكم واملجالس ،احتجاجًا
على ّ
للضرب
تعرض أربعة محامني
ّ
مساء الجمعة الفائت .ومن املتوقع
أن يعقد نقيب املحامني في بيروت،
أنـطــونـيــو ال ـهــاشــم ،ال ـيــوم ،مؤتمرًا
صحافيًا لشرح مالبسات الحادثة.
مـ ـس ــاء ال ـج ـم ـع ــة الـ ـف ــائ ــت ،ت ـع ـ ّـرض
امل ـح ــام ــون زاه ـ ــر ع ـ ـ ــازوري (عـضــو
مجلس نقابة املحامني في بيروت)،
زينب دحـبــول ،زينب الحاج ورائــد
ح ـ ـم ـ ــدان لـ ـلـ ـض ــرب خـ ـ ـ ــال ت ـم ـث ـيــل
م ــوك ـل ـي ـه ــم ف ـ ــي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـن ـع ـقــد
ل ـج ـم ـع ـي ــة م ــالـ ـك ــي م ـب ـن ــى "إن ـ ـمـ ــاء
ت ــاور" فــي منطقة الرملة البيضاء.
ّأم ـ ــا املـ ـعـ ـت ــدون ،ب ـح ـســب امل ـحــامــن
ّ
"ال ـض ـحــايــا" ،فـهــم عـصــابــة مسلحة
اسـتـقــدمـهــا رئ ـيــس لـجـنــة الـبـنــايــة،
رجل األعمال ،عصام الدامرجي.
في حديثه لـ "األخبار" ،يقول حمدان
إن امل ـحــامــن ك ــان ــوا ي ـشــاركــون في
اج ـت ـم ــاع م ــال ـك ــي ال ـش ـق ــق إلق ـص ــاء
رئيس اللجنة عن منصبه ،ذلــك أن
"غــالـبـيــة املــالـكــن ال تــريــده مندوبًا
عـنـهــم لـشـبـهــات مــال ـيــة"ُ .
ويـضـيــف:
"ت ـفــاجــأنــا ب ـعــدد م ــن ال ـش ـبــان ذوي
العضالت املفتولة ،يحملون أسلحة
وي ـن ـت ـظ ــرون ــا ف ــي ق ــاع ــة اس ـت ـق ـبــال
الـ ـبـ ـن ــاي ــة ،حـ ـي ــث ان ـ ـهـ ــالـ ــوا ع ـل ـي ـنــا
بالضرب" .تؤكد دحبول في اتصال
مع "األخـبــار" كــام حـمــدان ،وتقول:
"م ــا ت ـعـ ّـرض لــه ح ـمــدان ك ــان ضربًا
م ـبــرحــا"ُ ،مـشـيــرة إل ــى أن املـحــامــن
كــانــوا قــد ات ـخــذوا كــافــة اإلجـ ــراءات
القانونية لعقد االجتماع ملناقشة
ب ـنــود ،مــن ضمنها رئــاســة اللجنة
ال ـتــي ي ـتــوالهــا ال ــدام ــرج ــي مـنــذ 12
سنة "خالفًا للقانون" .حاليًا ،يقبع

حمدان في املستشفى ،وقــد خضع
لعملية جراحية في رجله ،أول من
ً
أم ــس ،فـضــا عــن رض ــوض طــاولــت
رأس ـ ـ ـ ــه ووجـ ـ ـه ـ ــه بـ ـسـ ـب ــب ت ـع ــرض ــه
لـ ـ ـك ـ ــدم ـ ــات م ـ ــن مـ ـ ـس ـ ـ ّـدس أع ـ ـضـ ــاء
املجموعة .وبحسب تقرير الطبيب
الشرعي ،يجب على حمدان التوقف
عن العمل ملدة شهرينّ ،أما عازوري
فعليه التوقف عن العمل ملدة عشرة
أيام.
ّ
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ت ـحــف ـظــت الـ ـح ــاج عن
إع ـطــاء تـفــاصـيــل عــن ال ـحــادثــة قبل
انـعـقــاد املــؤتـمــر الـصـحــافــي لنقابة

