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لبنان

لبنان
ّ
قضية عشية إقرار ملف التعيينات اإلدارية في مجلس الوزراء ،يوم ،يتطلع كثيرون إلى تنفيذ آلية تعتمد الكفاءة
واالختصاص ،مع مراعاة منع انتداب القضاة إلى اإلدارات العامة ،لتحصين القضاء وتعويض النقص في مالكاته
واستقرار العمل اإلداري والسلطة القضائية على السواء

على الحافة

ّ
ال حوار يجمل بشاعة السدود

قانون منع انتداب القضاة

ّ
من يختار اإلدارة العامة يخسر صفة القــاضي؟
فاتن الحاج
ف ــي مـ ـ ــوازاة ق ــان ــون آل ـيــة الـتـعـيـيـنــات
الـ ـ ـ ــذي أق ـ ـ ـ ـ ّـره املـ ـجـ ـل ــس الـ ـنـ ـي ــاب ــي فــي
جـلـسـتــه الـتـشــريـعـيــة األخ ـ ـيـ ــرة ،ق ـ ّـدم
كــل مــن النائبني العضوين فــي كتلة
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـق ــوي ــة ،رئ ـي ــس لجنة
اإلدارة والعدل جورج عدوان والنائب
بيار أبي عاصي ،أخيرًا ،اقتراح قانون
م ـعـ ّـجــل م ـك ـ ّـرر مل ـنــع انـ ـت ــداب الـقـضــاة
إل ــى اإلدارات الـعــامــة .االق ـت ــراح الــذي
ُينتظر وضعه على جدول أعمال أول
جلسة تشريعية يهدف إلى تحصني
القضاء ،وهو مؤلف من مادة وحيدة
تنص على إعطاء القضاة املنقولني
وامل ـن ـت ــدب ــن إل ـ ــى مـ ــاكـ ــات اإلدارات
الـعــامــة أو املــؤسـســات الـعــامــة ،مهلة
ثــاثــة أشـهــر تـســري مــن تــاريــخ نفاذ
القانون ،ملمارسة حق ُاالختيار بني
البقاء فــي امل ــاك ال ــذي نقلوا إلـيــه أو
العودة إلى مالك القضاء الذي كانوا
منتسبني إليه .وفــي جميع األحــوال،
يستمر القاضي باالستفادة حصرًا
م ـ ــن تـ ـق ــديـ ـم ــات ص ـ ـن ـ ــدوق ت ـع ــاض ــد
ال ـق ـضــاة ،وف ــي ح ــال اخـتـيــار ال ـعــودة
إلــى مــاك القضاء الــذي كــان منتسبًا
إليه ،تتم إعادته بالدرجة األقرب إلى
راتبه ،وذلك بمرسوم يتخذه مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ،بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى اقـ ـت ــراح رئـيــس
ّ
مجلس الــوزراء في ما خص القضاء
امل ـ ــال ـ ــي ،وبـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى اقـ ـ ـت ـ ــراح وزيـ ــر
العدل في ما يخص القضاء العدلي
واإلداري.
مشكلة التعيينات ،بحسب ع ــدوان،
ليست في القانون ،إنما «في الذهنية
التي ال تريد وضع حد للمحاصصة
وامل ـ ـح ـ ـسـ ــوب ـ ـيـ ــة ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءة
واالخـ ـتـ ـص ــاص ،وال ت ـ ــزال تـتـجــاهــل
آلية التعيني والقوانني» ،مشيرًا إلى
ّ
أن امل ــادة  89مــن قــانــون مــوازنــة عــام
ّ
 2019نصت على «منع نقل وانتداب
القضاة العدليني واملاليني واإلداريني
إل ــى م ــاك ــات اإلدارات واملــؤس ـســات
العامة كــافــة ،وإج ــازة إع ــادة القضاة

املـنـقــولــن أو املـنـتــدبــن م ــن مــاكــات
القضاء العدلي واملالي واإلداري إلى
مــاك الـقـضــاء ال ــذي كــانــوا منتسبني
ّ
إل ـ ـيـ ــه» .إال أن امل ـج ـل ــس ال ــدس ـت ــوري
ف ــي ح ـي ـنــه أب ـط ــل امل ـ ـ ــادة ،كــون ـهــا من
ج ـهــة ت ـخــالــف الـصـيـغــة ال ـجــوهــريــة،
وم ــن جـهــة ثــانـيــة تعتبر مــن فــرســان
املـ ــوازنـ ــة ،وب ــال ـت ــال ــي ي ـجــب إق ــراره ــا
بموجب قانون.
ومــن األسـبــاب املوجبة التي يذكرها
اقـتــراح القانون أن االنـتــداب ّأدى في
غالب األحيان إلى نقص في مالكات
ال ـق ـض ــاء اإلداري وامل ــال ــي وال ـعــدلــي
وإل ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــدم ان ـ ـت ـ ـظـ ــام عـ ـم ــل امل ــرف ــق

