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على الحافة

معالجة مكبات أم هدر  20مليون دوالر؟
حبيب معلوف
ّ
عذب وزير البيئة طارق الخطيب نفسه بالصعود
الى منطقة نيو سهيلة ،امس ،اثر ورود شكوى
الى الوزارة عن حرق نفايات وردميات .فهو ،على
ما يبدو ،لم يجد شيئًا يذكر(!) بحسب الخبر
والصورة اللذين ّ
وزعهما مكتبه االعالمي .اذا لم
يشر الخبر الى ما ُعثر عليه في املوقع .ولم يظهر
فــي الـصــورة إال القليل مــن الــرمــاد مــن مصادر
نباتية على ما يبدو ،يوجد مثلها الكثير في مثل
هذه األيام (موسم التشحيل) في معظم املناطق
الزراعية.
ليست املرة االولى التي يزور فيها الوزير مواقع
بناء على شكاوى ،بحسب ما ُيعلن .لكن عالمات
ُ
كانت زيــاراتــه هذه
استفهام تطرح حــول ّ ما إذا ّ
محصورة بمواقع معينة .فالتيقن من اهتمامه
بمثل هذه الشكاوى وبمتابعتها بفاعلية ،يعني
أن املئات منها ستصله يوميًا .ويعني ،تاليًا ،أن
معاليه سيجول البالد ،طولها وعرضها ،ملالحقة
هذه الشكاوى ،وإال كان غير عــادل ،أو صاحب
غرض معني!
على أي ح ــال ،لــم يشأ الــوزيــر أن يـعــود وسلته
ف ــارغ ــة .فــاس ـت ـفــاد م ــن امل ـنــاس ـبــة ل ــإع ــان عن
مــواف ـقــة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء عـلــى تـكـلـيــف مجلس
االنـمــاء واالعـمــار بــإعــادة تأهيل املكبات ،بكلفة
اولية تقدر بـ  20مليون دوالر ،على أن يبدأ العمل
في جبل لبنان.

وب ــامل ـن ــاس ـب ــة ،ايـ ـض ــا ،ت ــوق ـع ــت مـ ـص ــادر بـيـئـيــة
مطلعة أن تذهب ال ــ 20مليونًا ه ــدرًا .إذ لــم تأت
هذه الخطة ،بعد وضع استراتيجية ملعالجة كل
انواع النفايات ،املنزلية وغير املنزلية ،الصناعية
والطبية ...اضافة الى الردميات .علمًا أن السياسة
املستدامة لإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة التي
وضعتها وزارة الـبـيـئــة ،وواف ــق عليها مجلس
الوزراء في قراره الرقم  45بتاريخ ،2018/1/11
ليست استراتيجية ،بدليل أن الفقرة السادسة
ّ
ستعد االستراتيجية
منها ،توضح ان ال ــوزارة
فور إقرار هذه السياسة!
لـيـســت املـشـكـلــة ف ـقــط أن ال ـ ـ ــوزارة (وال ـح ـكــومــة
ضمنًا) تعمل وتصرف من استراتيجية ،كأنها
تصرف من دون موازنة ،وال املشكلة انها أقرت
سياسات قبل أن تقر االستراتيجية .بل بكونها
اختارت منطقة للبدء بمعالجة مكباتها ،قبل أن
تضع الخطة املتكاملة ملعالجة كل انواع نفاياتها،
بـشـكــل منتظم ومـتـكــامــل وم ـس ـتــدام .ال بــل أن
املنطقة (جبل لبنان) التي اختيرت ،بــدايــة ،هي
األضعف بني غيرها من ناحية الجاهزية!
ت ـن ــص املـ ـ ـ ــادة  2ـ ـ ـ ـ ـ  2مـ ــن م ـل ـخ ــص ال ـس ـيــاســة
املستدامة الذي اشرنا اليه ،على ان وزارة البيئة
ستتواصل مــع الـبـلــديــات ،اسـتـنــادا الــى املخطط
الـتــوجـيـهــي لـتــأهـيــل امل ـك ـبــات (راجـ ــع «االخ ـب ــار»
في  ،)2018/2/23للبدء في تنفيذ هذا املخطط
«تــزامـنــا مــع إن ـشــاء مــراكــز املـعــالـجــة والتخلص

