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مجتمع وإقتصاد
َّ
ّ
ّ
يقوم بهذه المهمات عنه .هي مهمات ملزمة
من
ثمة
الخارج.
مع
العالقات
يقيم
أو
ط
يخط
أو
ر
يفك
على الغالف رئاسة مجلس الوزراء ليس فيها من
ّ
ّ
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،UNDPوهي مدفوعة الثمن من المال العام .رئيس الحكومة ينفذ ما يخطط له خبراء البرنامج ،سواء لجهة رسم السياسات
االقتصادية في مختلف القطاعات ،أو تحديد األهداف االستراتيجية والعالقات الديبلوماسية أو صياغة موقف لبنان من القضايا اإلقليمية والدولية!

الـ UNDPفي رئاسة مجلس الوزراء :نحن منفكر
محمد وهبة
خــال السنوات املاضية ،كــان برنامج
األمـ ــم امل ـت ـحــدة اإلن ـمــائــي يـتـغـلـغــل في
اإلدارة اللبنانية إلــى حـ ّـد وصفه بأنه
ت ـحـ ّـول إل ــى «إدارة ردي ـف ــة» .فــي وزارة
امل ــال هــو الجهة الـتــي تقترح مـســارات
الـسـيــاســة املــالـيــة وتــديــر الــديــن الـعــام،
وفي وزارة االقتصاد كان هذا البرنامج
ً
مسؤوال عن انضمام لبنان إلى منظمة
ال ـت ـجــارة الـعــاملـيــة وع ــن كــل مــا يتعلق
بسياسة لبنان في التجارة الخارجية،
وفــي وزارة الطاقة له مساهمة أيضًا،
وف ــي وزارة الـبـيـئــة ل ــه دور أس ــاس ــي،
وف ــي وزارة ال ـتــرب ـيــة ...أم ــا فــي رئــاســة
مجلس ال ــوزراء ،فالقصة ال تقف عند
ح ــدود رس ــم سـيــاســات قـطــاعـيــة ،على
خـطــورة هــذا املــوضــوع ،بــل تـصــل إلــى
حــدود اتـخــاذ ال ـقــرارات السيادية عبر
رســم استراتيجيات ملوقف لبنان من
القضايا اإلقليمية والدولية.

إدارة رديفة بـ 14.5مليار ليرة
س ـ ـنـ ــويـ ــا تـ ـخـ ـص ــص اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــادات فــي
املوازنة العامة لتسديد نفقات برنامج
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة اإلنـ ـم ــائ ــي .ت ـب ـلــغ هــذه
النفقات في مشروع موازنة عام 2017
ّ
ن ـحــو  14.5م ـل ـيــار ل ـي ــرة .تـ ـت ــوزع هــذه
االع ـت ـمــادات عـلــى سـبــع إدارات لديها
ات ـف ــاق ـي ــة ت ـ ـعـ ــاون مـ ــع ب ــرن ــام ــج األمـ ــم
املـتـحــدة اإلنـمــائــي .الـحـ ّـصــة األكـبــر من
هـ ــذه االعـ ـتـ ـم ــادات ت ـص ــرف ف ــي وزارة

يحضر خبراء البرنامج اجتماعات
رئيس الحكومة مع السفراء
والديبلوماسيين األجانب
التنمية اإلداري ــة تحت عنوان «نفقات
وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية»
( ،)%27وتليها وزارة املال تحت عنوان
«مـســاهـمــة فــي بــرنــامــج األم ــم املتحدة
اإلنـمــائــي» ( ،)%27ثــم رئــاســة مجلس
ال ـ ــوزراء تـحــت ع ـنــوان «ت ـعــزيــز ق ــدرات
تنفيذ مقررات رئاسة مجلس الوزراء»
( ،)%15.5وفي وزارة االقتصاد بعنوان
«مـســاهـمــة فــي بــرنــامــج األم ــم املتحدة
اإلنـ ـ ـم ـ ــائ ـ ــي» ( ،)%12.5وف ـ ــي وزارة
التربية بعنوان «مساهمة في برنامج
األم ــم املـتـحــدة لــدعــم ال ـق ــدرات اإلداري ــة
وامل ـع ـلــومــات ـيــة» ( ،)%8.3وف ــي وزارة
الـبـيـئــة أي ـضــا «مـســاهـمــة ف ــي بــرنــامــج
األمم املتحدة اإلنمائي» (.)%9.7
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرت سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ع ـ ـلـ ــى بـ ــدء
ال ـبــرنــامــج بـتـقــديــم خــدمــاتــه املــدفــوعــة

يتولى  UNDPتنسيق العالقات الخارجية والدولية لرئيس مجلس الوزراء (داالتي ونهرا)