ال ـق ـضــائــي .ك ـمــا أن انـ ـت ــداب الـقـضــاة
إلـ ــى م ــراك ــز إداري ـ ـ ــة م ـثــل املـحــافـظــن
واملــدراء العامني يؤدي تبعًا لطبيعة

ّ
أي تعيين جديد من خارج المالك
اإلداري انتهاك للقانون وتجاوز
للسلطات الممنوحة للحكومة
ال ـع ـمــل إلـ ــى إب ـع ــاده ــم ع ــن الــروح ـيــة
الـ ـت ــي ي ـج ــب ع ـل ــى ال ـق ــاض ــي الـتـمـتــع
بها ،ومنها عدم املشاركة في الحياة

السياسية واالجتماعية بشكل يفقده
اس ـت ـقــال ـي ـتــه وت ـح ـف ـظ ــه .وب ــان ـت ـه ــاء
االنـ ـت ــداب ،ي ـعــود الـقـضــاة املـنـتــدبــون
حكمًا إلى مالكات القضاء ،ما يؤدي
إلـ ــى إفـ ـق ــاده ــم جـ ـ ــزءًا م ــن م ـهــارات ـهــم
بفعل انقطاعهم الطويل عن ممارسة
عملهم كـقـضــاة .لــذلــك ،ف ــإن اسـتـقــرار
العمل اإلداري من جهة وعمل السلطة
الـقـضــائـيــة مــن جـهــة ثــانـيــة يحتمان
إصدار قانون يمنع كل أشكال انتداب
القضاة إلى اإلدارات العامة.
وسبق لرابطة موظفي اإلدارة العامة
أن ّ
نبهت ،في كتاب رفعته إلى رئيس
ّ
الحكومة حسان ديــاب ،إلى أن املادة

 12مــن املــرســوم االشـتــراعــي 59/112
(نـ ـظ ــام امل ــوظ ـف ــن) حـ ـ ـ ّـددت إمـكــانـيــة
الحكومة في التعيني استثنائيًا من
ّ
خــارج املــاك بنسبة الثلث ،وبما أن
ع ــدد الــوظــائــف املـلـحــوظــة ف ــي الفئة
األولى في مالك اإلدارة العامة هو 79
وظيفة ،وبالتالي يكون الثلث املمكن
قــانــونــا تعيينه مــن خ ــارج امل ــاك هو
ّ
 26م ــركـ ـزًا ،وب ـم ــا أن عـ ــدد املـعـ ّـيـنــن
م ـ ــن خـ ـ ـ ــارج املـ ـ ـ ــاك لـ ـغ ــاي ــة ت ــاري ـخ ــه
يبلغ  34مقابل  21مــن داخ ــل املــاك،
يـ ـك ــون م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ق ــد ت ـج ــاوز
مسبقًا الحصة القانونية املسموح
ب ـهــا م ــن خـ ــارج املـ ــاك اإلداري ،وأي

االنتداب ّأدى في غالب األحيان إلى نقص في المالك القضائي (مروان بو حيدر)

إعالن صادر عن «فينيسيا بنك» ش.م.ل.
دعوة املساهمني لحضور الجمعية العمومية غري العادية

يــر مجلــس إدارة «فينيســيا بنــك» ش.م.ل .إعــام الســادة املســاهمني بــأنَّ الجمعيــة
العموميــة غــر العاديــة ســوف تلتئــم بتاريــخ  26/6/2020يف املركــز الرئيــي
ـت مبوضــوع املوافقــة عــى عمليــة زيــادة األمــوال
للمــرف الســاعة الثانيــة عــر للبـ ّ
الخاصــة األساســية للمــرف بنســبة  20%مــن حقــوق حملــة األســهم العاديــة
) (Common Equity Tier Oneأي مــا يــوازي /30.740.000/د.أ.
(ثالثــون مليــون وســبعامية واربعــون ألــف دوالر أمــريك) عــن
طريــق مقدمــات نقديــة بالــدوالر األمــريك مخصصــة لــرأس املــال
) (Cash Contribution to Capital – CCCوذلــك إنفــاذاً ألحــكام التعميــم
الوســيط ملــرف لبنــان رقــم ( /532/قـرار وســيط رقــم  )13129تاريــخ :4/11/2019
 -1تُعتــر هــذه املقدمــات النقديــة مــن ضمــن األمــوال الخاصــة األساســية اإلضافيــة
للمــرف )(Additional Tier One Capital؛
 -2ســيكون االكتتــاب يف املقدمــات النقديــة متــاح لكافــة املســاهمني عل ـاً إنَّ هــذه
الـــمقدمات النقديــة ذات طبيعــة دامئــة ) (perpetualقابلــة للتحويــل (conversion
) rightكليـاً أو جزئيـاً إىل أســهم عاديــة خــال كل ســنة مــن الســنوات الخمــس املقبلــة
وميكــن للمــرف دفــع عائــد ســنوي عليهــا ،كل ذلــك وفقـاً لالئحــة رشوط يتفــق عليها.
يرتتــب عــى املســاهمني الذيــن يرغبــون يف حضــور هــذه الجمعيــة التقيــد بأحــكام النظام
التأســييس للمــرف ولــكل مســاهم حــق االشـراك بالجمعيــة او انتــداب ممثــل عنه.
عن مجلـس االدارة
عبد الرزاق عاشور
رئيس مجلس االدارة – املدير العام

