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تقرير

نحو «عالم رقمي» أكثر عدالة

 2.1مليار ليرة
قيمة مساهمة
الموازنة في تمويل
مكتب  UNDPفي
وزارة المال

الهجرة كي يتمكنوا من إيجاد فرص
ع �م��ل ت �س �م��ح ل �ه��م ب �ت �ق��اض��ي رواتب
شبيهة ب��ال��روات��ب ال �ت��ي يتقاضاها
امل�ت�ع��اق��دون م��ع مكتب ّ ،UNDP
وإما
ال��ى االن �خ��راط ف��ي م�ن�ظ��وم��ة الفساد
ف ��ي اإلدارة م ��ن ق �ب��ل امل��وظ �ف�ي�ن غير
اآلم�ن�ين ب�ه��دف ال��وص��ول ال��ى الراتب
نفسه الذي يتقاضاه املتعاقدون مع
.UNDP

نتائج خطيرة
ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة ،س��اه��م م �ك �ت��ب UNDP
بإفقاد اإلدارة العامة اللبنانية عنصر
ال�ك�ف��اءة وال�خ�ب��رة وإم �ك��ان تراكمها،
وب��ال �ت��ال��ي ب��ات� ّ�ت اإلدارة اللبنانية
ت �ع��ان��ي م��ن ت �ف��ش��ي ظ��اه��رة الفساد،
ووجود أشخاص غير كفوئني ،األمر
ال��ذي س��اه��م أي�ض��ًا ف��ي عرقلة عملية
ب �ن ��اء امل ��ؤس� �س ��ات وإص �ل ��اح اإلدارة
اللبنانية وإدخ ��ال التغيير املرجو،

ّ
وع � � ��زز م �ي��ل امل ��وظ �ف�ي�ن ن �ح��و تقديم
ال��والء الكامل ملرجعياتهم املذهبية
أو ال �ح��زب �ي��ة ب �ه��دف ال �ح �ص��ول على
ال �ح �م��اي��ة ،وال س�ي�م��ا أن املتعاقدين
م� ��ن خ �ل��ال ب ��رن ��ام ��ج األم� � ��م املتحدة
اإلنمائي  UNDPال ّيخضعون لرقابة
اإلدارة ،وبالتالي شكلوا إدارة رديفة
ل �ل�إدارة ال�ع��ام��ة األص�ي�ل��ة ،موضوعة
ب�ت�ص��رف وزي ��ر امل ��ال وت�ح��ت سلطته
االستنسابية.
ح��اول بعض ال �ن� ّ
يتجاوزوا
أن
اب
�و
ّ
ال � �خ�ل��اف ال � � ��ذي ي �م �ك��ن أن يترتب
ع �ل��ى ط �ل��ب إل� �غ ��اء ه� ��ذا امل �ك �ت��ب في
وزارة امل ��ال ،وغ�ي��ره��ا م��ن الوزارات،
فاشترطوا إخضاع املتعاقدين مع
ّ
واملمولة عقودهم من املال
،UNDP
ال�ع��ام ،ال��ى رق��اب��ة اإلدارة اللبنانية،
وإل��ى املبادئ التي ترعى التسلسل
اإلداري ،وال س �ي �م ��ا املنصوص
عليها في امل��رس��وم االشتراعي رقم
 1959/111وامل ��رس ��وم االشتراعي
رق ��م  ،1959/112ك�م��ا اش �ت��رط��وا أن
ت� �ك ��ون روات � � ��ب ه� � ��ؤالء املتعاقدين
مشابهة لسلسلة الرتب والرواتب،
�ون رقم
وامل �ل �ح��وظ��ة ب�م��وج��ب ال �ق��ان� ً
 1998/717وت�ع��دي�لات��ه ،ف�ض�لا عن
إخ� �ض ��اع ع �م��ل ه � ��ؤالء املتعاقدين
لسلطة هيئات ال��رق��اب��ة كالتفتيش
امل��رك��زي وم�ج�ل��س ال �خ��دم��ة املدنية
وديوان املحاسبة.
إال أن وزي� ��رة امل ��ال ري ��ا ال �ح �س��ن ،مع
ف��ري �ق �ه��ا األك� � �ث � ��ري ،ل� ��م ت �ق �ب��ل بهذه
ّ
وأصرت على مواصلة عمل
الشروط،
مكتب  UNDPكما ك��ان ،وه��ذا يرسم
عالمات استفهام كثيرة ،ليس حول
م ��وق ��ف ال� ��وزي� ��رة ال �ح �س��ن ،ب ��ل حول
ّ
موقف من يدعي التصدي للظواهر
الشاذة املتراكمة في اإلدارة اللبنانية،
فصمت هؤالء مريب جدًا.
(األخبار)

