6

الجمعة  31آذار  2017العدد 3141

مجتمع وإقتصاد
تقرير على الرغم من فشل التجارب في هذا اإلطارّ ،
يصر دعاة الخصخصة وأصحاب القرار في الدولة على تلزيم
الخدمات األساسية في القطاع العام للقطاع الخاصُ ،يقدم ذلك بوصفه الحل السحري للمشكالت التي يعانيها
الناس! إدارة التشغيل والصيانة في مجمع الحدث الجامعي نموذج آخر فاضح لفشل الخصخصة والشراكة مع
القطاع الخاص ،إذ يمكن أن تتعطل الحياة الجامعية بانفجار قسطل مياه ويقف الجميع مكتوفي األيدي
بانتظار شركة خاصة ،ال يعنيها أمر سوى الربح

ّ
صيانة مجمع الحدث

ّ
نموذج سيئ للخصخصة
فاتن الحاج
ال ـغ ــري ــب أن ت ـت ـصــاعــد الـ ــدعـ ــوات إلــى
تبني الدولة خيار الشراكة مع القطاع
ال ـخ ــاص وت ـلــزيــم ال ـشــركــات الـخــاصــة
إدارة مــرافــق خــدمــاتـيــة عــامــة ،بحجة
أن ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ف ــاش ــل ومـنـخـفــض
اإلنـتــاجـيــة ومـفـتــوح للسرقة والنهب
ّ
ومرتع للفساد ،في حني أن التجارب
ال ـح ـي ــة ف ــي ال ـخ ـص ـخ ـص ــة ،سـ ـ ــواء فــي
ال ـك ـه ــرب ــاء أو م ـعــال ـجــة ال ـن ـف ــاي ــات أو
االتصاالت تثبت يومًا بعد يوم فشل
هذا الخيار .وما تلزيم أعمال الصيانة
والـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل ف ـ ــي مـ ـجـ ـم ــع ال ـج ــام ـع ــة
الـلـبـنــانـيــة ف ــي ال ـح ــدث س ــوى نـمــوذج
سيئ من نماذج هذا الخيار.
هـ ـن ــا فـ ــي املـ ـجـ ـم ــع ،ت ـع ـط ـل ــت ال ـح ـي ــاة
ً
الـجــامـعـيــة م ـثــا بـعــد ان ـف ـجــار قسطل
مياه .فقد غادر طالب السكن الجامعي
إل ــى م ـنــازل ـهــم وأجـ ـب ــروا ق ـســريــا على
مقاطعة محاضراتهم الدراسية ،بعد

المشكلة ليست في إضراب
ينفذه موظفون يطالبون
بديمومة عملهم
انقطاع املياه والكهرباء عن الوحدات
ال ـس ـك ـن ـيــة .ق ـبــل ذل ـ ــك ،س ـ ــادت الـعـتـمــة
ال ـق ــاع ــات ال ــدراس ـي ــة ،ف ــا ك ـهــربــاء وال
مصاعد وال إنترنت وال خطوط هاتف.
ليس السبب حتمًا اإلض ــراب املفتوح
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـنـ ـف ــذه مـ ــوظ ـ ـفـ ــون ي ـط ــال ـب ــون
بـحـقـهــم ال ـبــدي ـهــي بــدي ـمــومــة عملهم
بعد انتهاء عقد شركة وتلزيم أخرى
تريد االستغناء عن خدمات نصفهم،
بــل الـخـلــل يـكـمــن فــي الـضـبــابـيــة التي
تـلــف مـثــل ه ــذه الـعـقــود مــع الـشــركــات
الخاصة ،إذ ال تأخذ املوجبات العقدية
للشركة بعني االعتبار مصالح هؤالء
املــوظـفــن وحـقــوقـهــم مـنــذ الـبــدايــة وال
مصالح املرفق العام الذي تتولى إدارة
تشغيله وصيانته.
حكاية تلزيم عقد الصيانة والتشغيل
في املجمع طويلة ومحبطة ،فقد فازت
شــركــة خ ــراف ــي نــاش ـيــونــال الـكــويـتـيــة
بــال ـع ـقــد ف ــي م ـنــاق ـصــة ع ـم ــوم ـي ــة ،فــي

تبرر الجامعة التلزيم ّ
بتنصلها من العقد باعتبارها ليست طرفًا فيه (أرشيف)

أيلول  ،2005ثم ّ
مدد لها مرتني :األولى
 3س ـن ــوات وال ـثــان ـيــة  10أش ـه ــر ،فيما
املفارقة أن قيمة العقد ارتفعت من 27
مليون دوالر إلى  34مليونًا .ثم انتهت
م ـ ّـدة التلزيم فــي تـمــوز  ،2012لترسو
م ـ ـجـ ــددًا ع ـل ــى الـ ـش ــرك ــة ن ـف ـس ـهــا بـعــد
خطوة التفافية قامت بها مع متعهد
لـبـنــانــي ه ــو «ش ــرك ــة ح ــوري ــة» ،لـكــون
لجنة املناقصات يومها اشترطت أن
تـكــون الشركة املـشــاركــة فــي املناقصة
لـبـنــانـيــة .لـكــن ه ــذا ال ـش ــرط ل ــم يحقق
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار االجـ ـتـ ـم ــاع ــي لـلـمــوظـفــن