الـنـهــائــي ال ـجــديــدة» .فــأيــن هــي مــراكــز التخلص
النهائية (أي املطامر) في جبل لبنان؟
ك ـ ــان ي ـم ـكــن لـ ـه ــذه ال ـف ـق ــرة أن تـ ـك ــون مـنـطـقـيــة
ومـفـهــومــة ،لــو لــم يـتــم شـطــب الـبـنــد األخ ـيــر من
ال ـجــانــب االج ــرائ ــي ف ــي مـلـخــص الـس ـيــاســة ،في
جلسة مجلس ال ــوزراء في  ،2018/1/11والــذي
ك ــان ي ـنــص ع ـلــى «اس ـت ـح ــداث م ـطــامــر صحية
للعوادم في محافظة جبل لبنان وبيروت… في
مــواقــع تقترحها ات ـحــادات الـبـلــديــات…» .أي أن
تكون هناك مطامر ملا يتبقى من املعالجات التي
ستقوم بها البلديات بعد إنشاء معامل ،كمكان
للتخلص النهائي من العوادم أو املتبقيات .بعد
شطب هــذا الـبـنــد ،وبـعــد تقرير مجلس االنـمــاء
واالع ـمــار الــذي يؤكد أن مطمر بــرج حمود بلغ
قــدرتــه االسـتـيـعــابـيــة نـهــايــة  ،2017وان ال ـقــدرة
االس ـت ـي ـعــاب ـيــة ف ــي مـطـمــر ال ـج ــدي ــدة ()zone d
تنتهي اول آذار  …2019كيف يمكن تفسير
موافقة مجلس ال ــوزراء على صــرف  20مليون
دوالر إلعــادة تأهيل ّ
مكبات ،قبل التأكد من أن
االزمة لن تعود ،ولن نعود الى املكبات؟!
ام ــا إذا ك ــان األم ــر ي ـن ــدرج ف ــي إط ــار «ال ـصــرف
االن ـت ـخ ــاب ــي» م ــن امل ـ ــال الـ ـع ــام (كـ ـف ــاالت امل ـقــالــع
والكسارات في وزارة البيئة املخصصة العادة
تأهيل مواقع املقالع املشوهة للبيئة) ،فهذا أننا
أمام هدر للمال العام وللبيئة معًا .وهذه فضيحة
اخرى ،نعود اليها الحقًا.

مقال

ّ
قضايا الجامعة معلقة على أجندة الخالفات
فارس اشتي*

هـ ـ ـن ـ ــا؟ مـ ـ ـ ـ ــاذا تـ ـ ـق ـ ــول ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة ع ـمــا
ي ـ ـجـ ــري؟ وإل ـ ـ ــى أي ـ ـ ــن؟ تـ ـق ــول م ــدي ــرة
ق ـس ــم اإلعـ ـ ـ ــام فـ ــي األونـ ـ ـ ـ ـ ــروا ،ه ــدى
سمرا ،بدبلوماسية مبالغ فيها ،إن
«الـقــرار األميركي بخفض التبرعات
لـهــذا ال ـعــام هــو ق ــرار س ـيــادي خــاص
بـ ــالـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ك ـ ــدول ـ ــة ،وه ــم
وح ــده ــم يـسـتـطـيـعــون اإلج ــاب ــة عن
أس ـ ـبـ ــاب قـ ـ ــرارهـ ـ ــم .والـ ــوكـ ــالـ ــة ت ـبــذل
ج ـهــودًا كـبـيــرة بالتنسيق مــع األمــم
املـتـحــدة والـ ــدول الــداعـمــة واملضيفة
لالجئني لثني اإلدارة األميركية عن
قرارها» .ال يسمن ّ
الرد وال يغني عن
ج ــوع .ال ـظ ــروف الـحـيــاتـيــة الصعبة
مستمرة ،وإن لم تكن باألمر الجديد
عـلــى الــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن .لكن
األم ــر يـتـجــه ليصبح أك ـثــر خ ـطــورة،
بـ ـسـ ـب ــب الـ ـعـ ـج ــز امل ـ ــال ـ ــي اآلخ ـ ـ ـ ــذ فــي
االت ـســاع .هــذا العجز ال ــذي يــأتــي كل
مرة ليضرب بعضًا من الحياة التي
بناها الالجئون بلحمهم الحي.

