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كتاب مفتوح

ّ
تعديات بعض السياسيين على اإلدارة العامة:
وزير التربية السابق وكلية إدارة األعمال نموذجًا
د .ألبر داغر

ف ـ ـ ــإن ع ـ ـ ــدد امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف امل ـت ـخ ـص ـصــة
املـ ـسـ ـم ــوح لـ ـه ــا الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي تـ ـج ــارة
األدوات امل ــالـ ـي ــة ي ـب ـلــغ  16م ـصــرفــا
ّ
ب ـي ـن ـهــا خ ـم ـس ــة م ـ ـصـ ــارف مـسـتـقــلــة
و 11مـصــرفــا مـمـلــوكــا مــن امل ـصــارف
التجارية الكبرى .أمــا بالنسبة إلى
ش ــرك ــات ال ــوس ــاط ــة امل ــال ـي ــة امل ــواف ــق
عليها من قبل هيئة األسواق املالية،
فعددها يبلغ  13شركة مملوكة من
أفراد قد يكون بعضهم مساهمًا في
املصارف.
هـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن املـ ـ ـص ـ ــارف ال ـب ــاق ـي ــة
والـبــالــغ عــددهــا  41مصرفًا ستكون
مـجـبــرة عـلــى خ ـي ــارات تــرتــب عليها
أعـبــاء إضــافـيــة .وبحسب مصرفيني
ي ـ ـع ـ ـم ـ ـلـ ــون ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــال ،فـ ــإن
ال ـخ ـيــارات املـتــاحــة هــي عـلــى الشكل
اآلت ـ ـ ــي :إنـ ـش ــاء مـ ـص ــرف مـتـخـصــص
(استثماري) أو شركة وساطة مالية،
ّ
أو ال ـت ـخ ــل ــي ع ــن ال ــزب ــائ ــن ملـصـلـحــة
مصارف أخــرى .الخيار األول ،يرتب
كلفة تخصيص رأسـمــال إلنشاء أي
من االثنني ،سواء مصرف استثماري
أو شــركــة وســاطــة مــالـيــة ،ويتضمن
األمر هيكلية إدارية بما فيها مجلس
إدارة ومــديــر ع ــام ول ـجــان ومــديــريــن
وموظفني ،وتركيب نظام معلوماتية
ونـظــام إداري ...كــل هــذه الكلفة ،في
رأي هــؤالء املصرفيني ليست ّ
مبررة
في سياق التعميم ،بل على العكس،
يرى هؤالء أن الفصل بني النشاطات
االستثمارية والنشاطات التجارية
هو أمر حتمي ،لكن السوق اللبنانية
ل ـي ـســت ج ــاه ــزة اآلن ،إذ أن غــالـبـيــة
ت ـجــارة األدوات املــالـيــة امل ـصــدرة في
ل ـب ـن ــان ت ـت ــم خ ـ ـ ــارج رده ـ ـ ــة ب ــورص ــة
بـيــروت وتـمـ ّـر عبر شــركــات معروفة
جيدًا من قبل مصرف لبنان.
ّ
أم ــا الـتـخــلــي ع ــن ال ــزب ــائ ــن ،فـهــو أمــر
غ ـيــر م ـق ـبــول ،ف ــامل ـص ــارف الـتـجــاريــة
ستكون مجبرة على فتح حسابات
لزبائنها في مصارف متخصصة أو
في شركات وساطة مالية ،وبالتالي
س ـ ـت ـ ـفـ ــرض عـ ـلـ ـيـ ـه ــا هـ ـ ـ ــذه األخـ ـ ـي ـ ــرة
تقاسم األرباح من العمليات املجراة
لـحـســاب الـ ّـزبــائــن ،علمًا ب ــأن غالبية
الزبائن يفضلون أن يعملوا مع جهة
مستقلة وليست لديهم الثقة الكافية
للعمل مع طرف ثالث .ويسأل بعض
امل ـص ــرف ـي ــن ع ــن أسـ ـب ــاب اس ـت ـب ـعــاد
امل ــؤس ـس ــات امل ــال ـي ــة ال ـت ــي ي ـك ــون من
صلب عملها تجارة األدوات املالية.