الدامرجي محتجز
في مفرزة بيروت
القضائية
ّ
املـ ـ ـح ـ ــام ـ ــن ،لـ ـك ــنـ ـه ــا أش ـ ـ ـ ـ ــارت ال ــى
حـجــم "الــزعــرنــة" و"الـبـلـطـجــة" التي
تـعـ ّـرضــوا لها مــن "تدفيش وضــرب
وشتائم وإهانات".
ُيـشـ ّـبــه املـحــامــون مــا تـعـ ّـرضــوا لــه بـ
"الكمني"ّ ،
ملمحني إلى "تواطؤ رجال
شركة الحراسة مع الدامرجي الذين
سمحوا بمحاصرتنا في القاعة".
ُ
ويكمل املحامون روايتهم" :فــي ما
ّ
ّ
بـعــد تـمــكــن عـ ــازوري مــن أن يستل
هاتفًا ويتصل بفرع املعلومات ،ما
دفـعـهــم إل ــى ال ـه ــرب" .حــالـيــا يجري
احـ ـتـ ـج ــاز الـ ــدامـ ــرجـ ــي فـ ــي مـ ـف ــرزة
بيروت القضائية ً
بناء على إشارة
مــن الـنــائــب ال ـعــام االسـتـئـنــافــي في
بيروت زيــاد أبو حيدر ،الــذي طلب

ّ
التوسع في التحقيق.
من جهته ،يقول وجيه الدامرجي،
وهــو أحــد أقــربــاء َ
املتهم باالعتداء،
إن "املحامني أتــوا إلى البناية بنية
تنفيذ انقالب" ،نافيًا أن تكون هناك
ّ
ع ـص ــاب ــة م ـس ــل ـح ــة "ه ـ ــم م ـج ـمــوعــة
مـ ــن ســائ ـق ـي ـنــا وم ــراف ـق ـي ـن ــا ك ــان ــوا
يتناولون العشاء في منزل عصام
ال ـ ــدام ـ ــرج ـ ــي"ُ .
ويـ ـضـ ـي ــف" :حـ ـم ــدان
ً
لـيــس وك ـيــا عــن أح ــد مــن املــالـكــن،
ّ
وال يملك تصريحًا قضائيًا يمكنه
م ــن ال ــدخ ــول إلـ ــى امل ـب ـن ــى" ،متهمًا
املحامني بافتعال اإلشكال.
وكــانــت نقابة املحامني فــي بيروت
قد أبدت استنكارها لهذه الحادثة
عـ ـب ــر ب ـ ـيـ ــان صـ ـ ــدر عـ ـق ــب اج ـت ـم ــاع
استثنائي ملجلس النقابة ،أول من
أمــس ،وأعلنت التوقف عن حضور
الـ ـجـ ـلـ ـس ــات لـ ـ ــدى ج ـم ـي ــع امل ـح ــاك ــم
واملجالس اليوم ،داعية إلى "التقيد
الصارم" استنكارًا لهذه االعتداءات
"ال ـت ــي ب ــات ــت ت ـت ـكــرر وت ـت ـفــاقــم بما
ي ـ ـش ـ ـكـ ــل خ ـ ـ ـط ـ ـ ـرًا جـ ـ ــديـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ك ــل
م ــواط ــن" ،ودع ــت إل ــى امل ـشــاركــة في
املؤتمر الصحافي املقرر اليوم عند
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا في
ّ
مجلس النقابة .وذكــر املجلس بأن
االعـ ـت ــداء ع ـلــى امل ـحــامــي "إن ـم ــا هو
في نظر قانون العقوبات اللبناني
ـاض" ،منبهًا إلى
كــاالعـتــداء على ق ـ ٍ
"غـ ــايـ ــة الـ ـتـ ـش ــدي ــد الـ ـت ــي ت ــوخ ــاه ــا
القانون وأيدها االجتهاد واستقر
عليها ،بغية التأكيد أن أية جريمة
ت ـقــع ع ـلــى فـ ــرد م ــن أفـ ـ ــراد جـنــاحــي
ال ـعــدالــة ،الـقـضــاء وامل ـح ــام ــاة ،إنما
هي جريمة تستوجب عقابًا بالغًا".
كذلك أعلنت نقابة محامي طرابلس
اس ـت ـن ـكــارهــا "ال ـ ـحـ ــادث ال ـه ـم ـجــي"،
م ـب ــدي ــة ت ـض ــام ـن ـه ــا مـ ــع امل ـح ــام ــن
امل ـع ـتــدى عـلـيـهــم ع ـبــر ال ـتــوقــف عن
حضور جلسات املحاكم اليوم.