كشفت املذكرة التوجيهية التي أصدرها رئيس الجامعة
اللبنانية فؤاد أيوب (ضرورة التزام الجميع في الجامعة
بسلطته الرئاسية) وردود الفعل عليها ،املستور في
ّ
ويتبدى هذا
الجامعة ،وهو غير مستور عن املعنيني بها،
املستور في:
ـ ـ هزالة القضايا التى انبرى ّ
القيمون على الجامعة
إلثارتها والتصارع عليها ،فأصبح التقيد بتعميمات
الرئيس وانضباط األساتذة بالدوام ومراعاة التوازن
الطائفي وامليثاقية هي القضايا ،وغابت قضايا التفريع
والتشعيب العشوائي ،وانتزاع مجلس الوزراء صالحية
مجلس الجامعة ،واالستنسابية في التعاقد والتدخل
السياسي في التفريغ والترفيع والتعيني ،ونقص
املختبرات وضعف املكتبات.
فجاجة اإلعالن عن خرق قانون الجامعة ونظمها
واملنطق الذي يحكم عملها املتفرد ،فرئاسة الجامعة
تعلن في التعميم الرقم  ،3غير املختلف عليه بني
املتخاصمني ،ضرورة مراعاة التوازن الطائفي وامليثاقية
في الترشيحات للمناصب اإلدارية ،وهذا خرق لقانون
الجامعة وللدستور وألصول العمل األكاديمي ،وبيانات
املكاتب التربوية كافة ،التي صدرت حتى اآلن ،خرقت
القانون؛ فبيان املكتب التربوي لحركة أمل والتعبئة
التربوية لحزب الله أورد «توصلنا الى إيجاد حل ملسألة
التعميم الرقم ( 2التوقيع على جداول الحضور»…
«ورغم غياب أطراف أساسية في جلسة الرابطة ،في
ً
وقت تسلتزم فيه الدعوة إلى اإلضراب حدًا معقوال
من التوافق وامليثاقية إلنجاحه» ،وبيان اللقاء التقدمي
ألساتذة الجامعة أورد «سيأخذ اللقاء املبادرة  ...ويدعو
املكاتب التربوية كافة إلى لقاء موسع لبحث مواضيع
الخالف وإيجاد الحلول» ،وبيان املكتب التربوي في
التيار الوطني الحر أوردّ أن بيان الرابطة «لم يحظ
باإلجماع ...وكان قد حذر (التيار) مرارًا من مغبة
إصدار بيانات رسمية من دون إجماع كامل هيئتها.»...
ُ
شهد به في بيانات هذه املكاتب تجاوزًا
ويعني ما است ِ

فجًا لهيئات ترعى الجامعة وألصول العمل في أي هيئة
في الجامعة ،فهناك مجلس للجامعة يفترض أن تقر
فيه قضايا الجامعة ،ال في املكاتب التربوية ،وهناك
رابطة نص نظامها املعترف به على دورها النقدي ،بما
يعزز دور الجامعة العلمي والبحثي ويدافع عن مصالح
األساتذة ،وهناك أعراف ونصوص في كل الهيئات في
العالم تحدد أصول اتخاذ القرارات ،وندر النص على
اإلجماع في ذلك.
ّإن القضايا املختلف عليها (دوام األساتذة ،حق الرئيس
بإصدار التعميمات وسلطته الرئاسية ْ ،حق الرابطة
ُ
بالنقد) هي قضايا بديهية ال يجوز أن تنقض بديهيتها