برافا
نفسها .فــي هــذا الــوقــت ،ال تــزال خطة
وزيـ ـ ــر ال ـب ـي ـئــة ورؤي ـ ـتـ ــه ح ـ ــول كـيـفـيــة
ّ
إدارة األزم ــة ُ"مـبـهـمــة" ،فــي ظــل تمنعه
ـان التوجه املزمع اعتماده في
عن إعـ ُ
الفترة املقبلة .وفيما يجري الحديث
حـ ـ ــول اعـ ـتـ ـم ــاد ال ــام ــرك ــزي ــة وت ــول ــي
الـبـلــديــات مـســؤولـيــة إدارة نفاياتها
عبر التشجيع على خـيــارات املحارق
ّ
"باملفرق"ُ ،يطرح تساؤل حول "مصير"
ال ـن ـفــايــات خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـت ــي تسبق
مرحلة اعتماد هــذه الحلول ،ما يشي
ب ــأن مـطـمــر ال ـكــوس ـتــا ب ــراف ــا سيبقى،
ُح ـك ـمــا ،مـفـتــوحــا .ش ــأن ــه ،ش ــأن مطمر
برج حمود ،الذي يبحث قضاء العجلة
في املنت ،حاليًا ،بدعوى إقفاله أيضًا.

إلى فخامة رئيس الجمهورية
نلتمس منكم أن تحمونا ،كما حمانا الرئيس إميل لحود.
 .1بلغ عميد الكلية السابق في مطلع شهر تشرين املاضي
السن القانونية .استبقت إدارة الجامعة هذا األمر باتخاذ
اإلجراءات لتعيني بديل .حدد القانون ( )66للعام ،2009
ّ
كيفية الترشح واالختيار .يختار مجلس الجامعة  3أسماء
من الخمسة التي يرفعها له مجلس الكلية ،بالتصويت.
حصل مرشحان على  23و 18صوتًا ،من أصل .26
وتساوى آخران بالحصول على  14صوتًا .كان ينبغي
اختيار أحدهما ،وحصل األكثر أقدمية واألكبر سنًا على
هذا الحق.
ُ
رض هذا األمر املرشح اآلخر ،الذي لم يقع االختيار
 .2لم ي ّ ِ
عليه .توسط لدى وزير التربية والتعليم العالي السابق،
ّ
وتوسط هذا األخير له ،واستحصل له على استشارة من
"هيئة االستشارات" في وزارة العدل ،فحواها ّأن من تم
ّ
اختياره ال يحق له في األساس أن يترشح ويتسلم العمادة،
ألنه يبقى لديه نحو سنتني فقط قبل اإلحالة إلى التقاعد ،في
حني أن مدة العمادة هي  4سنوات.
ال شيء طبعًا في القانون  67/75الذي ال يزال املرجع ،وال
في املمارسة منذ تاريخ صدور هذا القانون ،ما يدل على
ّ
حرمان األساتذة من حقوقهم املدنية في الترشح وشغل
املواقع األكاديمية ،ألنهم اقتربوا من سن التقاعد.
 .3تم تعيني الحائز  23صوتًا بالتكليف ،بانتظار أن يصبح
ً
أصيال بمرسوم من مجلس الوزراء ،باالستناد إلى عرف
داخل الجامعة ،يقضي بتوزيع مناصب العمداء على أساس
مذهبي ،بما يمنع الشطط ويقي الجامعة من الفجور.
ُ ّ
ّ .4
جديدة وأصبح للجامعة
مرت شهور ،وشكلت حكومة
ّ
رئيس جديد ووزير تربية جديد .تبلغ العميد وأساتذة
الكلية أن ملف الطعن الذي ّ
أعده وزير التربية السابق ،جرى
مجددًا األخذ به ،األمر الذي يعيد األمور إلى النقطة الصفر،
ويستدعي إعادة اختيار عميد للكلية "من أول وجديد".
استندت رئاسة الجامعة إلى الطعن وصدوره عن هيئة
ّ
وأصر املعارضون على أنه ال
االستشارات في وزارة العدل،
ّ
يحق ألحد حرمان أستاذ من حقوقه املدنية بمجرد اقترابه
من سن التقاعد ،وأن االستشارة تلك هي "سياسية" ،بمعنى
أنها ُد ّبجت كرمى لعيون الوزير السابق.
حني أراد العميد ّ
املعي ،التصدي لعملية استهدافه على هذا
ّ
النحو ،وتقديم طعن أمام قاضي األمور املستعجلة ،ثبط
ّ
واملختصون الذين استشارهم ،باعتبار أن
عزيمته املحامون
قاضي العجلة لن يكسر رأيًا صادرًا عن "هيئة االستشارات"،

