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لبنان

لبنان
على الغالف

رسالة رئيس «األميركية» :ابتزاز لتسويق التقشف
رمى رئيس الجامعة األميركية فضلو
خوري أرقامًا غير محققة في أيدي
أهل الجامعة ،في محاولة لتسويق
خطة تقشف قائمة على توزيع
الخسائر بين اإلدارة واألساتذة والطالب
والموظفينّ .
ووجه تهديدًا مبطنًا
بإقفال دوائر واختصاصات وتخفيض
مساعدات مالية واستغناء عن
موظفين ،من دون أن يطمئن الطالب
إلى عدم «دولرة» األقساط
فاتن الحاج
خ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج ،أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة
األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت فضلو خــوري
على أهــل الجامعة بــرســالــة تهويلية
ت ـ ـحـ ــذر م ـ ــن خـ ـط ــر وجـ ـ ـ ـ ــودي ي ـت ـه ــدد
الجامعة وتـحــديــات كبيرة تواجهها
ّ
ف ــي ظ ــل األعـ ـب ــاء الـ ــذي رت ـب ـهــا تفشي
وب ــاء كــورونــا واالنـهـيــار االقـتـصــادي
فــي لـبـنــان .قــدم خ ــوري أرقــامــا لحجم
التراجع املتوقع وغير املحقق إليرادات
للجامعة ،كأن تكون امليزانية السنوية
 609ماليني دوالر وأن تكون الخسارة
في العام املقبل  249مليون دوالر أي
بنسبة  ،%60وأن تالمس خسارة هذا
الـعــام  30مـلـيــون دوالر ،وســط غياب
للشفافية أو تقديم ملستندات تثبت
صحة الــرقــم األخـيــر ،وال سيما خالل
النقاشات التي تدور ،أخيرًا ،في أروقة
الـجــامـعــة ضـمــن الـحـلـقــة الـضـيـقــة من
عـ ـم ــداء وم ــدي ــري ــن إداريـ ـ ــن ورؤس ـ ــاء
ومسؤولني آخرين .هذه املرة لم يلجأ
رئ ـيــس الـجــامـعــة إل ــى «الـتـطـمـيـنــات»
ال ـس ــاب ـق ــة ل ـل ـط ــاب بـ ــأن «امل ــدف ــوع ــات
ي ـم ـكــن أن ت ـك ــون بـ ــأي م ــن الـعـمـلـتــن

(هيثم الموسوي)

ال ـل ـي ــرة أو الـ ـ ـ ــدوالر» ل ــإي ـح ــاء بـ ــأن ال
«دولـ ــرة لــأق ـســاط» ،بــل ك ــان واضـحــا
ح ــن ل ـفــت إلـ ــى «االف ـ ـتـ ــراض املـتـفــائــل
ب ــأن الـلـيــرة اللبنانية ستستقر عند
ثــاثــة آالف لـيــرة ل ـل ــدوالر» ،مــا يعني
ّ
عمليًا «دوبـلــة» األقـســاط ،بما يترتب
على ذلــك مــن نــزوح مــن الجامعة إلى

جامعات أخرى أقل كلفة.
وك ـ ــان خ ـ ــوري بـ ــدأ رس ــال ـت ــه بـمـقــدمــة
وج ــدان ـي ــة ت ـح ــدث ف ـي ـهــا ع ــن اع ـت ـمــاد
الجامعة ،منذ انتهاء الحرب األهلية
قبل ثالثني عامًا ،نموذجًا قويًا للنمو،
ووض ـع ـه ــا ب ــن أفـ ـض ــل  200جــامـعــة
حــول العالم ،بحسب معايير عديدة،

ّ
«الطبقة العاملة» في الـ  AUBتئن

وفي مراتب أعلى بكثير لجهة التأثير
وتــوظ ـيــف امل ـت ـخــرجــن والـتــوظـيـفــات
بشكل عام.
رســالــة الــرئـيــس اتبعت استراتيجية
ّ
تقبل الصدمة حــن قــال إن «االنهيار
الدراماتيكي شبه الكامل لالقتصاد
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،وال ـ ـس ـ ـقـ ــوط غـ ـي ــر امل ـق ـ ّـي ــد

