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بأقالمهم
وقاحة ما بعدها وقاحة
وكذب ما بعد ُه كذب!

غريب امر الطبقة السياسية يف لبنان.
وقاحة ما بعدها وقاحة ،وكذب ما بعده كذب .كل ذلك يف سبيل
الحفاظ عىل مواقعهم وعدم مسها ،كأنهم مل يقرأوا يوما عبارة "لو
دامت لغريك ملا وصلت اليك" ،او كأنهم مل يشبعوا بعد مام حققوه
من ثروات غري مرشوعة عىل حساب الشعب اللبناين وباسم هذا
الشعب.
وقاحة ما بعدها وقاحة ،النهم ،عندما تقول لهم يف تقرير تلفزيوين
او يف مقال صحايف ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،انتم ابرمتم عقودا
يف االدارات واملؤسسات العامة مع حزبيني ومنارصين تابعني
الحزابكم ،كل ذلك خالفا لقانون املوظفني وخالفا للقانون  46الذي
اقر سلسلة الرتب والرواتب ومنع التوظيف والتعاقد يف الدولة،
يردون يف البداية بالنفي والتكذيب والبيانات التهويلية والتهديدية
معتمدين عىل الهجوم كافضل طريقة للدفاع عن انفسهم ،ومراهنني
عىل خوف قد يتولد لدى الصحايف ويدفع به اىل الصمت والسكوت.
عندما تكشف لهم باملستندات واالسامء واالرقام عن اسامء اقربائهم
ومنارصيهم من ابناء مناطقهم الذين دخلوا االدارات العامة خالل
عهودهم ،خالفا ألي نص قانوين وبعيدا كل البعد من املباراة التي
يفرضها مجلس الخدمة املدنية للتوظيف ،ال يشعرون ابدا بالخجل.
رسعان ما ينتقلون اىل االعرتاف بهذه التوظيفات العشوائية ،مربرين
ان الذين توظفوا هم من اصحاب الكفايات العالية وقد خضعوا
المتحانات اجرتها الوزارة (التي يتوالها الوزير الذي ينتمي واملوظفون
اىل الفريق السيايس عينه) او املنظمة الدولية التي متول املرشوع
املنوي تنفيذه من هؤالء املوظفني .كأن ما من احد يعرف ان العالقة
بني الوزراء وبعض هذه املنظامت تقوم عىل قاعدة "مرقيل مترقلك"،
وان الوزير ميون يف غالبية االحيان عىل املنظمة املمولة عرب قرض او
هبة ،باكرثية االسامء التي ستعمل يف املرشوع املنوي تنفيذه.

بقلم

مارون ناصيف

*

قمة الوقاحة والفجور السيايس ان الدولة انهارت وباتت عىل شفري
االفالس ،ومرصف لبنان يدعم بعض السلع من اموال املودعني،
وما من مسؤول واحد يف الجمهورية اللبنانية اقدم عىل اتخاذ اي
اجراء يف حق حواىل  5االف موظف ادخلوا اىل االدارات واملؤسسات
كتنفيعات سياسية قبل اشهر من انتخابات العام  ،2018وقد وثقهم
باالسامء واالرقام واملواقع التحقيق الذي اجري بالتعاون بني لجنة
املال واملوازنة والتفتيش املركزي.
قمة الوقاحة ان هؤالء املحاسيب املنتمني اىل كل االفرقاء السياسيني،
ال يزالون يتقاضون رواتبهم كأن شيئا مل يكن ،بينام هناك موظفون
يف بعض املؤسسات الرسمية محرومون من رواتبهم ومستحقاتهم،
ألن اداراتهم مل تعد قادرة عىل الدفع وألن الحكومة مستقيلة ،وألن
املوازنة السابقة رصفت واالتية مل تبرص النور بعد!
تخيلوا ان ديوان املحاسبة مشكورا ،هو الجهة الوحيدة التي اوقفت
وبقرارين صادرين يف حزيران الفائت رصف النفقة لـ 54موظفا
ادخلوا اىل املديرية العامة للتعليم املهني والتقني خالفا للقانون،
وبقرار من املديرين العامني ،ولـ 6موظفني ادخلوا اىل وزارة الدولة
للتنمية االدارية يف العام .2018
يكذبون ويكذبون ويكذبون ،ويعدون الشعب اللبناين بالتدقيق
الجنايئ يف مرصف لبنان والوزارات واالدارات ،وباملحاسبة ،ومياطلون
يف تنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب املتعلق بالتدقيق يك
تنتهي مهلة السنة املحددة للتدقيق!
فعال هي الوقاحة يف ذاتها .واذا كان هناك صادق واحد بينهم،
فليبدأ بطرد املوظفني غري الرشعيني يف االدارات ،وبعدها لكل
حادث حديث عن االصالح واملحاسبة.
* اعالمي