سلطة رئيس الجامعة بديهية،
إال أنها محكومة بالقانون،
وهي هنا إدارة جماعية

بطرحها للنقاش وإثارة الخالف حولها ،األمر الذي يدفع
التساؤل ملاذا كان هذا؟ ويندرج الجواب في احتمالني:
الى ِ
ـ ـ األول تعمد املتنازعني ،بتنسيق أو من دونه ،إلهاء
األساتذة والطالب والناس كافة عن املشاكل الكثيرة
في الجامعة ،وتغطي الصحف ووسائل التواصل
االجتماعي العشرات منها ،وتسكت هذه املكاتب ومعها
رئاسة الجامعة والهيئة التنفيذية للرابطة عنها.
ـ ـ الثاني تدني الوعي القانوني واألكاديمي والنقابي عند
القيمني على أمور الجامعة :فسلطة الرئيس بديهية ،إال
أنها محكومة بالقانون ،وهي هنا إدارة جماعية (رئيس
ومجلس) ،ورحم الله إدمون نعيم الذي كان يرفض
إدراج أي بند على جدول أعمال الجامعة قبل عرضه
ّ
على هيئة قانونية من كبار الحقوقيني ،مع العلم بأنه

من كبارهم.
والتزام األساتذة بدوام بديهي ،أيضًا ،ال بل ّإن املطلوب
منهم التفرغ الكامل للعمل األكاديمي ،وللرئاسة وسائل
وأساليب لضبطه ،آخرها التوقيع على سجل للدوام،
ومنها :ضبط العاملني منهم خارج الجامعة في عيادات
خاصة ومكاتب محاماة وهندسة وجامعات خاصة
وغير ذلك ،وإيجاد األطر التي تتيح لألستاذ العمل،
تدريسًا وبحثًا ومشاركة ،وتكليف مجالس الفروع
والكليات بذلك.
وحق الهيئة التنفيذية للرابطة بالنقد والتصويب
بديهي ،أيضأ ،ال بل هو واجبها ،وكذلك حقها في
إصدار القرارات باألغلبية التي ّ
نص عليها نظامها ،إال
ّأن هذين الحقني يجب أن يستخدما ملواجهة املشاكل
التي تواجهها الجامعة ،فمع أهمية احترام خصوصية
الجامعي وكرامته في التوقيع أو عدمهّ ،
فإن كرامته أن
يعرف بأبحاثه ال بلقبه ،وبتعليمه ال بتلقينه ،وبترفعه
عن االنقسامات السائدة ال اإلنصياع لها.
ومع أهمية نقد الرئاسة في تجاوزها املجالسّ ،
فإن
نقدها في تجاوزها أصول التعاقد مع األساتذة وأصول
تفريغهم أولى وأجدى ،وكذلك نقد الرئاسة في اإلقدام
على الفتح العشوائي للشعب والفروع أولى وأجدى
وكذلك في عشرات التجاوزات في الجامعة.
ّإن العمل السياسي حق مشروع لألساتذه ،كما حق
التعبير والكتابة ،وال ضير في انتماء أساتذة الى أحزاب
وحركات حاكمة أو معارضة .لكن الضير والضرر
أن تكون قضايا الجامعة معلقة على أجندة الخالفات
بني هذه القوى ،وخصوصًا ّأن خالفاتها طائفية وعلى
الحصص ،ال أن تكون خالفات هذه القوى على قضايا
الجامعة وعلى االرتقاء بمهماتها التعليمية والبحثية
ِّ
وإنتاج النخبة َّ
واملوحدة ،فيصبح الخالف مدعاة
املوحدة
لتفكك الرابطة وضعف أدائها وهزال قضايا الجامعة،
ً
بدال من تحويله الى مجرى تصب فيه كل القوى
املتنافسة جهودها لتعزيز الرابطة ووحدتها ورفع أداء
الجامعة.
* أستاذ متقاعد