تعيني جديد من خــارج املــاك ُيعتبر
انتهاكًا للقانون وتجاوزًا للسلطات
املـمـنــوحــة ملجلس ال ـ ــوزراء ومخالفًا
ملبدأ الشرعية.
مـصــادر مسؤولة فــي اإلدارة العامة
س ـ ّـجـ ـل ــت مـ ــاح ـ ـظـ ــات عـ ـل ــى اق ـ ـتـ ــراح
الـ ـق ــان ــون امل ـ ـقـ ـ ّـد ّم مـ ــن عـ ـ ـ ــدوان وأبـ ــي
ع ــاص ــي ،مـنـهــا أن ـ ــه ل ــم ي ــذك ــر ع ـبــارة
«خ ــاف ــا ّ
ألي ن ــص آخ ـ ــر» ك ــي يقطع
ّ
الـ ـ ـط ـ ــري ـ ــق ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــذرع بـ ــوجـ ــود
نصوص خاصة .ولفتت الــى «ثغرة
ك ـب ـيــرة» ف ــي االقـ ـت ــراح ،إذ أن ــه ُيبقي
القاضي املنقول إلى اإلدارة منتسبًا
إلى صندوق تعاضد القضاة« ،وفي
ذلـ ــك تـ ـض ــارب وازدواجـ ـ ـي ـ ــة ورشـ ــوة
للقاضي ال ــذي ُينقل وع ــدم مـســاواة
بني املــدراء العامني ،بحيث يستفيد
أحــدهــم مــن ص ـنــدوق تـعــاضــد يعود
إلــى سلك لم يعد ينتمي إليه ،وآخر
ال ي ـس ـت ـف ـي ــد» .وت ـت ـع ـل ــق امل ــاح ـظ ــة
الثالثة بأن اقتراح القانون لم يمنع
االنتداب للجان وألعمال استشارية
لدى الوزارات .علمًا بأن عدوان سبق
أن أشار إلى هذه النقطة في مؤتمره
ال ـص ـحــافــي الـ ــذي أع ـل ــن ف ـيــه اق ـت ــراح
ال ـق ــان ــون ،ح ــن ق ــال إن ع ــدم ان ـتــداب
القضاة كمستشارين إلــى ال ــوزارات
يـحـتــاج إل ــى قـ ــرار م ــن وزيـ ــرة الـعــدل
فحسب.
وكــي يكون املشروع مجديًا ،بحسب
املـ ـ ـص ـ ــادر ،ي ـج ــب أن ي ـن ــص ع ـل ــى أن
«ال ــذي ــن اخـ ـت ــاروا ال ـب ـقــاء ف ــي اإلدارة
ي ـف ـق ــدون ح ـق ـهــم ب ــالـ ـع ــودة ي ــوم ــا مــا
إلـ ـ ــى ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء» .أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
الـقـضــاة املنقولني واملـنـتــدبــن الذين
ل ـ ــم ي ـ ـخ ـ ـتـ ــاروا خ ـ ــال ثـ ــاثـ ــة أشـ ـه ــر،
ً
فيجب أن ُ
«يعتبر منقوال حكمًا إلى
اإلدارة من لم يختر في نهاية األشهر
الثالثة النهائية ،ويصبح مــن عــداد
املــدراء العامني وتطبق عليه سلسلة
اإلداري ــن وأال يستفيد مــن صندوق
ت ـعــاضــد ال ـق ـض ــاة ُ
ويـ ـن ــزع ع ـنــه لقب
القاضي».

تقرير

«الصحة العالمية» :ال عدوى من المصابين بال عوارض؟
هديل فرفور
وفق أرقــام «غرفة العمليات الوطنية
إلدارة ال ـك ــوارث» ،فــإن أكـثــر مــن %38
ُ
مــن امل ـصــابــن ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا في
لبنان ال تظهر عليهم عوارض مرض
«كوفيد »19-الــذي يتسبب به الوباء.
فــي املـبــدأ ،كــان يمكن لهذه املعطيات
أن يكون لها مدلول ُمطمئن ،إلى ّ
حد
م ــا ،وف ــق ال ـت ـصــريــح «األول ـ ـ ــي» ال ــذي
نقل عن لسان رئيسة وحدة األمراض
ال ـن ــاش ـئ ــة والـ ـحـ ـي ــوانـ ـي ــة امل ـن ـش ــأ فــي
ّ
مـنــظـمــة الـصـحــة الـعــاملـيــة مــاريــا فــان
كيرخوف ،أمس ،بشأن «ندرة» انتقال
الـ ـفـ ـي ــروس مـ ــن أش ـ ـخـ ــاص لـ ــم تـظـهــر
ع ـل ـي ـهــم أعـ ـ ـ ــراض اإلص ـ ــاب ـ ــة ،م ـش ـيــرة
إلـ ــى أن ت ـق ــاري ــر م ــن بـ ـل ــدان مختلفة
تـ ـق ــوم ب ـم ـتــاب ـعــة م ـخــال ـطــي امل ــرض ــى
وح ــاالت املـصــابــن مــن دون عــوارض
واملخالطني لهم ،أظهرت أن «االنتقال
الثانوي نادر للغاية» .هذا التصريح
يعكس «طمأنينة» ألنــه يعني فرملة
ح ــرك ــة ان ـت ـش ــار الـ ـفـ ـي ــروس ط ــامل ــا أن