منتدى تكنولوجيا أميركا ـ لبنان :يا ليت البيت األبيض يسمع
حسن شقراني
إليكم هذه الحقيقة %50 :من سكان العالم
ال��ذي��ن ي�ق��ارب ع��دده��م  6.5م�ل�ي��ارات نسمة،
ل��م يستعملوا ق��ط ف��ي ّحياتهم خ��ط هاتف
أرضي ،على الرغم من أن ّهذه التكنولوجيا
موجودة منذ ّعام  ...1876إنه أحد املؤشرات
ُ
ال �ت��ي ت�ظ�ه��ر أن ال �ث��ورة ال�ص�ن��اع�ي��ة ل��م تكن
م �ف �ي��دة ل �ج �م �ي��ع ال �ب �ش ��ر ،م �ن��ذ أن انطلقت
ّ
واستمرت
القرن التاسع عشر،
شرارتها في
ّ
بأوجه مختلفة حتى اآلن.
واآلن ه �ن��اك ث ��ورة ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املعلومات
واالت� �ص ��االت ،وس �ي��رورت �ه��ا ت �ف��رض أسئلة
مهمة جدًا ،عما إذا كانت ستكون عادلة أو
تستطيع
ال .وفي الصميم السؤال هو :كيف
ً
األم ّ� ��م امل �خ �ت �ل �ف��ة ّأن ت ��واك ��ب ت � �ط � ّ�ورًا هائال
وم��ط��ردًا من املتوقع أن يقلب الصورة كليًا
بعد عام 2010؟
ّ
هذا السؤال محور نقاشات كثيرة ومتشعبة
ي � ُش �ه��ده��ا ال� �ع ��ال ��م ف ��ي م �ج��ال��س مختلفة،
وت �ط��رح فيها م�ق��ارب��ات ع��دي��دة .وف��ي مركز
«بيال» للمعارض أمس ،كانت هناك فرصة
ح ��د ال� �ط ��روح ��ات ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة لهذه
ت �ق��دي��م أ ّ
القضية ،إنما بأسلوب «تبشيري».
ف� �ف ��ي إط � � ��ار ف� �ع ��ال� �ي ��ات م� �ن� �ت ��دى ومعرض
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
قطاع
ّ
ّ
«الواليات املتحدة ـــــ لبنان» ،قدم األمني العام
ّ
للتجمع ال�ع��امل��ي لتكنولوجيا املعلومات
وال �خ��دم��ات ( ،)WITSAج��اي �م��س بويزت،
عرضًا لكيف تكون ال�ث��ورة الجديدة عادلة
للجميع .العنوان كان« :تحقيق وعد العصر
الرقمي للجميع».
ّ ً
ّ
ّ
ش��دد ه��ذا الخبير ّال��ذي ت�ح��دث متنقال بني
ّ
جديد،
ال�ح�ض��ورّ مثل مبشر ي ��روج مل��ذه��ب ُ
أهمية ه��ذا القطاع العاملي .فقد أنفق
على