نموذج آخر
ف ــي وزارة الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة،
ج ـ ــرى أخ ـ ـي ـ ـرًا اس ـ ـت ـ ــدراج عـ ــروض
لـتـلــزيــم أع ـم ــال ال ـن ـظــافــة ،وق ــد رســا
على شركة جــديــدة بسعر أقــل من
ال ـش ــرك ــة امل ـل ـتــزمــة ال ـســاب ـقــة ب ـ ـ 20
مـلـيــون دوالر .إال ّأن ال ــوزي ــر بيار
أبو عاصي لم يصادق على النتائج
وبقيت الـشــركــة السابقة مستمرة
في عملها .ويــرى موظفون أن أداء
األخيرة لم يكن جيدًا في فترة العقد
السابق ،فــي حــن أنها تدفع أجــورًا
ملـسـتـخــدمـيـهــا تـنـخـفــض ع ــن الـحــد
األدنى.

الــذيــن كــانــوا مـهــدديــن بــالـصــرف عند
ان ـت ـه ــاء ع ـق ــد ال ـت ـل ــزي ــم .وفـ ــي ك ــل م ــرة
ك ـ ــان ي ـن ـت ـهــي ف ـي ــه الـ ـعـ ـق ــد ،ي ـق ــع نـحــو
 600م ــوظ ــف ونـ ـح ــو  30أل ـ ــف طــالــب
وم ـئــات األس ــات ــذة فــي كـلـيــات املجمع
ت ـح ــت رح ـم ــة امل ـت ـع ـه ــد ،وي ـت ـعــرضــون
لالبتزاز ويجرى استخدامهم كوسيلة
لـلـضـغــط ع ـلــى ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،إذ
هــددت الشركة مــرارًا بعدم االستمرار
في تسيير املرفق العام واالمتناع عن
تسديد أجــور املوظفني بسبب تأخير
الدولة ملستحقاتها.
الـ ـي ــوم ،ال ت ـع ــرف إدارة ال ـجــام ـعــة من
يدير هــذا املــرفــق رغــم تسليمه شكليًا
ل ــ«شــركــة «دن ــش ل ـل ـم ـقــاوالت» ف ــي 23
كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي امل ـ ــاض ـ ــي .مـ ـن ــذ ذل ــك
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،أي م ـن ــذ ش ـه ــري ــن ون ـي ــف،
تـتــوقــف الـصـيــانــة فــي املـجـمــع مــا عــدا
تـصـلـيــح األعـ ـط ــال امل ــرك ــزي ــة الـكـبـيــرة.
ال ـش ــرك ــة الـ ـج ــدي ــدة ت ـس ـل ـمــت األع ـم ــال
بـعــد  8أشـهــر عـلــى فــوزهــا باملناقصة
العمومية والـتــزامـهــا املـشــروع بقيمة
 18مـلـيــون دوالر ملــدة  3س ـنــوات ،بما
فيه الضريبة على القيمة املضافة ،أي
بمعدل  6ماليني ّدوالر للسنة الواحدة.
حتى اآلن ،لــم تــوقــع الشركة الجديدة
ع ـ ـقـ ــودًا مـ ــع أي مـ ــن امل ــوظـ ـف ــن ال ــذي ــن
يـنـفــذون إض ــراب ــا مـفـتــوحــا .ف ـهــؤالء ال
ي ــزال ــون يـجـهـلــون مــن س ـي ـغــادر منهم
ومــن سيبقى ،فيما الـشــركــة املتعهدة
ت ـصــر ع ـلــى صـ ــدور قـ ــرار ع ــن مجلس
الوزراء يبت األمر .أما مجلس الوزراء
فـلــم يـضــع امل ـلــف عـلــى جـ ــدول أعـمــالــه
حتى اآلن.
ّ
فــي هــذا الــوقــت ،يــوكــل مجلس اإلنماء
واإلع ـمــار ،ممثل الــدولــة اللبنانية في