خـطــر ال ـع ــدوى مـحـصــور بـمــن تظهر
ع ـل ـي ـهــم عـ ـ ـ ــوارضُ ،ويـ ـك ــون ــون ُحـكـمــا
تحت املراقبة في املستشفيات أو في
ال ـعــزل امل ـنــزلــي .كـمــا أن ــه ك ــان ليشكل
دعوة صريحة للتساهل مع إجراءات
حجر املصابني الــذيــن ال يعانون من
اي عوارض فضال عن التشجيع على
«االنـعـتــاق» مــن القيود التي فرضها
الوباء.
إال أن تـ ـص ــري ــح ف ـ ـ ــان كـ ـ ـي ـ ــروف أث ـ ــار
ت ـس ــاؤالت جـمــة فــي األوس ـ ــاط الطبية
والـ ـع ــاملـ ـي ــة ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي دف ـع ـه ــا إل ــى
تــوض ـيــح «سـ ــوء ال ـف ـهــم» ،م ـش ـيــرة إلــى
أن الــدراســات التي تتبع الـحــاالت غير
املصحوبة بالعوارض عددها محدود
جـ ـ ــدا« ،ومـ ـ ــا ك ـن ــت أشـ ـي ــر إلـ ـي ــه ه ــو أن
هناك مجموعة أخــرى مــن األشخاص
ال تظهر عليهم األعـ ــراض ،لكن يمكن
أن يـكــونــوا مـصــدر ع ــدوى لــآخــريــن»،
والف ـتــة إل ــى أن  %40مــن نـقــل الـعــدوى
يمكن أن يتم من حاالت إصابة ال تظهر
ع ـل ـي ـهــا األع ـ ـ ـ ــراض .هـ ــذا ال ـت ــوض ـي ــح /
التراجع ،يعني عمليا البقاء في دائرة

ال ـحــذر والـتــأهــب الـتــي رسـمـهــا الــوبــاء
منذ بدايته خصوصا في ظل استمرار
تسجيل إصــابــات جــديــدة بالفيروس
يوميًا.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أعـ ـلـ ـن ــت وزارة
ال ـص ـح ــة ،أم ـ ــس ،ت ـسـج ـيــل  18إصــابــة
(من املقيمني) من أصل  1564خضعوا
للفحص ،ليرتفع إجـمــالــي اإلصــابــات
منذ  21شباط املــاضــي إلــى  .1368في
املقابل ،وصل ّ
عداد الشفاء إلى  795مع
ثبات عدد الوفيات عند  30حالة.
ومــع التحضير الستقبال ثــاثــة آالف
وافــد ضمن املرحلة الرابعة من عملية
إجــاء اللبنانيني الهاربني مــن الوباء
فــي ب ــاد االغـ ـت ــراب ،ب ــدءًا مــن ي ــوم غــد،
ي ـج ــري ال ـب ـحــث ج ـ ّـدي ــا ف ــي خ ـي ــار فتح
املطار بعد انتهاء هذه العملية في 19
الجاري .وأعلن رئيس الحكومة حسان
دياب أن القرار املتعلق بإجراءات إعادة
فـتــح امل ـط ــار ق ــد ُيـتـخــذ ف ــي نـهــايــة هــذا
ّ
وشدد بعد ترؤسه اجتماعًا
األسبوع.
للقطاع الـسـيــاحــي عـلــى أهـمـيــة إع ــادة
وضع لبنان على الخريطة السياحية
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«في ظل التوازن بني الحماية الصحية
والسياحة بهدف إنعاش االقتصاد»،
الفـتــا إلــى أنــه جــرى البحث فــي إمكان
فتح املطار «من حيث التوقيت والدول
وال ـف ـت ــرة الــزم ـن ـيــة ون ـس ـبــة ال ــواف ــدي ــن
الـخــاضـعــن لفحص الـ ـ  pcrوسنعمل
عـلــى فـتــح خ ـطــوط جــويــة إل ــى منطقة
الخليج مــع التركيز على ال ــدول التي
تجري فحوصات الـ  pcrعلى أن نأخذ
ف ــي االع ـت ـب ــار إج ـ ـ ــراءات خ ــاص ــة ل ــدول
أخـ ــرى» .وك ــان وزي ــر األش ـغ ــال الـعــامــة
والنقل ميشال نجار قد أشــار في هذا
الصدد إلى إمكانية إعــادة فتح املطار
في تموز املقبل.
إلى ذلك ،انتهت أمس املرحلة السادسة
من تنظيم عودة اللبنانيني عبر نقطة
البرية الشمالية
العبودية الـحــدوديــة ُ
مــع ســوريــا ،بــإشــراف املــديــريــة العامة
ل ــأم ــن الـ ـع ــام وب ـم ــواك ـب ــة ص ـح ـيــة مــن
وزارة الصحة ،على أن تتخذ اإلجراءات
ن ـف ـس ـه ــا ال ـ ـتـ ــي ات ـ ـخـ ــذت فـ ــي ال ـس ــاب ــق
(إخضاع العائدين لفحوصات ال ـ pcr
وتسجيل أماكن حجرهم الصحي).