ويأمر بإلغاء االنتخابات التي يجري اإلعداد لها.
 .5ملاذا هذا اإلصرار من قبل الوزير السابق على استعداء
أفراد الهيئة التعليمية في هذه الكلية ،وملصلحة من؟ يجمع
الوزير السابق بالعضو في الهيئة التعليمية املستفيد من
االنتماء املذهبي واالنتماء السياسي .بل إن هذا
الطعنّ ،
العضو تسلم مسؤولية في حزبه أخيرًا ،على ما قيل .لم
ُ
تثمر جهود الوزير السابق قبل أشهر حني كان وزيرًا،
لفرض اختيار األخير وفرض تعيينه عميدًا ،علمًا بأن
حصول ذلك كان سينشئ مشكلة كبرى في الكلية ،ألن
هذه األخيرة ليست من حصة مذهبه ،وألن ّمن فيها باتوا
ّ
ستفزون من هذا الشحن املذهبي الذي ال يكل ،ويرون أنهم
ُي
لم يختفوا بعد كمذهب ،ليرثهم اآلخرون.
 .6لم يشر القانون ( )66وال املمارسة االعتيادية إلى شرط
الكفاية ،خارج مسألة الرتبة ،للتعيني في املواقع اإلدارية
ّ
واألكاديمية العليا .ال ُيحضر أي نوع من امللفات التي
ّ
توفر خالصة عن املاضي األكاديمي للمرشح وأبحاثه
ّ
التسيب هذا ،يكسب
ودقة التزامه بتنفيذ دروسه .في جو
"الفهلوي" املعارك في وجه األساتذة الرصينني.

اإلدارة العامة.
مأساة
ّ
تستقبل وتودع أنواعًا من
الفاشلين والعدوانيين
 .7تتحمس قيادات كثيرة لالصطفافات املذهبية ،في حني
ّ
يتطرق إليها األساتذة محرجني .يلجأون إلى سوق هذه
االعتبارات ليحموا إنجازاتهم وكليتهم من "األشرار".
األمر ليس اصطفافًا مذهبيًا ،بل هو صراع مستميت ّبني
طرفني ومعسكرين .يمثل املعسكر األول ،أساتذة لم يخلوا
بواجباتهم ّ
مرة واحدة على مدى عمر مهني بكامله .دخل
ّ
هؤالء في صراعات وتصدوا لعملية تحويل التدريس إلى
مهزلة في مرحلة سابقة .وهم ال ينسون فضل الرئيس إميل
لحود الذي أنشأ "غرفة القضايا" في القصر الجمهوري،
واستجاب لصراخهم ،وتحرك مستندًا إلى استقصاءات
"غرفة القضايا" لتغيير اإلدارة في مطلع األلفية ،وأتاح لهم
بناء كلية جديدة ،بمناهج وأساتذة وأداء جدد.
وألنهم عاشوا تجارب مريرة في رؤية الطالب من أبنائهم