تريليونات دوالر خالل عام
عليه وحده 4.4
ّ
ّ
وتحول إل��ى محفز أساسي للمضي
،2009
ق��دم��ًا ع �ل��ى ص�ع�ي��د ال�ت�ن�م�ي��ة وخ �ل��ق أدوات
تمكني ملختلف الشعوب.
وباالستناد إلى خيبات العوملة ،استخلص
ب ��وي ��زن ��ت دروس � � � ��ًا ي �م �ك ��ن درس � �ه � ��ا ّ
جيدًا
وتطبيقها في مختلف أصقاع األرض لكي
الثورة الجديدة عادلة للجميع« .هل
تكون
ّ
هاتف
�ط
�
خ
�ار
�
ي
�
ل
�
م
اآلن
�اك
�
ن
�
ه
أن
�ون
�
م
ت�ع�ل�
ّ
ّ
أرضي حول العالم ،وأن  %15فقط من سكان
األرض يستخدمون  %70من تلك الكمية»،
ق��ال امل�ح��اض��ر األم�ي��رك��ي ،وف��ي ن�ب��رت��ه كثير
م��ن نكهة ال�ت��روي��ج األم�ي��رك� ّ�ي��ة ،تمامًا كتلك
التي تتباهى بها شركات التبغ في العالم
الجديد!
ّ
ول �ك��ن ح ��دث ّ ج��اي�م��س ب��وي��زت ك ��ان محفزًا
ّ
ج � �دًا ،ب ��ل ح��ت��ى إن �س��ان �ي��ًا .ف �ه��و ش� ��دد على
ّ
الخسارة الفادحة التي يمكن أن تتكبدها

ال�ب�ش��ري��ة إذا ت �ك� ّ�ررت ت�ج��رب��ة «ع ��دم عدالة»
الثورة الصناعيةّ .
وحبذا لو كانت السفيرة
األميركية ،مورا كونيلي ،التي رعت افتتاح
�رة ف ��ي ه � ��ذه ّ«املحاضرة
امل � �ع� �
�رض ،ح ��اض � ّ
ّ
اإلنسانية» لكي يتأكد الحضور أن الواليات
ّ
امل��ت �ح��دة ت �ع��رف ال�خ�ل��ل ال �ق��ائ��م ع��امل�ي��ًا على
ّ
صعيد التنمية والتطور ،وتبذل املزيد من
الجهود ملواجهة هذا الواقع ،عوضًا عن فعل
عكس ذلك.
ّ
ف� �ح ��ال� �ي ��ًا ،ف� �ق ��ط  %28م � ��ن س � ��ك � ��ان العالم
يستطيعون ال��ول��وج إل��ى شبكة اإلنترنت
ّ
واإلفادة من خيراتها واملعارف التي تقدمها.
ّ
ول �ه��ذا ال�ق�ط��اع ف��ي ال�ع��ال��م امل�ت �ق��دم وبلدانه
ّ
ّ
أفضلية ب ��ارزة :ه�ن��اك مستوى
الصناعية،
ّ
رف �ي��ع م��ن ال �ت �ط��ور وال �خ �ط��ط والسياسات
ّ
ّ
التحتية الحديثة
الحكومية الفعالة ،البنى
ّ
والخبرة التقنية وطبعًا مجموعة أخرى من
ّ
التفاضليةّ .أما الصورة في العالم
العناصر
ال �ع��ال��م ال �ن��ام��ي وال �ف �ق �ي��ر ،ف �ه��ي «معكوسة
ّ
تمامًا» على حد تعبير جايمس بويزنت.
ولدى الحديث عن ثورة التكنولوجيا وعدم
ع��دال�ت�ه��ا ه�ن��اك م�س��أل��ة خ�ط�ي��رة ج� �دًا ،أفدح
م� ّ�ن ت�ل��ك ّال�ت��ي شهدتها ال �ث��ورة الصناعية.
ّ
واملهمشة كان
فكلما تأخرت البلدان ّالنامية
لحاقها بالبلدان املتقدمة أو التي تمضي
ّ
التطور ،أصعب.
بوتيرة منطقية مع