لـلـيــرة ،وتــوقــع ارت ـفــاع م ـعــدالت الفقر
ً
وال ـب ـطــالــة ،ال ت ـتــرك م ـجــاال لـلـشــك في
ش ــأن ال ـت ـط ــورات امل ــرت ـق ـب ــة» .وأثـ ــارت
الــرســالــة بلبلة فــي صـفــوف األســاتـ ّـذة
والـطــاب واملــوظـفــن ،على خلفية أنــه
ال يمكن بشحطة قلم أن تقر «جامعة
عــريـقــة» بتقبل الـسـيـنــاريــو الـكــارثــي.
وهي مطالبة باجتراح حلول ملعالجة
األزمـ ــة «ال ـخــارجــة عــن إرادتـ ـه ــا» هــذه
امل ـ ــرة وت ـخ ـت ـلــف ،ك ـمــا ت ـق ــول م ـصــادر
جامعية ،عن املــرات السابقة املتعلقة
ب ـم ـل ـف ــات ال ـف ـس ــاد وغـ ـي ــره ــا .وي ـم ـكــن
الجامعة ،بحسب املصادر ،البحث عن
إي ــرادات مــن مـصــادر متنوعة ،ومنها
ً
جمعية املتخرجني مثال.
ل ــم يـطـمـئــن خ ـ ــوري أحـ ـ ـدًا م ــن أس ــرة
الـجــامـعــة ،وال سـيـمــا ال ـطــاب الــذيــن
بـ ــاتـ ــوا م ـت ـخ ــوف ــن مـ ــن ارت ـ ـفـ ــاع غـيــر
مسبوق لألقساط ودولــرتـهــا ،ما قد
ّ
يهدد بإفراغ بعض كليات الجامعة،
والسـيـمــا أق ـســام الـعـلــوم االنـســانـيــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـع ـل ــوم ال ــزراع ـي ــة،
وهي اختصاصات يمكن للطالب أن
يدرسها في جامعات أخرى بنوعية
تعليم أفضل وكلفة أقل .وهذا النزوح
قد ّ
يحول الجامعة إلى جامعة تقنية
ولـيـســت جــامـعــة شــام ـلــة ،وبــالـتــالــي
الـ ـخـ ـشـ ـي ــة مـ ـ ــن انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض ن ــوع ـي ــة
التعليم.
وفي تعليق ّأولي على الرسالة ،كررت
مصادر طالبية املوقف الذي سبق أن
أعلنته الحملة ضد دولرة األقساط ،أن
الطالب ليسوا زبائن ،مطالبة بتجميد
كل األقساط خالل فترة دراسة الطالب
في الجامعة ،مع تدخل وزارة التربية
ع ـل ــى ص ـع ـيــد ك ــل ج ــام ـع ــة ع ـل ــى ح ــدة
لتحويل عملة القسط من الدوالر إلى
الـلـيــرة وتثبيتها على سعر الصرف
الرسمي الحالي ( 1515ليرة) ،وإبطال
أي دولرة لألقساط .ووصفت املصادر
خ ـطــاب الــرئـيــس بــاالب ـتــزاز العاطفي