وأهلهمُ ،يحطم مستقبلهم بعدم املسؤولية وعدم الجدية،
ّ
تصدوا لهذا الواقع ونجحوا ،فهم يستقوون
وألنهم
بتجربتهم هذه ،ويواجهون أصناف الفاشلني والعدوانيني
الذين تعج اإلدارة العامة بهم.
وهذا يجعلهم في صدام مستميت داخل الكلية مع أفراد
املعسكر الثاني .وهم مجموعة من ال يريدون أن ّ
يدر ّسوا،
ويريدون أن يكونوا "وجهاء" الكلية ،ولو أنهم يخلون
بواجباتهم .ويريدون أن يجعلوا من ّ
يدرسون بجدية،
مطأطئي الرؤوس على الدوام.
 .8حني "يستقتل" أحدهم للفوز بمنصب ،يستخدم انتماءه
أطراف معينة ،وانتماءه
السياسي الكتساب الدعم عند
ّ
املذهبي عند أطراف أخرى ،وانتماءه املحلي عند أطراف ثالثة.
ّ
اكتساب الدعم ّ
ويحرر صاحبه من االلتزام
يبرر كل شيء،
ّ
بأدنى املوجبات األخالقية .وحني تعرض ّأحدهم لخيبة
كبيرة في حياته الشخصية ،تعاطف معه الكل واحتضنوه.
لكن املشكلة ليست عند اآلخرين ،بل هي عنده هو .يمتلئ
بسبب إخفاقه بـ"سعار" ال ينفك ّ
يعبر عنه بعدوانية فارطة
ّ
ّ
مرة بعد ّ
والتسبب باألذى ّ
مرة ،للكلية التي فرغته ،ووفرت له
ُ ّ
أفضل الشروط للعمل .ولو كان هناك ملف أكاديمي يحضر
قبل االنتخاباتّ ،
لتبي أن أحدهم أضاف اسمه إلى أبحاث
حققها أساتذة أجانب ،ثم جرى احتسابها له ،لترفيعه إلى
ّ
الرتبة التي تسمح له بالترشح إلى العمادة.
ّ
 .9هذه هي مأساة اإلدارة العامة .تستقبل وتودع أنواعًا من
الفاشلني والعدوانيني .وألنه ال أحد يسأل ،وألنه ال مساءلة
وال محاسبة ،أو ثواب وعقاب ،وال تقويم ألداء العاملني،
يسوم الفاشلون البيئة املحيطة بهم أنواع العسف والهوان.
يعتقد هؤالء البائسون أن بالدنا العربية ذاهبة إلى انهيار
أكبر في مقوماتها وإداراتها الحكومية .وهو ما يشجعهم
على اإلكثار من التهاون واإلسفاف في تعاملهم مع
مسؤولياتهم املهنية .وهم مخطئون ،ألن الدول العربية
تجاوزت قطوع "الشتاء العربي" .بل إن األمل بمستقبل
أفضل للعرب ،تحققه إدارات حكومية فاعلة تحترم نفسها،
هو اليوم أكبر من أي وقت سابق.
" .10جريمة" العميد املنتخب التي ال تغتفر ،أنه إزاء التصريح
ّ
املتكرر من قبل أحد األساتذة املتعاقدين بالساعة في العام
املاضي ،بأنه ال يريد أن يتابع التدريس في املقررات التي
كان يتولى تدريسها ،استبدل هذا األخير بأساتذة جدد .هذا
األستاذ املتعاقد هو اآلخر من املجموعة في الكلية املحيطة
بالوزير السابق.
سيكافح األساتذة الذين بنوا الكلية بجهدهم وضميرهم
ّ
ويتصدون للذين يريدون شرًا بطالبنا ومستقبل
الحي،
لبنان ،كائنًا ما كان الثمن.

تقرير

قرض إلصالح الطرقات:
 200مليون دوالر من البنك الدولي
 1.3م ـل ـيــار دوالر ب ـلــغ ح ـجــم االرت ـب ــاط
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي لـ ـلـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي مـ ـ ــن املـ ـن ــح
والقروض وغيرها من وسائل التمويل
امل ـي ـ َّـســر ت ـج ــاه ل ـب ـن ــان ،ب ـعــدمــا خـ ّـصــص
الـبـنــك أول مــن أم ــس  200مـلـيــون دوالر
إلصالح الطرق في لبنان ،متماشيًا بذلك
مع الخطة الحكومية التي تصل مدتها
الى خمس سنوات ،وتبلغ تكلفتها 510
ماليني دوالر.
وب ــرغ ــم اع ـ ـتـ ــراف ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي خ ــال
إع ــان ــه ع ــن الـ ـق ــرض بــال ـض ـغــط ال ـهــائــل
على البنى التحتية الــذي خلقه وجــود
أك ـثــر مــن مـلـيــون ون ـصــف مـلـيــون الجــئ
ف ــي ال ـب ـل ــد ومـ ــا أح ــدث ــه م ــن ت ـغ ـي ـيــر فــي
سـ ــوق ال ـع ـمــل ب ــزي ــادة األيـ ـ ــدي الـعــامـلــة
ب ـن ـس ـبــة  ،%35إال أنـ ــه أعـ ـط ــى ف ـق ــط 45
دوالر من املبلغ كمنحة من آلية
مليون
التمويل ُامل َّ
يسر التي يديرها البنك ،فيما
الـ  155مليون دوالر املتبقية هي قرض
ُيـسـ َّـدد على مــدى  32عامًا ونصف عــام،
منها فترة سماح لسبع سنوات .للمرة
يحصل لبنان على تمويل من
األول ــىُ ،
نشئت في عام  2016ملساندة
اآللية التي أ ِ