شربل نحاس والـ ( segwayاألخبار)

ّ
ف��وف �ق��ًا مل� ّ
الربحية،
�ؤس �س��ة األب� �ح ��اث غ �ي��ر
السنوات الثالثني املاضية
«ّ ،»Randشهدت
ّ
ت �ط� ّ�ورًا م��ط��ردًا ،ل��م ي�ت��وق�ّ�ف أو ُي�ع��رق��ل ،على
صعيد مجموعة من املؤشرات التكنولوجية
(التكنولوجيا البيولوجية ،التكنولوجيا
امل �ج �ه��ري��ة ،االت� � � �ص � � ��االت .)...وب �ح �ل��ول عام
 2020س �ي �ك ��ون ه� �ن ��اك ع ��ال ��م تكنولوجي
جديد بالكاملّ ،ألوجهه تأثير على الحياة
البشرية أكثر حتى من العالم التكنولوجي،
الذي يعيش تفاصيله البشر يوميًا في هذه
املرحلة.
ولهذا العالم تأثير ليس فقط تقنيًا ،بل «على
الصعيد السياسي أيضًا ومكامن النفوذ»،
ّ
وفقًا ملا شدد عليه جايمس بويزنت« ،وهو
ما يمكن لحظه منذ اليوم» .وفي ّذلك إشارة
ّ
النمو التكنولوجي الذي تحققه بلدان
إلى
ن��ام�ي��ة ك�ث�ي��رة ع�ل��ى ش��اك�ل��ة ال �ص�ين والهند
وال�ب��رازي��ل ،وإل��ى تنامي أص��وات تلك األمم
العاملي.
للمطالبة
بنفوذ أكبر في النظام ّ
وب �ح �س��ب امل� ّ
�ؤس �س��ة ن�ف�س�ه��ا ،ف� ��إن البلدان
ال �ت��ي «س �ت �ن �ج��ح ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل» ه ��ي التي
ستحتضن جميع م�ق� ّ�وم��ات ت�ط��وي��ر قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالت �ص��االت .فهذا
ه��و م �ع �ي��ار أن ت �ك��ون ت�ن��اف�س�ي��ًا ف��ي العالم
الجديد ،وفقًا للمنتدى االقتصادي العاملي.
ولكن هذا األمر «يحتاج إلى خطط مدروسة
وطويلة األمد ،وليس ّاالستيقاظ في صباح
م��ا وال�ت�ش��دي��د ع�ل��ى أن ��ه ي�ج��ب امل�ض��ي قدمًا
للتطوير في القطاع».
كيف يجري تحقيق ذل��ك؟ «نصيحتي هي
أن ي �ج �ت �م��ع ال �ق �ط ��اع ال� �خ ��اص والحكومة
وامل�ج�ت�م� ّ�ع امل��دن��ي ل�خ�ل��ق خ�ط��ة ك��ام�ل��ة على
الجميع اتباعها وااللتزام بتفاصيلها لكي
ُي�ص�ب��ح امل�ج�ت�م��ع ت�ن��اف�س�ي��ًا ف��ي املستقبل»
يجيب جايمس بويزنت.
يا ليت لهذه النصائح ًصدى في لبنان ،ويا
فعال على طريق التطوير
ليت تمضي البالد ُ
في هذا القطاع ،وال تعرقل مشاريع حيوية
ع �ل��ى ش��اك �ل��ة ت �ل��ك ال �ت ��ي ت �ع �ت��رض املدينة
التكنولوجية في ّالدامور ،وتلك التي تظهر
بني حني وآخر لخطة الوزير شربل نحاس،
الذي كان حاضرًا في االفتتاح أمس ،تطوير
القطاع.
ّ«عبر التاريخ لم يكن هناك أبدًا ،وال أعتقد
أن ��ه س �ت �ك��ون ،ف��رص��ة ك��ال�ت��ي ت�س�ن��ح حاليًا
�اذا سيكتب التاريخ
لتغيير ال �ع��ال��م»« ...م � ّ
ع� �ن ��ا؟»«ّ ...إذا ل��م ن�س�ت�غ��ل ال�ف��رص��ة ونطور
حاليًا ،فإننا نضيع الفرصة على األجيال
املقبلة لن يكونوا قادرين على النتافس»...
م �ل�اح � �ظ ��ات خ� �ت ��م ب� �ه ��ا ح ��دي� �ث ��ه جايمس
ّ
مورا
ب ��وي ��زن ��ت ...ح ��ب ��ذا أي� �ض ��ًا ،ل ��و ك ��ان ��ت ّ
كونيلي ،وف��ري��ق عمل البيت األب�ي��ض كله،
حاضرين لسماعها.