حبيب معلوف
تنتهي الـيــوم مهلة التسجيل فــي الـحــوار الــذي دعــت اليه
َ
وزارة الطاقة واملياه بالتنسيق مع وزارتي البيئة واإلعالم
حول ّ
سد بسري.
ّ
وقد يستفاد من الوقت املتبقي النسحاب من ّ
تسرع وقبل
باملشاركة الشكلية فــي حــوار حــول أمــر أق ـ ّـرت الحكومة
املضي فيه بـتـسـ ّـرع ،رغــم شبه اإلجـمــاع بــن املعترضني
الحقيقيني على مقاطعة هــذه الــدعــوة .ليس ألنها جــاءت
متأخرة فقط ،وال ألنها لم تطاول الجوهر فحسب ،بل ألنها
ال تعبر عن القناعة الحكومية أيضًا .فقد كان مستغربًا،
في األساس ،أن توافق هذه الحكومة على متابعة األعمال
في السد بعد تراجع وهــج االنتفاضة بسبب «كــورونــا»،
وعــدم مراجعتها سياسة املياه ّ
برمتها رغم وقــوع لبنان
في حالة إفالس وإعالنه عجزه عن تسديد ديونه… وهو
ما يفترض أن يعني ،منطقيًا ،وقف كل أشكال االستدانة
الجديدة ملشاريع مشكوك في مدى إلحاحيتها وصوابيتها
وج ــدواه ــا .أضــف إلــى ذلــك أن تركيب مـحــاور ال ـحــوار ال
يوحي بالجدية ،إذ بقيت هذه املحاور على هامش قضية
املياه في لبنان ولم تشمل مناقشة استراتيجية الدولة في
إدارة هــذا القطاع .فجوهر مشكلة املياه ليس في غياب
الدراسات الجيولوجية للموقع كما ورد في أحد املحاور،
ً
بل في مدى الحاجة إلى السدود السطحية أوال .وقد كان
على الحكومة ،في استراتيجيتها ،أن تجيب عن سؤال ّ
عما
إذا كانت هناك حاجة إلــى ســدود سطحية ،قبل النقاش
ُ
أيــن ســتـقــام .ومــا هــي قيمة املـحــور الـثــانــي ال ــذي يتناول
دراسة األثر البيئي للسد إذا لم تقم الحكومة (عبر وزارة
البيئة املختصة) بتقييم بيئي استراتيجي لخطط وزارة
ُ
الطاقة ذات الصلة؟ إذ أن مشاريع كبرى كهذه ت ّقيم بطرق
مختلفة تمامًا عن أسس دراسات األثر البيئي للمشاريع
الصغيرة ،ناهيك عن محور بدعة «التعويض االيكولوجي»

الذي تناولناه سابقًا («األخبار» 30 ،أيار https://( )2020
.)289316/al-akhbar.com/Community
في املقابل ،تجدر اإلشارة إلى أن املعارضة املتأخرة لهذا
السد ،وملنطق السدود السطحية غير الضرورية في بلد
ّ
متجددًا ،تتحمل أيضًا
كلبنان تعتبر املياه فيه مــوردًا
جزءًا من املسؤولية ّ
عما وصلنا إليه ،سواء تمثلت هذه
ّ
املـعــارضــة بــاألحــزاب السياسية أو بجمعيات مصنفة
بـيـئـيــة .فـقــد تــأخــر مـعـظــم ه ــذه الـجـمـعـيــات فــي مـقــاربــة
ملف إدارة املياه وإنشاء السدود حني كان لبنان ال يزال
خاضعًا للخطط العشرية لوزارة الطاقة واملوارد والطاقة
واملـيــاه قبل عــام  ٢٠١٠تــاريــخ وضــع الخطط الـجــديــدة...
وبعدها .كما تأخرت أحزاب وكتل نيابية مؤثرة وفاعلة
في معارضة سد بسري (وباقي السدود) .وهي تحاول
أن تعوض اليوم أيضًا عن تأخرها في املعارضة بتقديم
اقتراح قانون لتحويل مرج بسري إلى محمية طبيعية
(باسم اللقاء الديمقراطي).
عـلــى املـقـلــب اآلخـ ــر ،وب ـغـ ّـض الـنـظــر عــن املــوقــف الـجــديــد
امللتبس للبنك الدولي ِّ
املمول إلنشاء السد ودعوته للحوار
مجددًا ،فهو أيضًا كان قد استبعد املعارضني الحقيقيني
مــن ح ــوارات ــه الشكلية الـســابـقــة ،وســاهــم مــع كـثـيــر من
ال ـشــركــات االس ـت ـشــاريــة وب ـعــض ال ـخ ـبــراء ف ــي تضخيم
ّ
بالشح وتغير املناخ وزيادة
األرقــام والحاجات ،والتهويل
الـسـكــان والـطـلــب املستقبلي عـلــى امل ـيــاه ،لتبرير إنـشــاء
السدود املكلفة وخصخصة هــذا املــورد املهم وتسليعه.
وهو لطاملا استخدم ذريعة أن اللبناني يدفع ثالث فواتير،
واحدة للمصالح وأخرى للصهاريج وثالثة للمياه ّ
املعبأة،
من دون أن يجيب على سؤال أساسي :من أين تأتي املياه
ّ
املعبأة ومياه الصهاريج؟ ،ما يعني أن املشكلة الفعلية هي
في سوء اإلدارة ال في الشحّ.
لــن يـكــون رفــض ال ـحــوار قــاعــدة عند املـعـتــرضــن ،ال بل
هــو واج ــب فــي مــا لــو كــانــت ال ـظ ــروف طبيعية .ولـطــاملــا