حركة احتجاج بين األساتذة
راجانا حمية
مــع تــدحــرج ال ـقــدرة الـشــرائـيــة سريعًا
نحو ّ
الهوة بموازاة الصعود األسرع
لسعر صــرف ال ــدوالر ،تكبر هواجس
امل ــوظ ـف ــن وال ـع ــام ـل ــن م ــع اق ـتــراب ـهــم
مــن حــافــة ان ـعــدام قــدرتـهــم على تلبية
احـتـيــاجــاتـهــم .وم ــن هـ ــؤالء ،بطبيعة
الـ ـ ـح ـ ــال ،الـ ـع ــامـ ـل ــون فـ ــي امل ــؤس ـس ــات
الـ ـخ ــاص ــة .ف ــي ب ـع ــض ت ـل ــك األم ــاك ــن،
وص ـل ــت ال ـش ـك ــوى إلـ ــى ح ــد ال ـص ــراخ
بعدما المس هؤالء حافة الجوع ،فيما
ال يزال آخرون في «مرحلة القلق».
فـ ــي األي ـ ـ ـ ــام املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،وفـ ـ ــي م ـقــابــل
الـحــركــات االحتجاجية الـتــي تجوب
ال ـشــوارع ،ثمة آخ ــرون فتحوا نقاش
ف ـق ــدان روات ـب ـه ــم بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة
قيمتها .وفي هذا اإلطار ،بدأت مالمح
ح ــرك ــة «احـ ـتـ ـج ــاجـ ـي ــة» بـ ــن جـ ـ ــدران
الجامعة األميركية في بيروت .ولئن
كانت هــذه ال تــزال حركة على نطاق
ضـيــق ،إال أنـهــا ت ـشـ ّـرع ب ــاب النقاش
املشروع عما ستفعله إدارة الجامعة
إزاء هذا الواقع.
تحت عنوان «نحن نخسر رواتبنا»،
بـ ــدأت ال ـن ـقــاشــات ب ــن أع ـض ــاء هيئة
الـتــدريــس فــي الجامعة حــول مــا آلت
إليه األم ــور فــي ظــل أزمـتــن :فيروس
كــورونــا ،واألزم ــة االقتصادية املالية
وتـ ـ ــدهـ ـ ــور الـ ـعـ ـمـ ـل ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ـت ــي
فقدت حوالى  %160من قيمتها ،في
بحل
محاولة ملطالبة إدارة الجامعة
ٍ

يعفيهم من تالشي رواتبهم.
هـ ـ ـ ــؤالء هـ ــم «أب ـ ـ ـنـ ـ ــاء» ال ـط ـب ـق ــة ال ـت ــي
ت ـت ـق ــاض ــى بـ ـ ــدل أتـ ـع ــابـ ـه ــا ب ــال ـل ـي ــرة
الـلـبـنــانـيــة ،وال ـت ــي ت ـت ـهــاوى قيمتها
مـ ــع ال ـ ــوق ـ ــت .فـ ــي س ــردي ــاتـ ـه ــم ال ـت ــي
يــروونـهــا عما آلــت إليها أوضاعهم،
يمكن أن تسمع فــي محادثاتهم عن
املـعــانــاة مــع «الـفــواتـيــر» و«إي ـجــارات
املنازل» و«نفقات األسرة التي صارت
تتجاوز  %150عما كنا ننفقه قبل».
قبل األزم ــة االقـتـصــاديــة األخ ـيــرة ،لم
يكن لتلك السرديات مكان في أدبيات
«الـ ـطـ ـبـ ـق ــة» الـ ـع ــامـ ـل ــة فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة
األميركية فــي بـيــروت .فلطاملا كانت
ه ــذه األخ ـيــرة مـكــان الـعـمــل األم ـثــل ال
يـنــالــه إال املـحـظــوظــون واملـحـظـيــون.
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ك ـ ــان ي ـب ـل ــغ ف ـي ــه ال ـحــد
األدنــى لألجور للموظفني في أماكن
أخ ــرى  675أل ــف ل ـيــرة ،كــانــت روات ــب
امل ــوظ ـف ــن وامل ـع ـل ـم ــن ف ــي ال ـجــام ـعــة
األميركية تتأرجح بني ثالثة ماليني
ليرة و 10ماليني.
الـ ـي ــوم ،م ــع األزم ـ ـ ــة ،ص ـ ــارت املــايــن
ال ـث ــاث ــة تـ ـ ـ ــوازي ،وفـ ــق س ـع ــر ص ــرف
الـ ـ ـ ــدوالر ف ــي الـ ـس ــوق املـ ــوازيـ ــة نـحــو
 750دوالرًا .وهي لم تعد قيمة كافية
بــالـنـسـبــة إل ـي ـهــم لـلـعـيــش بـمـسـتــوى
مــا كــانــت عليه الـحـيــاة ســابـقــا .وهــم
يخسرون كل يوم من قيمة رواتبهم.
لكن ،في مقابل هؤالء ،حافظت طبقة
أخـ ــرى ع ـلــى مـكـتـسـبــاتـهــا ومـسـتــوى
م ـع ـي ـش ـت ـهــا ،وه ـ ــي ط ـب ـقــة املـحـظـيــن