باختصار
ّ
◄ «هيئات منظمة مستقلة»

هو عنوان مؤتمر الشبكة األورو – متوسطية للهيئات
و20
املنظمة لالتصاالت الذي ينعقد في لبنان في ّ 19
تشرين األول  2010في فندق «موفنبيك» ،وسيركز
ع �ل��ى م �س��ائ��ل م��رت �ب �ط��ة ب��االس �ت �ق�ل�ال �ي��ة والتطورات
امل��ؤس�س��ات�ي��ة وي�ش�ه��د اج�ت�م��اع��ًا مغلقًا ب�ين املنظمني
األورو – م �ت��وس �ط �ي�ين ال ��ذي ��ن س �ي��دق �ق��ون تفاصيل
االستقاللية ،عبر تسليط الضوء على تجربة الهيئة
املنظمة لالتصاالت في لبنان بصفتها أحدث أعضاء
الشبكة.
◄  3جلسات للجنة املال واملوازنة
ستعقد ه��ذه الجلسات أي��ام االثنني
واألربعاء والخميس برئاسة النائب
إب��راه �ي��م ك �ن �ع��ان (ال � �ص � ��ورة) ،ففي
ي ��وم االث �ن�ي�ن س�ت�ب�ح��ث ال�ل�ج�ن��ة عند
ال �ع��اش��رة وال�ن�ص��ف م��ن ق�ب��ل الظهر
ف��ي م��وض��وع ح �س��اب امل�ه� ّ�م��ة وقطع
الحساب ،وذلك على أثر ما صدر عن

دي��وان املحاسبة بعد اجتماعه ال�ط��ارئ ال��ذي خصص
ل �ه��ذا امل ��وض ��وع ،ف ��إذا ل��م ي�ك�ت�م��ل ال �ن �ص��اب ف��ي املوعد
املحدد ،تعقد اللجنة جلسة ثانية عند الحادية عشرة
من قبل ظهر اليوم نفسه .كذلك تتابع في جلسة تعقد
عند العاشرة والنصف من قبل ظهر األربعاء املقبل،
درس موازنة الهيئة العليا لإلغاثة في مشروع موازنة
عام  ،2010وإذا لم يكتمل النصاب في املوعد املحدد،
تعقد جلسة ثانية عند الحادية عشرة من قبل ظهر
ال �ي��وم ن�ف�س��ه .وستعقد اللجنة جلسة ع�ن��د العاشرة
والنصف من قبل ظهر الخميس املقبل ،لدرس مشروع
م��وازن��ة  2010ل��وزارة االش�غ��ال العامة والنقل ،وإذا لم
يكتمل النصاب في املوعد املحدد ،تعقد جلسة ثانية
عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم نفسه.
◄ «وزارة الطاقة تراعي مصلحة الشركات على
حساب املواطن»

لنقابات عمال لبنان مارون
الكالم لرئيس االتحاد العام ّ ً
محمال وزي��ر الطاقة جبران
ال�خ��ول��ي ،ف��ي ب�ي��ان أم��س،
باسيل «االرت�ف��اع غير ّ
املبرر لسعر صحيفة البنزين
 1300ل�ي��رة ف��ي شهر واح ��د ،وذل��ك ف��ي ظ��ل استمرار