طــة ال ــدخ ــل ال ـتــي كــانــت
ال ـب ـل ــدان امل ـتــوس ـ َّ
ً
فــي مــا مضى تتلقى تـمــويــا عــاديــا من
البنك الدولي ،لكنها تمر اآلن بضغوط
اجتماعية واقتصادية غير عادية.
س ـي ـت ـضـ َّـمــن امل ـ ـشـ ــروع إج ـ ـ ــراء م ـس ــح ملــا
يصل إلى ستة آالف كيلومتر من الطرق
الرئيسية والثانوية والفرعية لتحديد
أيها أشــد احتياجًا إلــى إعــادة التأهيل.
َ
ُ
ستخدم التمويل في إصــاح نحو
وسي
 500كـيـلــومـتــر م ــن ال ـط ــرق ف ــي املــرحـلــة
األولى من خطة حكومية أوسع لتجديد
قـطــاع ال ـطــرق امل ـت ـ ّ
ـردي فــي ال ـبــاد .تركز
املرحلة األولــى من خطة إصــاح الطرق
ع ـل ــى  4أهـ ـ ـ ــداف رئ ـي ـس ـي ــة ،ه ـ ــي :إع ـ ــادة
تأهيل وصيانة شبكات الطرق القائمة،
ت ـح ـســن أن ـظ ـمــة س ــام ــة الـ ـط ــرق ،ش ــراء
معدات الطوارئ الالزمة ألشغال الطرق
وبناء القدرات لتحسني اإلدارة والكفاءة
في القطاع.
يـشـيــر الـبـنــك ال ــدول ــي فــي بـيــانــه إل ــى أن
لبنان "يشهد واح ـدًا مــن أعـلــى معدالت
ح ـ ـ ــوادث الـ ـط ــرق ف ــي ال ـع ــال ــم م ــن حـيــث
متوسط نصيب الفرد" .وتشير تقديرات

منظمة الـصـحــة الـعــاملـيــة إل ــى أن الـعــدد
اإلج ـم ــال ــي لــوف ـيــات ح ـ ــوادث امل ـ ــرور في
عام  2015بلغ  1088وتتراوح التكاليف
االقـتـصــاديــة الناجمة عنها مــا بــن %3
(أرشيف)

و %5من إجمالي الناتج املحلي.
ي ـش ــرح ف ــري ــد ب ـل ـحــاج امل ــدي ــر اإلقـلـيـمــي
لـ ـ ــدائـ ـ ــرة ال ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط ف ـ ــي ال ـب ـن ــك
ال ــدول ــي أن الـ ـه ــدف م ــن "ه ـ ــذا الـتـمــويــل
هــو مساعدة لبنان على االسـتـمــرار في
ت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــات األس ــاس ـي ــة ملــواطـنـيــه
ولالجئني السوريني في البالد .فلبنان
ـ باستضافته الالجئني ـ ُي ِّ
قدم للمجتمع
الدولي منفعة عامة عاملية .ويجب زيادة
الــدعــم املــالــي الــدول ـيــة لـتـضــاهــي سخاء
ه ــذا ال ـب ـلــد وك ــرم ــه ".ف ــي ح ــن أك ــد زي ــاد
ال ـن ـكــت الـخـبـيــر األول ف ــي م ـجــال الـنـقــل
بالبنك الــدولــي أن "قطاع النقل كــان في
ما مضى مصدرًا رئيسيًا للدخل للفقراء
من اللبنانيني والسوريني وال يزال يلعب
هذا الدور" .وأضاف إن مشروع الطرقات
"سي ِّ
والتوظيف ُ
ؤدي إلى تحسني نوعية
شبكة الطرق وسالمتها ،وال سيما في
املناطق األق ــل نـمـوًا مــن الـبــاد ،وتعزيز
الترابط ،وخفض تكلفة النقل ،ويساعد
على تطوير االقتصاد املحلي من خالل
ت ـح ـســن س ـبــل ال ــوص ــول إلـ ــى األس ـ ــواق
والخدمات".