تعليم
ّ
الرسم الجمركي ليس املظلة الوحيدة
لهذه الحماية .ففي عام  1993أخضعت
الحكومة استيراد االسمنت إلى إجازة
استيراد مسبقة مــن وزارة الصناعة.
وهذه األخيرة ال تستخدم هذه الورقة
إال فــي س ـيــاق الـضـغــط عـلــى املـصــانــع
الـثــاثــة لخفض اسـعــارهــا بـعــد رصــد
ارتـفــاعــات كبيرة أو غير م ـبـ ّـررة ،لكن
ّ
مجرد وضع االمر بهذا الشكل ،يمنح
ّ
املحتكرين فرصًا ال تعد وال تحصى،
فمنذ سنوات عمدوا إلــى زيــادة سعر
الطن إلــى أكثر من  140دوالرًا ألشهر
عديدة قبل أن تتمكن وزارة الصناعة
مــن ف ــرض خـفــض الـسـعــر عليهم بعد
م ـف ــاوض ــات طــوي ـلــة وش ــاق ــة .وال ـي ــوم
تـمـكـنــت وزارة ال ـص ـنــاعــة م ــن خفض
الـسـعــر إل ــى  100دوالر للطن الــواحــد
(تسليم التجار).
املـ ـص ــان ــع الـ ـث ــاث ــة تـ ـق ــول ان خـفــض
السعر استنادًا إلــى انخفاض أسعار
ال ـن ـفــط ال يـنـسـحــب عـلـيـهــا ألن اثـنــن
ّ
بينها تشغل مصانعها على الفحم
الحجري الذي لم تنخفض أسعاره إال
بنسبة  %5وتراجع الطلب ّ
يبرر زيادة
ال ـس ـع ــر أو إب ـ ـقـ ــاءه ع ـل ــى مـسـتــويــاتــه
امل ــرتـ ـفـ ـع ــة ألنـ ـ ــه ي ـم ـن ـع ـهــا مـ ــن ص ــرف
ّ
العمال .في الواقع ،فإن هذه الحمايات
ّ
ّ
كــل ـهــا ،وف ـ ــرت مل ـصــانــع االس ـم ـنــت في
لبنان حرية تامة في ّبيع منتجاتها
في السوق املحلية .تدخل الدولة في
التسعير ال يعفي املستهلك مــن دفع
الـثـمــن غـيــر امل ـن ـظــور سـ ــواء ف ــي سعر
ال ـش ـقــة امل ـم ـ ّـول ــة م ــن راتـ ـب ــه ال ـش ـهــري،
أو فــي سـعــر الـتـعـهــدات ال ـعــامــة الـتــي
ّ
ّ
وتمولها من الخزينة
تلزمها الدولة
العامة.