ص � ��دور ج � ��دول ت��رك �ي��ب أس� �ع ��ار امل �ش �ت �ق��ات النفطية
السائلة أسبوعيًا ،وفقًا لآلليات السابقة ،ومن دون أي
تغيير ّ ،وعلى الرغم من كل القرارات الحكومية السابقة
ال�ت��ي أك��دت إع��ادة النظر ب�ه��ذا ال �ج��دول» ،مستغربًا أن
تراعي الوزارة «مصلحة الشركات املحلية على حساب
مصلحة املواطن ،علمًا بأن الشركات كانت قد اشترت
بعض مخزوناتها على أساس األسعار املنخفضة قبل
أن تبدأ مسيرتها التصاعدية».
◄ ال�ث�لاث��اء آخ��ر مهلة لالستفادة م��ن خفوضات
االشتراك في التيار

اإلعالن للمكتب اإلعالمي لوزير الطاقة واملياه ،جبران
باسيل ،في بيان أمس يشير فيه إلى أن ال��وزارة تدعو
املواطنني املتقدمني بطلبات اشتراك في التيار الكهربائي
إلى ضرورة استكمال طلباتهم ودفع الرسوم املتوجبة
عليهم كلها ق�ب��ل ال�ث�لاث��اء امل�ق�ب��ل ح � ّ�دًا أق �ص��ى ،تجنبًا
لسقوط حقهم في االستفادة من الخفض .وقد بلغ عدد
الطلبات املستكملة نحو  10آالف طلب من أصل 44961
طلبًا مقدمة إلى مؤسسة كهرباء لبنان ،وبالتالي يبقى
نحو  34ألف طلب لالستكمال في الفترة الباقية.

ّ
ّ
الدولية تسهل التبادل التجاري
◄ املواصفات
ق ��ال وزي� ��ر ال �ص �ن��اع��ة إب ��راه ��ام دده يان
(ال � � �ص � � ��ورة) ،ف� ��ي ح �ف ��ل خ� �ت ��ام الدورة
ال� �ت ��دري� �ب� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ن �ظ �م �ت �ه��ا مؤسسة
«ليبنور»،
املقاييس واملواصفات اللبنانية
ّ
إن «ت�ط�ب�ي��ق امل��واص �ف��ات ال��دول �ي��ة يوفر
ّ
ويسهل التبادل التجاري».
الثقة بلبنان
وك��ان��ت ال� ��دورة ق��د اختتمت بمحاضرة
قدمتها خبيرة املنظمة ،كروز دا ويندي حول «تقييم املطابقة
واإلجراءات الدولية املعتمدة في مجال منح شهادات املطابقة
واالع �ت �م��اد» ،فيما أوض�ح��ت امل��دي��رة ال�ع��ام��ة للمؤسسة النا
ّ
املستمر بني
درغ��ام ،أن ه��ذه ال��دورة تأتي في إط��ار التعاون
«ل�ي�ب�ن��ور» و« .»ISOورأت أن امل��واص�ف��ة ه��ي رك��ن أساسي
في بنية ال�ج��ودة ،فمن دونها ال وج��ود لالعتماد وال يمكن
التحقق من املطابقة ،وال يمكن إص��دار الشهادات ومراقبة
األس��واق وحماية املستهلك ،وال يمكن إنشاء نظام متكامل
للمترولوجيا ونظام وبنية تحتية متكاملة للجودة ،وال يمكن
تأمني ج��ودة ال�خ��دم��ات وس�لام��ة املنتجات وتشجيع فرص
التصدير واملنافسة ودخ��ول األس��واق العاملية وزي��ادة الثقة
باملنتجات اللبنانية.
(األخبار ،وطنية مركزية)