الــذيــن يتقاضون رواتبهم بــالــدوالر.
هكذا ،في الوقت الــذي يتقاضى فيه
بروفسور قيمة راتبه بالليرة لقاء ما
يقوم به ،ثمة آخر يتقاضى راتبه عن
العمل نفسه بالدوالر .صحيح أن ثمة
اعتبارات لتقاضي البعض رواتبهم
بالعملة الصعبة ،مثل خيارات العقد
وامل ــوق ــع الـ ــذي يـشـغـلــه و«الـ ـك ــورس»
الذي يعطيه ومساهماته في البحث
العلمي وغـيــرهــا مــن األمـ ــور ،إال أنــه
ل ـي ـس ــت كـ ــل االع ـ ـت ـ ـبـ ــارات اعـ ـتـ ـب ــارات
كفاءة ،بقدر ما لها عالقة بالحظوة.
ث ـم ــة م ـس ــأل ــة أخ ـ ــرى ت ـط ــرح ـه ــا ه ــذه
الحركة االحتجاجية ،وهي تلك التي
تتعلق بعمق األزم ــة الـتــي تعيشها
البالد .أن تعلو الصرخة من الجامعة
األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ـه ــذا «دلـ ـي ــل ع ـل ــى آخ ــر
ن ـفــس ع ــم ي ـخ ـلــص ب ــال ـب ـل ــد» .ودل ـيــل
أي ـض ــا ع ـل ــى أن ال ـس ـي ـن ــاري ــو األسـ ــوأ
لألزمة االقتصادية هو خارج أسوار

ّ
المحظيين في
طبقة
الجامعة تتقاضى
رواتبها بالدوالر األميركي

الـجــامـعــة .ل ــدى أول ـئــك الــذيــن لــم تعد
روات ـب ـه ــم ويــوم ـيــات ـهــم ت ـل ـحــق سعر
ص ــرف ال ـ ـ ــدوالر .وآخـ ـ ــرون ه ــم ال ـيــوم
في الشوارع بعدما فقدوا عملهم في
املؤسسات التي كانوا يعملون بها.
ف ـت ــح أسـ ــاتـ ــذة ال ـج ــام ـع ــة األم ـيــرك ـيــة
بحركتهم الباب واسعًا أمــام الكارثة
اآلتية .واليوم ،من املفترض أن تعقد
إدارة ال ـج ــام ـع ــة اج ـت ـم ــاع ــا مــوسـعــا
للبحث في حلول متوقعة .إال أن أحد
ً
«ال يـتــوقــع ح ـ ــا» ،ي ـقــول أح ــد الــذيــن
عايشوا أزمــات الجامعة على امتداد
ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة .م ــا ال ـع ـمــل إذًا؟ تـقــول
املصادر إنه «حتى هذه اللحظات ال
يـمـكــن ال ـتــوافــق عـلــى ش ــيء ،طــاملــا أن
معالم املــرحـلــة املقبلة لــم تتوضح»،
وإن كـ ــانـ ــت امل ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ت ـ ـقـ ــول ب ــأن
«تــوقـعــات مداخيل الجامعة تتوجه
نحو االن ـحــدار» .وليس بيان رئيس
الجامعة فضلو خــوري ،أمس ،سوى
مــؤشــر إض ــاف ــي عـلــى ه ــذا االن ـح ــدار.
إذ في مقابل الحديث عن «خسائر»،
ع ـمــدت الـجــامـعــة إل ــى رب ــط األس ـعــار
بسعر الصرف املوازي ،وحددته عند
 3آالف ل ـيــرة لـبـنــانـيــة .وه ــذه دونـهــا
ت ـح ـ ٍـد ف ــي م ــا ي ـخ ـ ّـص أعـ ـ ــداد ال ـطــاب
الذين يمكن أن يتابعوا دروسهم في
الجامعة ،ال ـســؤال هنا م ــاذا سيفعل
الـطــالــب ال ــذي ك ــان يــدفــع لـقــاء سنته
ً
الدراسية  30مليون ليرة مثال وبات
اآلن مـجـبـرًا عـلــى دف ــع  60مليونًا أو
 80مـلـيــونــا؟ ال ـج ــواب« :بـبـســاطــة ،ما

