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تقرير
ّ
ّ
يتمتعون بامتيازات ّ
جمة ،يتحكمون باملفاصل األساسية من
في وزارة املال أشخاص
دون أن يكونوا خاضعني لرقابة مجلس الخدمة املدنية ،وال لرقابة هيئات الرقابة،
كالتفتيش املركزي وديوان املحاسبة ،يتقاضون رواتب أعلى بكثير من رواتب زمالئهم
املحسوبني في مالكات اإلدارة ّ
العامة ،أحدهم صار وزيرًا وآخر يمارس دور الوزير الرديف...
إنهم العاملون في مكتب برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

 UNDPإدارة رديفة!
يتحكم بمفاصل وزارة المال وهو خارج المساءلة
مكتب ّ
ي � �ج� ��ري ت� �ق ��دي ��م ب� �ع ��ض العاملني
الرئيسيني في وزارة املال بصفتهم
«ه� � �ب � ��ة» م� �ن� �ح� �ه ��ا ب� ��رن� ��ام� ��ج األمم
املتحدة اإلنمائي  ،UNDPملساعدة
ال�ح�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ع�ل��ى تطوير
أوض� ��اع اإلدارة ال �ع� ّ
�ام��ة وتحسني
إن �ت��اج �ي �ت �ه��ا ورف ��ده ��ا بالكفاء ات
ال �ل�ازم� ��ة ...إال أن ال�ح�ق�ي�ق��ة ليست
ك ��ذل ��ك إط �ل��اق � ��ًا ،ف �م �ك �ت��ب ،UNDP
وزارة امل��ال ال يعدو
امل�ه�ي�م��ن ع�ل��ى
ُ
ك��ون��ه إدارة ردي�ف��ة أح��دث��ت لحشو
األزالم واألت� �ب ��اع وال� ��زوج� ��ات ،في
ّ
العامة
واح � ��دة م ��ن أه ��م اإلدارات
وأك �ث��ره��ا ح �س��اس �ي��ة ،ول �غ��اي��ة في
ن�ف��س ي �ع �ق��وب ،ب ��دأت ت�ن�ف�ض��ح في
سياق سيل الفضائح ال��ذي ُيغرق
هذه الوزارة.

تمويل من املال العام
ي�ت��ول��ى ال�ع��ام�ل��ون ف��ي مكتب UNDP
وظ ��ائ ��ف أس��اس �ي��ة وي� �ش ��رف ��ون على
تنفيذ مهمات ذات طابع «سيادي»،
ت �ت �ص��ل ب � � � ��إدارة ال� �ض ��رائ ��ب والدين
العام ونظام املعلوماتية واألرشيف
وغيرها ...إال أنهم غير خاضعني ألي
نوع من أنواع املساءلة ،ما عدا التي
ّ
السرية...
تنص عليها عقودهم شبه
وكل ذلك من دون أي مساهمة فعلية
م ��ن ج ��ان ��ب األم � ��م امل �ت �ح��دة لتمويل
كلفتهم ،م��ا ع��دا تقديم الستار الذي
ّ
ي�ت�خ��ف��ى خ�ل�ف��ه ه ��ؤالء و ّم��ن وراءهم،
وه� � ��ذا «ال �ت �س �ت �ي��ر» ي �م��ث��ل فضيحة
ح�ق�ي�ق�ي��ة ق��د ت�ص�ي��ب امل �س��ؤول�ي�ن في
املنظمة األممية ،التي ما انفكت ترفع
ش�ع��ار ال�ش�ف��اف�ي��ة وم�ح��ارب��ة الفساد،

ّ
فيما هي تغطي في لبنان أط�رًا غير
ن �ظ��ام �ي��ة ً وم �خ��ال �ف��ة ل �ل �ق��ان��ون جملة
وتفصيال.
ف �ق��د ك �ش �ف��ت م �ن��اق �ش��ات ل �ج �ن��ة املال
وامل��وازن��ة النيابية أن برنامج األمم
املتحدة اإلنمائي ال يساهم في تمويل
مكتبه في وزارة املال إال بمبلغ زهيد
ال يتجاوز  50ألف دوالر سنويًا ،فيما
امل��وازن��ة ال�ع� ّ
�ام��ة ،أي أم��وال الضرائب
ال� �ت ��ي ي �س ��دده ��ا امل �ق �ي �م ��ون ،تساهم
بنحو  1.4مليون دوالر سنويًا ،وال
تقف الفضيحة عند هذا الحد ،بل إن
البرنامج يتقاضى نسبة  10في املئة
من مساهمة املوازنة (نحو  140ألف
دوالر) إلدارة األم ��وال امل�ح� ّ�ول��ة إليه،
ب�م�ع�ن��ى أن ��ه ي �س��دد م�ب�ل��غ الخمسني
ألف دوالر من هذا االقتطاع ،ويبقى
له  90ألف دوالر!