مباراة «الثانوي»:

المشكلة في األسئلة أم في الممتحنين؟
رامح ّ
حمية

فــي كــل مــرة خــرج فيها املرشحون
مــن مسابقة مــن مسابقات املـبــاراة
امل ـف ـتــوحــة ال ـت ــي يـنـظـمـهــا مـجـلــس
الـ ـخ ــدم ــة امل ــدنـ ـي ــة ،م ـن ــذ  25ت ـمــوز
املــاضــي ،لتعيني أســاتــذة فــي مالك
التعليم ال ـثــانــوي الــرس ـمــي ،كــانــوا
يصفونها بالتعجيزية والقاسية.
ّ
امل ـع ـت ــرض ــون ،وه ــم ك ـث ــر ،يـ ــرون أن
م ــا أع ـل ـنــه مـجـلــس ال ـخــدمــة ع ــن أن
املـ ـس ــابـ ـق ــات س ـت ـك ــون مـ ــن م ـن ـهــاج
التعليم ال ـثــانــوي ولـكــن بمستوى
ج ــامـ ـع ــي ،كـ ـ ــان مـ ـخ ــادع ــا لـجـمـيــع
ّ
املتقدمني ،إذ «إن  % 60مــن أسئلة
املـ ـس ــابـ ـق ــات ،ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،هـ ــي مــن
امل ـق ــررات الـجــامـعـيــة ،فـيـمــا يعاجل
ال ــوق ــت املـمـتـحـنــن ق ـبــل إن ـج ــاز ما
يسمونها معضالت املسابقات وفك
ّ
طالسمها» .يقولون إن «املسابقات
الـ ـت ــي ش ـه ــدن ــاه ــا ح ـت ــى اآلن ،وال
سـيـمــا فــي املـ ــواد الـعـلـمـيــة تـحــديـدًا
لـ ــم ت ـك ــن س ـ ــوى ج ـ ـ ــوالت إخـ ـض ــاع،
يـخــرج بـعــدهــا املــرشـحــون يائسني
ومـحـبـطــن ،بــاعـتـبــار أن "الفطحل"
ال يستطيع أن ينجز أكـثــر مــن 30
 %م ــن امل ـس ــاب ـق ــة» .ي ـس ــأل أح ــده ــم:
«مــاذا تقيس مثل هــذه املسابقات؟
ألـ ـي ــس األج ـ ـ ــدى بـ ـه ــذه امل ـ ـبـ ــاراة أن
ت ــرك ــز ع ـلــى األس ــال ـي ــب الـتـعـلـيـمـيــة

واملـ ـه ــارات إض ــاف ــة إل ــى أســاسـيــات
مادة االختصاص؟» .أما من تسنى
ل ـ ــه االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى كـ ـت ــب اإلج ـ ـ ـ ــازة
الجامعية ،فيتحدث عن مشكلة في
الوقت ال في األسئلة ،ففي مسابقة
ً
العلوم الطبيعية مثال ،يحتاج كل
س ــؤال ،بحسب إح ــدى املمتحنات،
إل ـ ـ ــى م ـ ــا يـ ـ ـق ـ ــارب دقـ ـيـ ـق ــة ون ـص ــف
دقيقة ،لــذا فهي تسأل ما إذا كانت
ً
 4ساعات كافية لقراءة  140سؤاال
وتـحـلـيــل اإلجــابــة عنها وكتابتها
بـصـيـغــة م ـخ ـت ـصــرة وم ـك ـث ـفــة؟ هل
كان هدف اللجنة الفاحصةّ ،
معدة
األسئلة ،تعجيز املرشحني ودفعهم
ل ــان ـس ـح ــاب وخ ـص ــوص ــا أن ـه ــم لــم
يضعوا عالمة إلى جانب كل سؤال،
ما يسمح للمرشح بأن يختار بني
األسئلة لتجميع العالمات؟
م ـصــادر إدارة امل ـب ــاراة فــي مجلس
الخدمة املدنية تقول إننا «قصدنا
أال تـ ـ ـك ـ ــون األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ك ــاس ـي ـك ـي ــة
وه ــي أق ــرب إل ــى أسـئـلــة ال ـخ ـيــارات
املتعددة ( )multiple choicesلتكون
موضوعية أكثر وتقود إلى سهولة
ال ـت ـص ـح ـي ــح .ت ـس ـت ـغ ــرب ال ـح ــدي ــث
عــن مـســابـقــات تـعـجـيــزيــة فــي وقــت
نــريــد فـيــه املـحــافـظــة عـلــى مستوى
أس ـت ــاذ الـتـعـلـيــم ال ـث ــان ــوي ،مشيرة
ّ
إلــى أن األسـئـلــة اخـتـيــرت جميعها
مـ ــن املـ ـن ــاه ــج .تـ ـس ــاء ل ــت املـ ـص ــادر