رح يتسجل» ،وهــذا سينعكس تاليًا
عـلــى الـعــامـلــن .وإن كــانــت الجامعة
ق ــد ب ـ ــدأت م ـن ــذ ف ـت ــرة ب ــإل ـغ ــاء بـعــض
املناصب أو تخفيف بعض املهمات
والـ ـصـ ـف ــوف ،ومـ ــا سـيـنـعـكــس الحـقــا
على األجور املحررة بالليرة.
«هــذه املــرة األول ــى التي تــواجــه فيها
الـ ـج ــامـ ـع ــة أزم ـ ـ ـ ــة م ــوجـ ـع ــة ك ـ ـهـ ــذه»،
ي ـقــول أح ــد ال ــذي ــن عــاي ـشــوا األزمـ ــات
الـتــي م ــرت .يتحدث األخـيــر عــن أزمــة
ّ
االن ـ ـه ـ ـيـ ــار الـ ـنـ ـق ــدي الـ ـت ــي ح ــل ــت فــي
ثمانينيات القرن املاضي .ولئن كانت
تلك من األزمات الصعبة ،إال أنه كان
ه ـن ــاك دعـ ــم ي ـس ـ ّـد ال ـث ـغ ــرة .ص ـنــدوق
رفـيــق الـحــريــري .أمــا الـيــوم ،فلم يعد
ثمة صندوق لرفيق الحريري ،فيما
ّ
الجامعة تتكل في مداخيلها على ما
ّ
تتلقاه مباشرة مــن عــائــات الطالب
وص ـن ــدوق املـسـتـشـفــى الـ ــذي يعتمد
عـلــى مــا يــدفـعــه امل ــرض ــى .ال خـيــارات
أخ ــرى .وهنا «املشكل األكـبــر» ،يقول
االقتصادي وأسـتــاذ مــادة االقتصاد
في الجامعة األميركية الدكتور جاد
شـ ـعـ ـب ــان .امل ـش ـك ـل ــة ف ــي «ت ـح ـك ــم ه ــذا
ال ـن ـم ــوذج االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـ ــذي يحكم
الجامعة وحتى الجامعات الخاصة
األخرى» ،داعيًا إلى «إعادة النظر في
هــذا النموذج» الــذي يسقط في وجه
األزم ـ ــات .وف ــي األزمـ ــة الـحــالـيــة التي
تـمــر فيها الـجــامـعــة ال ـي ــوم ،يفترض
أن يــأتــي ال ـحــل عـلــى «ق ــاع ــدة تــوزيــع
الخسائر».

واإلن ـ ـ ـ ـ ــذاري ل ـت ـه ــدئ ــة الـ ـط ــاب وق ـطــع
الـ ـط ــري ــق ع ـل ــى أي احـ ـتـ ـج ــاج طــابــي
جــدي تغييري للنظام التعليمي في
لبنان الذي يقوم على القطاع الخاص
ّ
ويهمش القطاع الرسمي.
ال تملك أسرة الجامعة اليوم معلومات
كافية عن عمق األزمــة ،لعدم إشراكها
في النقاشات األخـيــرة .وهنا تخشى
املـ ـص ــادر أن ت ـت ـخــذ قـ ـ ـ ــرارات أح ــادي ــة
الـجــانــب مــن مجلس أم ـنــاء الجامعة.
بـ ــرأي ـ ـهـ ــا ،م ـ ــا ي ـح ـص ــل ه ـ ــو م ـح ــاول ــة
لـ ـتـ ـس ــوي ــق خ ـ ـطـ ــة تـ ـقـ ـش ــف وت ـ ــوزي ـ ــع
ال ـخ ـس ــائ ــر بـ ــن اإلدارة واألس ـ ــات ـ ــذة
والطالب واملوظفني ،تمامًا كما فعلت
الـحـكــومــة فــي خطتها املــال ـيــة .ووفــق
املصادر الجامعية ،ليس معروفًا من
يخسر أك ـثــر ،الـجــامـعــة أم املستشفى
«ألن ـ ــه ل ـيــس ب ــن أي ــدي ـن ــا أي مـنـشــور
ي ـث ـب ــت ح ـق ـي ـقــة مـ ــا يـ ـ ـج ـ ــري» .وت ـحــت
ش ـعــار «إن ـق ــاذ املــؤس ـســة» والـتـصــدي
لألزمة الراهنة ،توقع خوري أن تشمل
العوامل املؤثرة على إيرادات الجامعة