وزيرة املال ريا الحسن ومستشارها نيبل يموت (أرشيف ــ بالل جاويش)

نقاش بال نتيجة

ال أثر للمكتب
ليس هناك أي أثر ملكتب برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
 UNDPبصيغته القائمة في الوثائق الرسمية لألمم
املتحدة ،بل هناك مشروع محدد تحت عنوان «تطوير
القدرات على اإلصالح الضريبي واإلدارة الضريبية»،
محاور رئيسة )1( :تعزيز اإلصالحات
ويتضمن ثالثة ُ ّ
الضريبية التي حققت بموجب القرار 92/017
ومأسستها )2( .تحديد جيل جديد من اإلصالحات
وتنفيذها بالتماشي مع رؤية وزارة املال للقرن الواحد
والعشرين )3( .تلبية جدول األعمال االقتصادي الخاص
بالحكومة اللبنانية بعد مؤتمر باريس  3والرامي إلى
إعادة لبنان إلى موقعه االقتصادي على أرضية سليمة
من الناحيتني الضريبية واالقتصادية.

90
في املئة

هي نسبة تمويل مكاتب
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
في اإلدارات ّ
العامة من
املوازنة ،بحسب تصريح
لرئيس لجنة املال واملوازنة
إبراهيم كنعان ،الذي تساءل
ُ
«ملاذا ال تعزز الكفاءات في
ُ
اإلدارات وتمأل الشواغر
هذه
ً
فيها بدال من صرف مبالغ
طائلة على إدارات رديفة؟

ّ
ً
هذه الوقائع حفزت سجاال حاميًا بني
ال�ن� ّ�واب ،إال أنه لم يبلغ ح��دود تعليق
االعتماد املرصود ،وهو اعتماد يجري
ّ
ص��رف��ه م �ن��ذ س� �ن ��وات ع � ��دة ،م ��ن دون
أن ت�ك��ون ه�ن��اك ق��وان�ين م��وازن��ات في
األص��لّ ،وه��و يدخل في إط��ار اإلنفاق
الذي صنفه فريق من السلطة كإنفاق
غير قانوني حصل ب ّ�ين عامي 2006
و2009ينّ ويستمر بال توقف حتى اآلن.
ّ
للنواب أن مشروعي املوازنة
فقد تب
العامة واملوازنات امللحقة لعام 2010
و 2011لحظا مساهمات مخصصة
ل �ب��رن��ام��ج األم � ��م امل �ت �ح��دة اإلنمائي
 ،UNDPبقيمة  2.1م�ل�ي��ار ل �ي��رة ،في
ال�ج��زء األول م��ن م��وازن��ة وزارة املال،
وضمن وظيفة «اإلدارة املالية وإدارة
الخدمات اإلحصائية» ،فطلب هؤالء
ّ
النواب من ممثلي ال��وزارة تزويدهم
ّ
بموازنة البرنامج املفصلة مع نفقات
ّ
املفصلة أيضًا ،مع
عامي  2008و2009

متعاقدون بال أي رقابة

ورأى ال �ن� ّ�واب أن عمليات التوظيف

قطاعات

اتصاالت

 1.8مليار مشترك في الهاتف الخلوي عامليًا
ارتفع عدد مشتركي الهاتف الخلوي في العالم
إل ��ى  1.2م�ل�ي��ار م�ش�ت��رك ف��ي ن�ه��اي��ة ع ��ام ،2009
فيما سيبلغ ع��دد مستخدمي الهاتف الخلوي
 5م �ل �ي��ارات ،ب �م �ع��دل ان �ت �ش��ار ي �ص��ل إل ��ى ،%68
ّ
فيما يقدر عدد مستخدمي اإلنترنت بنحو 1,8
مليار نسمة ،منهم  480مليون مستخدم لخدمة
الحزمة العريضة.
ه ��ذه امل �ع �ط �ي��ات ج� ��اء ت ف ��ي ت �ق��ر ي��ر «اقتصاد
امل �ع �ل ��و م ��ات ل� �ع ��ام  »2010ا ل � ��ذي أ ط �ل �ق��ه أمس
م��ؤ ت �م��ر األ م � ��م امل� �ت� �ح ��دة ل �ل �ت �ج��ارة والتنمية
«أونكتاد» ،بعنوان «تكنولوجيات املعلومات
واال ت � � �ص� � ��االت و م ��ؤ س � �س ��ات األ ع � �م � ��ال والحد
م ��ن ا ل �ف �ق��ر» .و ق ��د ع��ر ض��ت م �س��ؤو ل��ة الشؤون
اال ق �ت �ص��اد ي��ة ف��ي «األو ن �ك �ت��اد» ،د ي��ا ن��ا كوركا،
دور ت�ك�ن��و ل��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات واال ت �ص��االت في
ت��و ف �ي��ر ا ل ��و س ��ا ئ ��ل ل �ل �ن �س��اء وا ل� ��رج� ��ال الفقراء
للنفاذ إ ل��ى امل�ع�ل��و م��ات امل�ف�ي��دة وا ل�ت��وا ص��ل ،إذ
إ ن �ه��ا « ت �س��ا ع��د ع �ل��ى ًب �ن��اء و ت �ح �س�ين أحوالهم
امل �ع �ي �ش �ي��ة» ،م �ش� �ي ��رة إ ل� ��ى أن ا ل �ت �ق��ر ي��ر يذكر