ضيف العدد
اليأس طريق سهلة...
ال يسلكها إالّ العاجزون

لن نيأس ...ولن نعكس هذا اليأس عىل طالبنا الذين هم كاوالدنا...
والذين يشكلون "ثروة لبنان الطبيعية" و"ادمغة لبنان" .بل
سنبتسم امامهم ونشجعهم دامئا عىل امليض قدما باحثني عن
مستقبلهم .وسنبقى لهم املثل واملثال يف العمل الدؤوب والتحصيل
العلمي عىل كل املستويات ويف مختلف القطاعات واملجاالت ،يف
لبنان وخارج لبنان ،نعم خارج لبنان ايضا ( ويالالسف لكن ال ضري
يف ذلك ويف هذه الظروف التي مير بها لبنان) .ومهام كانت الصعاب
قاسية وظاملة ،وكانت االوضاع يف مؤسساتنا العامة والخاصة وعىل
اختالفها بائسة ومرتدية مل ولن ُنقهر .يف لبنان اليوم تحديدا ،تعترب
الكفاءات والخربات البرشية ثروة توازي اهمية الرثوات الطبيعية،
ان مل تكن اهمها ،خصوصا يف عامل اليوم الذي يرتكز عىل اقتصاد
املعرفة واملعلومات .هذا هو عاملنا اليوم .لذلك فان هجرة هذه
الكفاءات والخربات البرشية اىل الخارج تعترب "نزف ادمغة" او
"هجرة ادمغة" من لبنان و"كسب ادمغة" للبلد املستقطب.
لقد اثبتت "هجرة االدمغة" يف كل دول العامل انها مسهلة للتنمية
واملنافسة يف الدول املستقطبة ،وعائق للتنمية املستدامة يف دول
املنشأ .فهل ينطبق هذا الواقع عىل لبنان كدولة "طاردة الدمغتها"
بفعل عوامل عدة؟
الجواب بكل بساطة كال ،ألن لبنان فريد من نوعه كدولة وألن
اللبناين مريد للبنانه ولو هاجر اىل كوكب اخر .فحتام سيعود.
لكن ،ميكننا التساؤل هنا ما هي االسباب التي تدفع اللبناين بشكل
عام ،والطالب بشكل خاص اىل الهجرة؟
يف الواقع هذه االسباب تبدأ من عدم توافر فرص العمل يف
الوطن لتصل اىل سوء الظروف االمنية والسياسية وفقدان عوامل
االستقرار بشكل عام ،فضال عن عدم تطوير بعض القوانني
واالنظمة والترشيعات ،وقلة االعتامد عىل الكفاءة يف التوظيف،
وشيوع الفساد والرشوة .وهذا كله يعيق سهولة الوصول اىل مراكز
املسؤولية ،واىل مراكز تتناسب مع املستوى العلمي والخربايت الذي
يحمله الفرد.
االسباب االقتصادية تؤدي ايضا دورا مهام من عدم توافر انظمة
وقوانني ترعى االستثامر وتحفزه ،ومتنع االحتكارات وتقونن املنافسة
املرشوعة ،اىل جانب انخفاض التفاوت بني طبقات املجتمع واتساع

بقلم الدكتور

غالب فرحات

*

دائرة الفقر ،وارتفاع معدل البطالة .زد عىل ذلك عدم توافر سياسة
رواتب ورتب تتوافق مع درجة االختصاص والخربة.
تقابل االسباب السياسية واالمنية واالقتصادية ،اسباب اخرى
اجتامعية مثل عدم الشعور باالنتامء اىل مجتمع فاعل وخادم
للمواطن ،وندرة االنظمة االجتامعية والقضائية الحقيقية املستقلة
والدامئة ،التي تحمي املواطن ،وغياب فرص املنافسة االيجابية،
وكذلك غياب سياسة املكافأة والرتقي يف املجتمع بحسب الجدارة
والنشاط ،وعدم احرتام الحقوق والواجبات ،وغياب الشفافية
والضامنات االجتامعية والصحية ،وعدم وجود سياسة دعم يف حال
البطالة ،وال ضامن شيخوخة عىل غرار الدول املتقدمة والراقية.
اما االسباب التي يطمح اليها اللبناين وال يجدها يف بلده اليوم،
وتدفعه بالتايل اىل الهجرة (لكن عىل امل العودة يوما ما وبكل
تأكيد) فهي يف مجملها فرص عمل متطابقة مع االختصاص وبرواتب
عالية ،والريادة العلمية ،والحرية الفكرية ،وحامية الحقوق يف
االخرتاع والنرش وما شابه ،وتوفر تكنولوجيا حديثة وثروات مادية
ضخمة متكن الفرد من اجراء االبحاث والتطبيقات ،وفرص البحث
العلمي ،وامكان التطور املهني عىل الصعيد الشخيص ،وامكان
التدرج يف الوظائف ،وتواصل مع بيئة اجتامعية مدركة مبنية عىل
املعرفة والخربة اليومية ،وتأقلم الفرد يف العلم واملعرفة ما يساعد
عىل االبداع والخلق وتحسني االنتاج.
هجرة ادمغة صحيح .لكن االصح هو عودة هذه االدمغة اىل ربوع
الوطن وبكل تأكيد حاملة معها املزيد من الخربات والعلوم املفيدة
ويف كل املجاالت.
الننا كلبنانيني نؤمن ونحب فعال هذا الوطن ،ونريد العيش يف
كنفه ،لكن نريد للمواطنة الحقة ان تسود يف هذا البلد .بلد ،يجب
ان يدار وفقا السس علمية وادارية حديثة .يف لبنان الكثري من
القدرات والكفاءات القادرة عىل ذلك ،ألن قدرات اللبنانيني مميزة،
كبرية وكثرية ال تعرف العجز ،وألن اليأس طريق سهلة ال يسلكها اال
العاجزون.
* استاذ محارض يف الجامعة اللبنانية  -كلية الحقوق
مدير وعميد سابق يف الجامعة اللبنانية والجامعة االسالمية يف لبنان
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