رفضت وزارة الطاقة واملياه الحوار مع املعترضني على
سياسات السدود منذ مدة طويلة ،وقبل أن تكبر حلقة
االعـتــراضــات .ال بل كانت ترفض تسليم أي دراســة أو
مستند ،ضاربة بعرض الحائط مبدأ حق املعرفة قبل أن
يصبح قانونًا .وإذ يمكن ّ
غض النظر عن الدور الشكلي
لوزيرة اإلعالم في الحوار ،إال أن املستغرب هو تصرف
وزارة البيئة التي دخلت أيضًا في الشكليات ،بينما كان
عليها أن تطلب وق ــف األع ـمــال إل ــى حــن إج ــراء تقييم
استراتيجي شامل لخطط الحكومة املائية التي تفتقر
إلى أدنى ّ
املقومات االستراتيجية.
في العادة تدعو وزارة الطاقة واملياه والبنك الدولي بعض
املـجـتـمــع املــدنــي الـطـ ّـيــع و«ال ـخ ـب ــراء» أص ـحــاب املصلحة
ّ
املتخصص للقول إنهما قاما باملشاورات
واإلعالم غير
ال ــازم ــة ،بـمــا يـ ّ
ـؤمــن التغطية الــازمــة إلك ـمــال املـشــاريــع
مــع تـعــديــات طفيفة ال ـتــي ال تــؤثــر فــي بـنـيــة املـشــاريــع
ّ
سيؤمن هذه التغطية وال
وربحيتها .والسؤال اآلن :من
سيما بعد اندالع الثورة وانهيار كل شيء؟!
َ
تاريخيًا ،لم يكن هناك من انسجام بني وزارتــي الطاقة
واملياه والبيئة حول خطط السدود وال حول معالجة مياه
الصرف والنفايات السائلة ،وقد استبعدت وزارة البيئة
هذا النوع من النفايات (في خططها) لكي ال تتضارب مع
ّ
املتحمسني
صالحيات الطاقة واملياه .كما تفادت إزعاج
للسدود بدراسات األثــر البيئي! لذا كان حريًا بهما أن
يتفاهما مع بعضهما قبل أن يبادرا إلى الدعوة للحوار،
وأن ينسقا السياسات قبل تنسيق ندوات شكلية حول
أهم مورد بعد الهواء على املستوى الحياتي والوطني؟
تجميل بشاعة السدود ،ومحكمة التاريخ
ال أحد يستطيع ّ
لن تتسامح مع قطاع طــرق املياه كما تتسامح محاكم
ه ــذه األيـ ــام مــع مـشــاريــع م ـ ّ
ـدم ــرة وم ـشـ ّـوهــة (كــاملـقــالــع)
وغيرها مــن االع ـتــداءات على الطبيعة واألمــاكــن األثرية
والتراثية كمرج بسري أو صخور نهر الكلب.