تقديم بيان بالعاملني في البرنامج
وجنسياتهم واملهمات املنوطة بكل
منهم.
ال� �ه ��دف م ��ن ه� ��ذه ال �ط �ل �ب��ات محاولة
ف�ه��م س�ب��ب خ�ل��ق م�ك�ت��ب ب��اس��م األمم
املتحدة ّ
ّ
العامة ويعمل
تموله املوازنة
فيه متعاقدون لبنانيون ،إذ يخشى
ال � � �ن � � ّ�واب أن ي� �ك ��ون ه � ��ذا ال � �ن� ��وع من
امل�س��اه�م��ات امل�م�ن��وح��ة ملكتب UNDP
مخصصًا إلج� ��راء ع�م�ل�ي��ات توظيف
داخل القطاع العام ،بحجة دعم اإلدارة
اللبنانية ف��ي إن�ج��از مهماتها ،فيما
الغاية الكامنة وراء ذلك هي العكس،
إذ إن ه��ذه امل�س��اه�م��ات يقصد منها
دع��م برنامج األم��م املتحدة اإلنمائي
ألن� ��ه ي�ق �ت �ط��ع ن �ح��و  10ف ��ي امل �ئ ��ة من
ّ
املحولة إليه.
املبلغ إلدارة األموال

و س �ي �ل �ت�ي�ن ي �م �ك��ن م ��ن خ�ل�ال �ه �م��ا أن يستفيد
الفقراء؛ األولى تتعلق باستخدام تكنولوجيا
امل�ع�ل��و م��ات واال ت �ص��االت م��ن ج��ان��ب الشركات
ا ل �ص �غ �ي��رة ذات ا ل �ص �ل��ة امل� �ب ��اش ��رة بالفقراء،
وا ل �ث��ا ن �ي��ة ع �ب��ر امل �ش��ارك��ة ف ��ي ال �ق �ط��اع املنتج
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وت �ح��دث��ت ع��ن «ال �خ��دم��ات امل��ال �ي��ة ع�ب��ر الهاتف
ال�ن�ق��ال ال�ت��ي ه��ي أي�ض��ًا أح��د التطبيقات املهمة
في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت».
وق� ��ال امل �س ��ؤول األول ع��ن ش� ��ؤون تكنولوجيا
امل �ع �ل��وم��ات ف��ي «إس � �ك ��وا» ،رام� ��ي ال��زع �ت��ري ،إن
االش � �ت ��راك ��ات ف ��ي ال �ه ��ات ��ف ال �ن �ق ��ال زادت ستة
أض �ع��اف ب�ين ع��ام��ي  2003و  2009ف��ي منطقة
«إس�ك��وا» ،فعلى الرغم من االختالفات الكبيرة
في كلفة الهاتف ّ الخلوي في املنطقة العربية،
تنفق البلدان األقل نموًا ،أي ذات الدخل القومي
اإلج �م��ال��ي امل�ن�خ�ف��ض ،أك �ث��ر م��ن ال �ب �ل��دان األكثر
نموًا لقاء هذه الخدمات».
(األخبار)