مــا إذا ك ــان ال ـهــدف مــن الـتـشــويــش
على امل ـبــاراة هــو أن يفرطوها كما
فعلوا مع االمتحانات الرسمية في
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة بـحـيــث المـســت
نسب النجاح .% 90
ويـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرح أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي ال ـ ـل ـ ـجـ ــان
الـفــاحـصــة أن ال ـل ـجــان ت ـكــون ع ــادة
مــؤل ـفــة م ــن أس ــات ــذة جــامـعـيــن من
أعمار تراوح بني  30سنة و 60سنة
وتراعي في وضع األسئلة املزج بني
امل ـس ـتــويــات املـخـتـلـفــة للممتحنني
والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات ال ـ ـتـ ــي طـ ـ ـ ـ ــرأت ع ـلــى
املـنــاهــج خ ــال الـسـنــوات العشرين
املــاض ـيــة ،وم ـحــاولــة ال ــوص ــول إلــى
مـقــاربــة عــادلــة بــن املــرشـحــن وإن
كـ ـ ــان ذلـ ـ ــك ال ي ـت ـح ـق ــق ب ـس ـه ــول ــة.
ويلفتون إلى أن املجلس يضع بني
أيــدي املمتحنني شروطًا تفصيلية
للمباراة تفرض تحديدًا على الذين
مـ ـض ــت س ـ ـن ـ ــوات عـ ـل ــى ت ـخ ــرج ـه ــم
ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ال ـج ــام ـع ــة وم ــواك ـب ــة
الـ ـتـ ـط ــورات ال ـحــاص ـلــة ال االك ـت ـفــاء
ب ــاملـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ـتـ ــي ي ــدرس ــونـ ـه ــا.
وت ــؤك ــد ال ـل ـجــان أن املـ ـب ــاراة تنظم
الخ ـت ـيــار األف ـض ــل وت ـف ــرض نـجــاح
عــدد مـحــدد .ويستغربون كيف أن
ال ـص ــرخ ــة ت ــأت ــي م ـم ــن يـخـضـعــون
لدورات تقوية تنظمها كل األحزاب
تسبق املـبــاراة إذا أتــت األسئلة من
خارج هذه الدورات.
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أخبار

برنامج االحتجاج على
إجراءات «االونروا»
أعلنت لجنة «متابعة ملف األونــروا» ،بدء تنفيذ
بــرنــامــج الـتـحــركــات اإلحـتـجــاجـيــة ّعـلــى ق ــرارات
وإجـ ـ ـ ــراءات وك ــال ــة األون ـ ـ ــروا املـتـعــلـقــة بتقليص
الـ ـخ ــدم ــات وامل ـ ـسـ ــاعـ ــدات ،وخ ــاص ــة ف ــي م ـجــال
االستشفاء والطبابة ،اليوم .وبحسب البرنامج
ستجري االحتجاجات على الشكل التالي:
 اإلثـنــن والـثــاثــاء  8و 9شـبــاط :إغــاق مكاتباملديرين فــي وكــالــة األون ــروا فــي كافة املخيمات
دون استثناء.
 الثالثاء  8شباط :مؤتمر صحافي في الجنوباللبناني.
 اإلرب ـ ـعـ ــاء  10شـ ـب ــاط :إغ ـ ــاق ك ـل ــي لـلـمـكـتــبالرئيسي لوكالة األونروا في لبنان -بيروت -بئر
حسن ليوم واحد فقط.
 األرب ـع ــاء والـخـمـيــس والـجـمـعــة  10و 11و12شـ ـب ــاط :إغ ـ ــاق ك ــام ــل ل ـك ــاف ــة م ـك ــات ــب م ــدي ــري
املناطق في وكالة األونروا ،وكذلك إغالق مواقف
ال ـس ـي ــارات واآللـ ـي ــات لــوكــالــة األونـ ـ ــروا ف ــي كــافــة
املـنــاطــق ،بــاسـتـثـنــاء س ـيــارات األط ـب ــاء -بــاصــات
امل ـع ـهــد الـتـقـنــي س ـب ـلــن -آل ـي ــات ق ـســم الـصـحــة-
النظافة.
 الـجـمـعــة  12ش ـبــاط :اعـتـصــامــات احتجاجيةجـ ـم ــاهـ ـي ــري ــة عـ ـل ــى م ـ ــداخ ـ ــل كـ ــافـ ــة امل ـخ ـي ـم ــات
والتجمعات الفلسطينية في لبنان ،بعد صالة
الجمعة مباشرة.
 استثناء املدارس والعيادات واقسام الصحية-النظافة ومراكز الشؤون االجتماعية من برنامج
االحتجاج.
 عــدم الـتـعــرض لـلـمــراكــز واملـنـشــآت ،والـحــرصعلى عدم اإلساءة ألبنائنا املوظفني والعاملني في
وكالة األونروا».