رسالة الرئيس
اتبعت استراتيجية
ّ
تقبل الصدمة

انـخـفــاضــا كـبـيـرًا فــي املـنــح الــدراسـيــة
الخارجية القائمة على الدوالر ،والتي
تم اإلعــان عنها للجامعة األميركية
فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ق ـب ــل ك ـ ــورون ـ ــا ،وزي ـ ـ ــادة
متوقعة فــي املـطـلــوب مــن املـســاعــدات
املالية للطالب املستمرين في الدراسة،
والذين يتلقون بالفعل مساعدة مالية،
وان ـخ ـفــاضــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي ع ــدد املــرضــى
الذين يدخلون املركز الطبي للجامعة
األميركية في بيروت للعالج ،ونسبة
ثــابـتــة مــن فــوات ـيــر الـعـنــايــة الصحية
غير املحصلة من الدولة .وثمة تهديد
م ـب ـطــن ب ــإق ـف ــال دوائ ـ ـ ــر واالس ـت ـغ ـن ــاء
ع ــن م ــوظ ـف ــن وت ـق ـل ـيــص امل ـس ــاع ــدات
املــالـيــة واالجتماعية للطالب وإلـغــاء
اختصاصات غير مربحة في كليات.
ه ـن ــا تـ ـس ــأل املـ ـ ـص ـ ــادر« :مـ ـ ـ ــاذا يـعـنــي
اختصاصات غير مربحة؟ هل يمكن
ً
أن نقفل قسم الجيولوجيا مـثــا في
بـلــد زل ــزال ــي ملـجــرد أن ــه اخـتـصــاص ال
يعود بإيرادات على الجامعة؟».
ت ـبــدي امل ـص ــادر الـجــامـعـيــة خشيتها
مــن استثمار األزم ــة لتنفيذ أجـنــدات
خــارجـيــة ومنطق الـشــركــات الخاصة
على الجامعة ،على غ ــرار مــا يحصل
فــي جــامـعــات أخ ــرى فــي الـعــالــم باتت
ت ــدار بـطــريـقــة نـيــولـيـبــرالـيــة يحكمها
اقتصاد العرض والطلب.
وتكشف املصادر عن اإلعداد لخطوات
تحمي الطالب واألساتذة واملوظفني،
ت ـب ــدأ بــال ـس ـعــي ل ـل ـت ـش ــاور ال ـع ـقــانــي
مع إدارة الجامعة وإب ــداء االستعداد
للتعاون فــي حــل األزم ــة قبل اللجوء
إلى أي تصعيد.