األجـ ــر ل ـ ـلـ ــوزارات واإلدارات امل ــذك ــورة
مــن دون أن تتضح ال ـجــدوى مــن ذلــك.
ل ـك ــن هـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج ت ـ ــرك ،ب ــوض ــوح،
أث ـرًا سلبيًا على اإلدارة العامة ،وبات
ّ
يـشــكــل إدارة رديـفــة لـهــا فــي الــوظــائــف
العليا ،واملهمات األساسية واألعمال
االس ـت ـشــاريــة لـ ـل ــوزراء ،بــاإلضــافــة إلــى
سـهــولــة الـتــوظـيــف ع ـبــره ،إل ــى ح ـ ّـد أنــه
بات يسيطر على الوظائف األساسية
وامل ـه ـمــة ف ــي مـخـتـلــف إدارات ال ــدول ــة،
ق ـبــل أن ي ـت ـبـ ّـن أن ــه ي ـقــوم بالتخطيط
ورسم استراتيجيات رئيس الحكومة
وعالقاته الديبلوماسية.

السياسات القطاعية
ب ـح ـس ــب تـ ـق ــري ــر صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن رئ ــاس ــة
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،ف ــإن امل ــوازن ــة الـعــامــة

تـ ـم ـ ِّـول ال ـب ــرن ــام ــج ف ــي إطـ ـ ــار «ت ـعــزيــز
ق ــدرات تنفيذ مـقــررات رئــاســة مجلس
الــوزراء» ،تبلغ االعتمادات املخصصة
في هذا اإلطار نحو  2.172مليار ليرة،
ّ
ويقدم البرنامج املساعدة االستشارية
وال ـت ـق ـن ـي ــة ل ــرئ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
بـ ـه ــدف تـ ـط ــوي ــر مـ ـش ــاري ــع ال ـح ـك ــوم ــة
االقتصادية واالجتماعية واإلنمائية
من خالل وضع برنامج عمل تطبيقي
وتصميم آليات التنفيذ.
كذلك ّ
ينسق البرنامج بــن ال ــوزارات
والـ ـجـ ـه ــات ال ــرس ـم ـي ــة امل ـع ـن ـي ــة وم ــع
الجهات املانحة واألطراف الخارجية.
وباختصار ،إن البرنامج ّ
يقدم الدعم
لرئيس الحكومة في مجال السياسة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـص ـم ـيــم
م ـ ـشـ ــاريـ ــع إصـ ــاح ـ ـيـ ــة وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا،

وتطوير القدرات املؤسساتية.
ويــذكــر التقرير بالتفصيل عمله لدى
رئــاســة مجلس ال ــوزراء فــي القطاعات
االقتصادية املختلفة مثل قطاع النقل
وقطاعي الطاقة واملياه ،وقطاع البيئة،
وتـمـثـيــل رئ ــاس ــة مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء في
مــؤتـمــرات دولـيــة ،وفــي االستراتيجية
الوطنية للتنمية املستدامة ،وتحسني
أنـشـطــة األع ـمــال فــي لـبـنــان ،ومـشــروع
استهداف الفقر ،وفــي صـنــدوق إعــادة
الـ ـت ــأهـ ـي ــل ،وف ـ ــي ال ـس ـي ــاح ــة ال ـث ـقــاف ـيــة
ال ـ ــديـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،وأنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
املعلومات واالتصال ،وإصالح النظام
اإلحصائي ،وأنشطة سالمة الغذاء.

مهمات سيادية
لكن رئيس الحكومة لم يكتف بهذا

القدر من املهمات امللقاة على عاتق
ال ـب ــرن ــام ــج وإلـ ـغ ــاء اإلدارة ال ـعــامــة،
ب ــل أضـ ـ ــاف م ـه ـم ــات أخـ ـ ــرى تـتـعـلــق
بــ«تـنـسـيــق أزمـ ــة الـ ـن ــزوح ال ـس ــوري،
وتـ ـنـ ـسـ ـي ــق الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
وال ــدول ـي ــة لــرئـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء،
ّ
وت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق وض ـ ـ ـ ــع خـ ـ ــطـ ـ ــة وطـ ـنـ ـي ــة
ّ
وب ــرن ــام ــج ع ـمــل ل ـل ـحـ ّـد م ــن ال ـت ـطــرف
ال ـع ـن ـفــي ،قـ ـي ــادة وت ـن ـس ـيــق الـجـهــود
ّ
الوطنية لتنفيذ خطة األمــم املتحدة
للتنمية املستدامة لعام .»2030
الالفت في هذه املهمات اإلضافية ،ما
يتعلق بتنسيق العالقات الخارجية
وال ــدول ـي ــة لــرئـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء.
ف ـقــد ت ـب ـ ّـن أن ال ـب ــرن ــام ــج ي ـس ـهــم في
«وضـ ـ ـ ــع األه ـ ـ ـ ـ ــداف االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
لــرئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وت ــزوي ــده