وجهة نظر

«التعليم عن بعد» بعيد عن التعليم
غسان مراد *
فــرضــت أزم ــة «ك ــورون ــا» عـلــى الـتـعـلـيــم ،بـكــل مـسـتــويــاتــه،
استخدام التقنيات الرقمية الستكمال العام الــدراســي .ال
بأس في ذلك إذا كان سيجعل املسيرة التربوية مستمرة
ويبقي الطالب على تواصل مع محيطهم التربوي .وكان
أفضل لو أن القائمني على التربية قاموا بعملهم مسبقًا،
وكانت لديهم رؤية للتحديث ً
بناء على فهم الواقع ومحاولة
التأقلم معه.
لكن «التعليم عــن بـعــد» يصبح خبط عـشــواء وبعيدًا عن
التعليم عندما ال تكون املؤسسات التربوية مجهزة ،وال
تكون البنية التحتية مناسبة ،وال الـكــادر التعليمي ّ
ملمًا
بالتقنيات واملهارات في هذا املجال ،وال األهل على تماس
مــع ثـقــافــة الـتـقـنـيــات ،وال ي ـكــون تــدريـ ّـس املـعـلــومــاتـيــة في
امل ــدارس والـجــامـعــات مستخدمًا ومنظمًا وممنهجًا ،وال
املنهج الـتــربــوي مـحـ ّـدثــا ومتناسبًا مــع «التعليم الرقمي»
و«التعليم عن بعد».
انـتـبــه الـعــامـلــون فــي امل ـجــال الـتــربــوي إلــى أهـمـيــة التقنيات
الرقمية في التعليم ،ولكن ليس في الوقت ُاملناسب .وعلى
غرار الشعارات التي ترفع في االنتخابات ،أطلقت حمالت
«الـتـعـلـيــم عــن ب ـعــد» ،وإع ـ ــادة ب ـنــاء املـنــاهــج التعليمية بما
يتناسب معه .إال أن الواقع الرقمي في العالم يتطلب أكثر
من الخطابات واملؤتمرات .وعندما نقول ّإن التنمية البشرية
تربويًا غير مؤهلة للتعليم عن بعد ،نعني بذلك أن تدريس
الرقمنة وتعليم التقنيات وإرســاء ثقافة التكنولوجيا في
لبنان وفي كل املجتمعات العربية ،غير موجود .طبعًا ،يملك
الجميع أجهزة وحواسيب ،لكن املهم ليس اقتناء األدوات،
بل استخدامها بشكل مثمر.
ع ـ ــدم م ـع ــرف ــة ك ـي ـف ـيــة االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـت ـق ـن ـيــات وس ــوء
اسـتـخــدامـهــا يتعلقان بــأمــور ع ــدة :ع ــدم إع ــداد األســاتــذة
بشكل منهجي على استخدام التقنيات من خالل دورات
تدريبية ،أو من خالل تأهيلهم الجامعي .وهذا ما لم يحصل.
وإذا وجدت الحصص التربوية لتأهيل األساتذة ،تكون هذه
الحصص هامشية وال تدخل ضمن نطاق املنهاج الجامعي
كمقررات إجبارية .حتى إن من يـ ّ
ـدرســون هــذه املـقــررات،
وإن كــانــوا ّ
مؤهلني تقنيًا ،غير متخصصني فــي تدريس
املعلوماتية املعتمدة في التعليم .ومن العراقيل عدم تحديث
املناهج التربوية ،فتحضير الــدروس للمطبوع يختلف عن
التحضير للرقمي وللحاسوب ولأللواح التفاعلية ،كما أن
الثقافة الرقمية لم تدخل املجتمعات العربية ،وبقيت الرقمنة

وتطبيقاتها مجرد أكسسوار.
«التعليم عن بعد» يحتاج أيضًا إلــى مكتبات رقمية غير
م ــوج ــودة ،وم ـص ــادر مـعـلــومــات غـيــر م ـتــوافــرة ،ومحتوى
رقمي عربي ال يــزال ضعيفًا .كل هــذا غير ّ
مؤمن بشكل
ّ
ّ
منهجي ومنظم .أما املبادرات من هنا وهناك ،فال تؤسس
ملجتمع تساهم فيه التربية فــي التنمية .امل ـبــادرات خــارج
املؤسسات مفيدة ،لكنها ال تشكل قاعدة ُيرتكز عليها في
بناء مجتمع املعلومات ومجتمع املعرفة.
باختصار ،عندما ال نكون جاهزين للتعامل مع األزمــات
تصبح األزمة صعبة وكارثية عندما نعالجها بأفكار وآراء
جاهزة مسبقًا!
ّ
جيد أن يكون التعليم عن بعد برز كحل في ظل هذه األزمة
بعدما كان موضع تخبط معرفي .فالتعليم هو دائمًا في
مرحلة إعادة تفكير ،كون العملية التربوية تتعلق بدراسة
سلوكية األفراد ،وهو من الدراسات الصعبة التي ال تؤدي
دائ ـمــا إل ــى بـنــاء اسـتــراتـيـجـيــات ثــابـتــة .التفكير فــي امل ــواد
التعليمية ،وخصوصًا بالنسبة إلى التقنيات الرقمية ،هو
ً
التفكير أوال في اإلنسان وفي عالقته بمحيطه ثانيًا ،حاليًا
هو الفضاء الرقمي .لذلك ،علينا بناء أسس معرفية تربوية
جديدة تتناسب مع هــذا التغير في التربية ،واإلجــابــة عن
سؤال :ما هي الفلسفة التربوية الجديدة التي ستطرح ،وهل
يناسب ذلك السلطة التربوية ،وهل يجب إعــادة النظر في
السلطة نفسها؟
على صعيد العالم العربي ولبنان ،بات الجميع متخصصًا
ف ــي ذل ــك إل ــى درجـ ــة أن ـه ــم يـطـلـقــون «ن ـظ ــري ــات» م ــن دون
أي رك ــائ ــز فـعـلـيــة ودراسـ ـ ـ ــات ع ـلــى األصـ ـع ــدة الـقــانــونـيــة
واالقتصادية واملعرفية والتربوية واالجتماعية .وإذا كان
جيدًا اللجوء إلى «التعليم عن بعد» خالل األزمــة للحفاظ
التعليمي الـ ّعــام ،فــا يعني ذلــك التسرع في
على السياق
ّ
الركون إلى هذا الحل كحل دائــم ،إذ يتطلب هذا النوع من
ّ
التعليم اسـتــراتـيـجـيــات متصلة بالتقييم واالمـتـحــانــات.
ويستوجب ذلــك بناء املــادة التعليمية لتكون تفاعلية ،ما
يسمح بإعداد األسئلة على طريقة  ،open bookما يعني
تغيير طرق التعليم وتأهيل األساتذة وإطالق ورشة على
مستوى الكادر التعليمي واإلداري.
مــن املـفـتــرض إعـ ــادة الـنـظــر فــي مـسـتـلــزمــات التعليم عن
ً
ّ
بـعــد ،ب ــدءًا مــن البنية التحتية الـعــامــة ،وص ــوال إل ــى تبني
دراسات حول ّ
التغيرات السلوكية للمتعلم .ويجب املراقبة
واملحاسبة في بلد ينخره الفساد على األصعدة كافة ،بما
فيه الفساد التربوي مــن ترفيع فــي امل ــدارس والجامعات،