نقابة «أوجيرو» تدعو
للتوقف عن العمل
دع ــا املـجـلــس الـتـنـفـيــذي لـنـقــابــة «أوجـ ـي ــرو» ،إلــى
ال ـتــوقــف ع ــن ال ـع ـمــل ف ــي ك ــل امل ــراك ــز ال ـي ــوم من
العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ،تزامنا مع
انعقاد مؤتمر صحافي في مقر النقابة العالن
الخطوات التصعيدية التي ستنفذ “في حال عدم
اقــرار سلفة الرواتب في مجلس ال ــوزراء» .ودعا
املجلس العاملني إلى «االستعداد للمشاركة في
التحركات ،التي ستدعو اليها النقابة ،اعتبارا
من األربعاء ،بالتزامن مع انعقاد اجتماع مجلس
الوزراء».

رابطة التعليم الثانوي
تطالب بـ«السلسلة»
طالبت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي،
اللجان النيابية املشتركة بتعديل مشروع قانون
سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب «ب ـمــا يـضـمــن حقوق
أساتذة التعليم الثانوي بالحصول على %121
اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة» ،وذلك كي ُي ّ
قر
هــذا املـشــروع في أول جلسة تشريعية .وتمنت
الرابطة على وزير التربية والتعليم العالي الياس
بو صعب «إع ــداد مشروع قانون يعيد ألستاذ
التعليم الـثــانــوي موقعه وحـقــوقــه الـتــي ضربت
من خالل القوانني املسربة ،بحيث يحفظ الفارق
ّ
بني الفئات الوظيفية» ،محذرة من «التمادي في
املماطلة والتسويف بعدم إق ــرار الحقوق ،وهي
مضطرة التخاذ أقصى املواقف السلبية وعلى
كــل املستويات ،فــي الــوقــت الــذي تــراه مناسبا».
ورفضت الرابطة رفضا قاطعا «أي زيــادة على
صفيحة البنزين مهما كانت وألي سبب كان،
ألنـهــا تـطــاول الـفـئــات األكـثــر ف ـقــرا» ،مـحــذرة من
«تــداع ـيــات ه ــذه ال ـخ ـطــوة» ،مطالبة املـســؤولــن بـ
«إغــاق مزاريب الهدر والفساد لتأمني التغطية
املالية املطلوبة».
وطالبت الرابطة املسؤولني بـ «حل جذري ملشكلة
النفايات ،باالعتماد على آراء أصـحــاب الخبرة
في هذا املجال بعيدا عن املحاصصة وهدر املال
العام ،والعمل على تثبيت متطوعي الدفاع املدني
في الجلسة املقبلة ملجلس الوزراء ،وذلك حرصا
عليهم وعلى مصلحة املواطن».