العقد ،نفسه حارسًا للشركة الخاصة،
إذ أرسل رئيسه نبيل الجسر كتابًا إلى
األمانة العامة ملجلس الــوزراء يطالبه
ب ــال ـت ــدخ ــل األمـ ـن ــي ل ـت ــأم ــن األرضـ ـي ــة
وامل ـن ــاخ املــائــم لـقـيــام املـلـتــزم «شــركــة
دن ــش لـلـمـقــاوالت» بتنفيذ الـتــزامــاتــه
امل ـحــددة فــي الـعـقــد ،وكــأنــه يطلب من
األجـهــزة األمنية قمع املوظفني الذين
يتحركون للدفاع عن حقوقهم.
والخيار الثاني الذي يعرضه الجسر
ّهو فسخ العقد مع امللتزم الحالي ،إال
أن ــه يـحــذر مــن إمـكــانـيــة أن يــرتــب ذلــك
مطالبته بتعويضات بنتيجة الفسخ،
وتـكـلـيــف الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة اتـخــاذ
إجـ ـ ــراءات ط ــارئ ــة لـتــأمــن اسـتـمــراريــة
ال ـع ـم ــل .أم ــا ال ـخ ـي ــار ال ـث ــال ــث فيحمي
أي ـضــا ال ـشــركــة لـجـهــة اش ـت ــراط زي ــادة
ق ـي ـمــة ال ـع ـق ــد ،م ـق ــاب ــل إل ـ ـ ــزام املـتـعـهــد
ب ــاس ـت ـخ ــدام ج ـم ـيــع ال ـع ــام ـل ــن ال ــذي ــن
كانوا مستخدمني مع املتعهد السابق
«شركة الخرافي ناشيونال».
األكثر غرابة أن ّ
تكرس إدارة الجامعة
اللبنانية أيديولوجيا «الــدولــة تاجر
فــاشــل» وت ـ ّ
ـروج لـهــا .فالجامعة تربط
نفسها بــالـشــركــة ال ـخــاصــة مــن خــال
الـتــأكـيــد الــدائــم أنـهــا ليست طــرفــا في
ال ـع ـقــد ول ـي ـســت م ـس ــؤول ــة ع ــن ك ــل مــا
ي ـح ـصــل ،ب ــل تـعـتـبــر نـفـسـهــا ضـحـيــة
ن ـ ـتـ ــائ ـ ـجـ ــه ،وه ـ ـ ـ ــي تـ ـكـ ـتـ ـف ــي ب ـ ــإرس ـ ــال
مــراســات رسمية ،عبر وزيــر التربية
م ـ ــروان ح ـم ــادة ،إل ــى مـجـلــس ال ـ ــوزراء
تطالبه بالحلول لهذه األزمة املستمرة.
ملاذا ال تتولى الجامعة إدارة مرافقها
بنفسها؟ ما الذي يمنعها؟ فهي قادرة
ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر ن ـص ــف ك ـل ـفــة ال ـع ـق ــد مــع
ال ـشــركــة ال ـخ ــاص ــة ،وه ــي ق ـ ــادرة على

وضــع هيكلية تـحــدد فيها حاجاتها
من العمال واملوظفني للقيام بمهمات
التشغيل والصيانة ،فتطلب توظيفهم
بـ ـم ــواصـ ـف ــات وش ـ ـ ـ ــروط م ـع ـي ـن ــة عـبــر
ً
مـجـلــس ال ـخ ــدم ــة امل ــدن ـي ــة م ـث ــا .م ــاذا
ل ــو اع ـت ـم ــدت ن ـم ــوذج ــا ي ــؤم ــن بـعــض
ال ــوظ ــائ ــف وفـ ــرص ال ـت ــدري ــب لـلـطــاب
واألســاتــذة كما يحصل فــي جامعات
العالم.
ي ـقــر أس ــات ــذة ف ــي ال ـجــام ـعــة بــأن ـهــم ال
يعرفون تفاصيل كثيرة عــن العقود.
بل أكثر ،يقول أحد املديرين السابقني
"م ـ ـ ــا ب ـي ـه ـم ـن ــي إذا الـ ـعـ ـق ــد غـ ــالـ ــي أو
رخ ـي ــص ،م ــا بـشـغــل ب ــال ــي بتفاصيل
تـقـنـيــة ع ـنــدمــا ت ـكــون ه ـنــاك مرجعية
متخصصة ،فاألساتذة ليسوا املرجع
الـصــالــح لتقييم شــركــة ،وهـنــاك دفتر
شروط مبكل يتضمن آالف الصفحات
ويكون جزءًا ال يتجزأ من العقد".
أح ــد أع ـض ــاء مـجـلــس الـجــامـعــة يـقــول
إن األنظمة ال تسمح بابرام عقود مع
املوظفني والطالب ،واألمر يحتاج إلى
وضع قانون جديد يلحظ في هيكلية
ال ـجــام ـعــة إدارة ه ــذا امل ــرف ــق .وي ـقــول:
«إذا أرادت الجامعة أن تستعيد هذا
ال ـق ـط ــاع ف ـي ـجــب أن ت ـس ـت ـحــدث قسمًا
ً
كــامــا باختصاصات متنوعة وليس
توظيف أشخاص فحسب ،وسندخل
ع ـنــدهــا ف ــي م ـع ـمـعــة ك ـب ـيــرة وال أحــد
يضمن أن ال يفتح مــزراب الـهــدر على
مـصــراعـيــه ويـحـصــل تــدخــل سياسي
بيفركش كل العملية».
ه ـك ــذا ي ـج ــري االس ـت ـس ــام لـلـمـصــالــح
ال ـت ــي ت ـف ــرض ت ـلــزيــم ش ــرك ــات خــاصــة
مهمات ،تمتلك الجامعة كل املقومات
للقيام بها.