تقرير

هل يفصل التشريع بين التعليم الرسمي والخاص؟
فاتن الحاج
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن تـ ــوق ـ ـيـ ــع رئـ ـي ــس
الـجـمـهــوريــة ،مـيـشــال ع ــون ،قانوني
سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب وال ـب ـنــود
ال ـضــري ـب ـيــة ،ارتـ ـف ــع م ـن ـســوب الـقـلــق
م ــن ف ـصــل ال ـت ـشــريــع ب ــن الـقـطــاعــن
التعليميني الــرسـمــي وال ـخ ــاص .إذ
يـتـحــدث بـعــض ال ـنــواب عــن احتمال
طـ ــرح اق ـ ـتـ ــراح ق ــان ــون م ـع ـجــل م ـكــرر
يستثني معلمي املـ ــدارس الخاصة
مـ ــن أح ـ ـكـ ــام قـ ــانـ ــون ال ـس ـل ـس ـل ــة ،إل ــى
جــانــب اق ـتــراحــات ال ـقــوانــن املعجلة

املكررة التي جرى التوافق عليها بني
ً
بناء على
الكتل النيابية األساسية
ضغوط مجموعات املصالح.
وكـ ـ ــان ال ـن ــائ ــب إب ــراهـ ـي ــم ك ـن ـع ــان قــد
ت ـح ــدث ع ـق ــب ال ـج ـل ـســة الـتـشــريـعـيــة
األخ ـ ـيـ ــرة عـ ــن إعـ ـ ـ ــداد ن ـح ــو ث ـمــان ـيــة
اقتراحات قوانني يجري في ضوئها
إدخال تعديالت إلى السلسلة ،منها
اقتراح قانون يحافظ على صندوق
تعاضد القضاة ،واقـتــراحــات أخــرى
مرتبطة باملتقاعدين وعــدم إخضاع
زي ـ ــادات ال ـش ـهــداء وال ـجــرحــى وذوي
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة لـلـتـقـسـيــط

أو ال ـ ـت ـ ـجـ ــزئـ ــة ،إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء مـ ـ ــا ي ـس ـ ّـم ــى
«االزدواجـ ـ ـي ـ ــة ال ـضــري ـب ـيــة» ألع ـضــاء
نقابات املهن الحرة وإلـغــاء الرسوم
عـ ـل ــى املـ ـ ـش ـ ــروب ـ ــات ال ـ ــروحـ ـ ـي ـ ــة .وق ــد
علمت «األخبار» أن هناك اقتراحات
أخرى يجري اإلعداد لها خارج هذه
العناوين ،من بينها فصل التشريع
بــن معلمي ال ـخــاص والــرس ـمــي ،أو
االس ـت ـعــاضــة ع ــن ذل ــك بـتــوفـيــر دعــم
م ــال ــي لـ ـلـ ـم ــدارس الـ ـخ ــاص ــة يـغـطــي
قسمًا من زيادات الرواتب.
لم يذكر كنعان ،يومها ،أي تفصيل
ي ـت ـع ـلــق ب ــوح ــدة ال ـت ـش ــري ــع أو دع ــم

املـ ـ ــدارس ،وبـحـســب م ـصــادر نيابية
مـ ـط ـل ـع ــة ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـ ـلـ ـ ــف ،فـ ـ ـ ــإن ال ـك ـت ــل
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة لـ ــم تـ ـ ـت ـ ــداول ح ـت ــى اآلن
باآللية ،إال أن هذه املصادر تلفت إلى
ً
ّ
كتال نيابية ّ
عدة أبدت استعدادها
أن
ّ
للعمل من أجل الفصل وفك االرتباط
ب ــن املـعـلـمــن ف ــي ال ـق ـط ــاع الــرسـمــي
واملعلمني في القطاع الخاص ،وذلك
فــي االجـتـمــاع األخـيــر ال ــذي عقد في
الـســرايــا الـحـكــومـيــة بــرئــاســة رئيس
الـحـكــومــة سـعــد الـحــريــري وحـضــور
أعضاء لجنة السلسلة ،والذي وضع
ال ـل ـم ـســات الـنـهــائ ـيــة ع ـلــى الـتـســويــة

التي سبقت توقيع قانون السلسلة.
تـقــول امل ـصــادر إن جميع املـشــاركــن
ف ــي االج ـت ـمــاع امل ــذك ــور واف ـق ــوا على
ّ
أن زي ــادة روات ــب املعلمني ستحدث
إربـ ـ ــاكـ ـ ــا وت ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــدات ف ـ ــي امل ـ ـ ـ ــدارس
الخاصة ،وهــذا األمــر سيؤدي حتمًا
إلــى زي ــادة على األق ـســاط ق ــدرت بني
 750أل ـفــا وم ـل ـيــون و 500أل ــف لـيــرة،
ُ
ّ
إال أن هــذه املـصــادر تـقـ ّـر بــأن األرقــام
م ـ ـصـ ــدرهـ ــا املـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،ال
اإلدارات الحكومية املعنية.
ُتجدر اإلشارة إلى أن قانون السلسلة
أ ّ
قر في املجلس النيابي برفع األيدي