تقرير

محافظ جبل لبنان ّ
يقيد البلديات ...من أجل «تاجر»!
أول مــن أم ــس ،أقـفـلــت بـلــديــة الـغـبـيــري ،ب ـم ــؤازرة قــوى
األمن ،تعاونية « »COOPفي املنطقة بسبب احتكارها
للمواد الغذائية إلع ــادة تسعيرها وبيعها للمواطنني
مجددًا ،على أنها مستوردة .قبل تلك املؤسسة ،كانت
البلدية قــد أقفلت  75مؤسسة أخــرى ضمن نطاقها
لعدم استيفائها الشروط ،إن كان لناحية عدم االلتزام
بمقررات مجلس الوزراء لناحية التعبئة العامة أو زيادة
أسـعــار السلع بــا مـبــرر أو االحـتـكــار .على مــا يبدو،
حملة «اإلقـفــاالت» لم ّ
تحرك محافظة جبل لبنان ،إلى
أن «وص ــل املــوســى لـلــذقــن» .لــم ّ
يتنبه املـحــافــظ لعمله
ً
عندما كانت تقفل ّالبلدية محاال وأفــرانــا وتعاونيات
يوم
مخالفة إال عندما «دقت» بالـ .COOPهكذا ،وبعد ٍ
واحد من الحادثة ،قام مكاوي بصياغة تعميم «طويل
عريض» للبلديات ّ
حمله الشيء ونقيضه .ففي وقت
يــدعــو فـيــه الـبـلــديــات إل ــى الـتـشــدد فــي مــراقـبــة االتـجــار
بــاملــواد الغذائية وتسعيرها وتنظيم محاضر ضبط،
شــدد على أن يكون ذلــك «مــن دون أي إجــراء تنفيذي
آخ ــر» .فـقــط« ،أودعـ ــوا» املحضر فــي املحافظة التخاذ
اإلج ــراءات القانونية الــازمــة التي تتناسب مع طبيعة
املخالفة وحجمها.
يــأتــي ه ــذا التعميم فــي خـضــم ال ــدع ــوات الــرسـمـيــة الــى
تفعيل دور البلديات لضبط األسـعــار واحتكار املــواد
دور
الغذائية .فبني مطلب مجلس الــوزراء أمس إعطاء ٍ
أكـبــر لـلـبـلــديــات ،ج ــاء تعميم م ـكــاوي ليختصر عمل
األخـ ـي ــرة ب ــاالط ــاع وت ـحــريــر امل ـح ــاض ــر .ه ـك ــذا ،يــريــد
مكاوي بتعميمه الذي يأتي في إطار «توقيت مشبوه
ومريب والعتبارات سياسية» ،أن يختزل صالحيات
البلديات التي تحميها املــادة  70من قانون البلديات،
والـ ـت ــي ت ـع ـطــي ب ـمــوج ـب ـهــا ال ــرئ ـي ــس صــاح ـيــة ات ـخــاذ

إجـ ـ ــراءات تـنـفـيــذيــة .ول ـئــن ك ــان امل ـحــافــظ ق ــد اسـتـعــان
باملادة نفسها من القانون ،إال أنه حصر دور البلديات
بمراقبة «االتجار باملواد الغذائية وتسعيرها ،على أن
ال يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها
وزارة االقتصاد والـتـجــارة» .أمــا وأن وزارة االقتصاد
والتجارة لم تتخذ أي قرار حتى اآلن في حق املخالفني،
مكتفية فقط بتسطير محاضر ضبط وتحويلها إلى
«مقبرة» القضاء ،فمطلوب من البلديات بحسب تعميم
املحافظ أن تترك ما يجري مكتفية بالنظر إلى األسعار،
«إذا منيحة منيحة وإذا ال بنقلو بــدنــا نسجل فيك
محضر» .بهذه البساطة ،يدعو املحافظ البلديات إلى
ترك دورهــا املحمي بالقانون خوفًا على مصالح أحد
التجار .أصــدر تعميمًا ألجــل تــاجــر ،متناسيًا أن هذا
التاجر نفسه أفرغ رفوف تعاونيته من حليب األطفال
ليعيد تسعيره بمبلغ أكبر على اعتبار أنــه مستورد
حديثًا .والسؤال هنا :أليس ما فعله هذا األخير جريمة
يــا سـعــادة املـحــافــظ؟ مــا املطلوب مــن البلدية فعله في
م ـثــل ه ــذه ال ـح ــال ــة؟ أن تـكـتـفــي بــال ـســام وال ـن ـظــر إلــى
األسعار؟ ماذا يفترض بشرطة البلدية ،وهم من أيضًا
من عناصر الضابطة العدلية ،أن يفعلوا في مثل هذه
الحالة ،في ظل تقاعس وزارة االقتصاد ومحافظة جبل
لبنان عن القيام بالواجبات؟
ً
 75مـحــا أقـفـلــت فــي نـطــاق بـلــديــة الـغـبـيــري ب ـمــؤازرة
القوى األمنية الرسمية ،وفي أماكن أخرى أيضًا أقفلت
محال كثيرة ،لم ّ
يهب املحافظ إلى عمله إال عندما طالت
اإلقفاالت تعاونية التيار السياسي ّ
املقرب منه .هذا ما
التفت إليه مكاوي ،ولم يلتفت إلى الجرائم التي ترتكب
في كل يوم بحق الناس الذين فقدوا لقمة عيشهم.
(األخبار)
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