التي تجري م��ن خ�لال برنامج األمم
املتحدة اإلنمائي تنطوي على تحايل
كبير على القوانني واألنظمة:
ـ �ـ �ـ ف �ه��ي ال ت �خ �ض��ع ل ��رق ��اب ��ة مجلس
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ،وال ل��رق��اب��ة هيئات
ال��رق��اب��ة كالتفتيش امل��رك��زي وديوان
املحاسبة.
ـ �ـ �ـ وه ��ي ال ت�خ�ض��ع ل �ق��ان��ون سلسلة
ال��رت��ب وال ��روات ��ب ،إذ إن املتعاقدين
الذين يجري التعاقد معهم ،وغالبًا
ل � �س � �ن� ��وات ط� ��وي � �ل� ��ة ،ب� �م ��وج ��ب هذه
امل�س��اه�م��ات امل �م� ّ�ول��ة م��ن امل ��ال العام،
ي � �ت � �ق� ��اض� ��ون روات � � � � ��ب ت � �ف � ��وق أعلى
الرواتب امللحوظة في سلسلة الرتب
ّ
والرواتب ،وهذا األمر أدى الى عملية
ن��زف حقيقية ،باعتبار أن املوظفني
األك�ف��اء في اإلدارة العامة اللبنانية،
وأم� ��ام ه ��ذا ال ��واق ��ع وج� ��دوا أنفسهم
ّ
مضطرين :إما الى االستقالة بهدف
ال �ت �ع��اق��د م ��ع ال� �ب ��رن ��ام ��ج ،وإم� � ��ا الى

التبادل البيني

ّ
عبود يدعو إلى تفعيل السياحة العربية
قال وزي��ر السياحة ف��ادي عبود إن السياحة من
أهم امل��وارد األساسية للدخل القومي ،وبالتالي
ي�ج��ب تفعيل ال�ت�ع��اون ال�ع��رب��ي ف��ي ه��ذا القطاع
ال��ذي «ينتج فوائد مضاعفة تعود بالنفع على
كل املجتمعات العربية».
ك�ل�ام ع �ب��ود ج ��اء ف ��ي اف �ت �ت��اح امل �ل �ت �ق��ى الثالث
ع �ش��ر مل�ج�ت�م��ع األع� �م ��ال ال �ع��رب��ي ،ح �ي��ث تطرق
ال �ن �ق��اش إل ��ى ت ��داع �ي ��ات األزم � ��ة ال �ع��امل �ي��ة على
ال � � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة ،ف� �ق ��ال رئ� �ي ��س ات� �ح ��اد رجال
األعمال العرب ،العني حمدي الطباع ،إن بعض
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة اس�ت�ط��اع��ت ت�ج��اوز آث��ار األزمة
املالية العاملية ،ولكن االقتصاد العربي ما زال
ب�ح��اج��ة ،أك�ث��ر م��ن أي وق��ت م�ض��ى ،إل��ى تنفيذ
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ت �ع��اون ال �ع��رب��ي ال �ت��ي انبثقت
ع��ن ال �ق �م��ة االق �ت �ص��ادي��ة األخ� �ي ��رة« ،ف�ل�ا ب��د من
ت�س��ري��ع تنفيذ ق ��رارات ق�م��ة ال�ك��وي��ت ف��ي إقامة
امل �ش��اري��ع االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ف��ي ال�ب�ن��ى التحتية
وتطوير ال�ت�ب��ادل العربي البيني ف��ي التجارة
واالستثمار ،وإزال��ة القيود أم��ام حركة السلع

واألفراد والعمالة».
وي ��رى ال�ط�ب��اع أن امل�ش��اري��ع ال�ت��ي أق � ّ�رت ف��ي ّ
قمة
ّ
ال �ك��وي��ت ت ��وف ��ر ال �ع �ن��اص� ّ�ر األس ��اس �ي ��ة للتكامل
االقتصادي العربي ،وتعزز تنافسية املنتجات
العربية في األسواق العاملية ،ومواجهة منافسة
ال �س �ل��ع امل� �س� �ت ��وردة ف ��ي األس� � ��واق امل �ح �ل �ي��ة .لكن
ف��ي ظ��ل املتغيرات ال�ط��ارئ��ة ،يجب تحفيز مناخ
االستثمار في عدد من الدول العربية والقطاعات
االق �ت �ص��ادي��ة ال� ��واع� ��دة ،ل �ت �ع��زي��ز االستثمارات
العربية البينية ،ودف��ع سبل ال�ت�ج��ارة العربية
البينية في السلع والخدمات قدمًا.
وفي هذا اإلطار ،يرى الرئيس التنفيذي ملجموعة
بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دب��دوب أن
ع�ل��ى ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى اإلصالحات
الهيكلية ،إذ إن بعض آثار األزمة العاملية األكثر
ّ
ح ��دة ك��ان��ت ف��ي منطقة الخليج األك �ث��ر ارتباطًا
ّ
ب��األس��واق العاملية عبر قناتني رئيسيتني هما
النفط ،والتدفقات النقدية.
(األخبار)