إلى بيع الشهادات ،وإعطاء ماسترات وشهادات دكتوراه
من بعض الجامعات الخاصة بالتزوير واالنتحال العلمي
مــن دون مراجعة علمية .وال ـســؤال :هــل الــوضــع القانوني
والقضائي يسمح بمالحقة هذه الحاالت في بلد الطائفية
واملـحـســوبـيــات عـلــى مـسـتــوى الـ ـ ــوزارات مــن ج ـهــة ،وعلى
مستوى الجامعات الطائفية من جهة ثانية؟ وهل تستطيع
لجنة امل ـع ــادالت أن ال ت ـعــادل ش ـهــادة مــاسـتــر أو دك ـتــوراه
لطالب من جامعة مدعومة من جمعية دينية؟
الفساد التربوي له تأثير أكبر على املجتمعات من الفساد
السياسي واالقتصادي ،وقبل البدء بالتحول نحو التعليم
عن بعد والتشريع له ،من املفترض التحول الى بلد ال تكون
مرجعياته الدينية تمسك بـقــراراتــه .عندئذ يمكن إطــاق
ورشــة عمل على كل املستويات لتشريع شهادات التعليم
عن بعد في لبنان ،ثم تشريع شهادات التعليم عن بعد من
ّ
يتسجل عن
بــاقــي ال ــدول ،ألنــه باستطاعة أي شخص أن
بعد فــي بعض الجامعات فــي أميركا ،وفــي بعض البلدان
االشـتــراكـيــة الـســابـقــة ،وفــي أوروبـ ــا ،ويكفي أن يــدفــع لكي
يحصل على شهادة .فكيف ستتأكد لجان املـعــادالت من
هذه الشهادات؟
هذا ال يلغي االرتكاز على التعليم عن بعد لبعض املقررات
وفــي بعض الـحــاالت ،كما ال يلغي التعليم اإللـكـتــرونــي ،أي
التعليم الذي يستخدم تطبيقات في التعليم والتعلم ،بل يجب
تطوير هذه التطبيقات وأن تصبح معتمدة وأن ُيبنى على
التجربة التي حصلت في لبنان والعالم من أجل الوصول في
املستقبل إلى بعض الثوابت املساعدة في العملية التربوية،
ولكن مــن دون تسرع وشـعــارات نظرية ال ترتكز على أي
أسس فعلية سوى بعض الدراسات التي ال ّ
تؤهلها أن تشكل
معيارًا ُيعتمد عليه.
ول ــإش ــارة ،يــوجــد فــي كلية اآلداب والـعـلــوم اإلنـســانـيــة في
الجامعة اللبنانية مركز علوم اللغة والتواصل كان ّ
سباقًا في
إدخال املعلوماتية في التعليم كمادة أساسية ،كما يحصل
في كليات اآلداب في الجامعات عــادة ،بهدف تعليم الطالب
التقنيات املعلوماتية التي ّ
تؤهلهم لتصميم برمجيات التعليم
عن بعد وتصميم برمجيات التعليم اإللكترونية.
يرتكز العالم التربوي الحديث على الفهم والتفسير والنقد،
وهــذا يحتاج إضافة الى معرفة القراءة والكتابة والحساب
واملـعـلــومــاتـيــة ،إل ــى مـعــرفــة املـنـطــق ال ــذي لــم يـعــد ي ـ ّ
ـدرس في
العالم العربي إال نادرًا كما هي الحال ملقرر الفلسفة .فالعالم
املستقبلي ملن يجيد االبتكار وليس التكرار.
*أستاذ جامعي

