النرشة اإلخبارية
ترشين األول 2020

لقاح كوفيد :19-هل نضمن الوصول إليه؟
عندما تنفصل السياسة عن االقتصاد :تونس مثاال
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لقاح كوفيد :19-هل نضمن الوصول إليه؟

هبة ونيس

يتــم تطويــر لقاحــات كوفيــد 91-حــول العالــم بســرعة درجــة االنتشــار مــن شــخص آلخــر.
قياســية ،لكــن ال يــزال مــن غيــر الواضــح إن كانــت تلــك
اللقاحــات ،بمجــرد الموافقــة عليهــا ،ســتكون فــي متنــاول وقــد ركــزت إعالنــات مطــوري اللقاحــات علــى الجوانــب
اإليجابيــة التــي ينتظرهــا الجمهــور مثــل الفعاليــة والقــدرة
أولئــك الذيــن يحتاجــون إليهــا فــي كل مــكان.
اإلنتاجيــة .تــم اإلعــان عــن فعاليــة لقــاح أوكســفورد
وف ًقــا ألحــدث نســخة مــن مســودة منظمــة الصحــة العالميــة أســترا-زينيكا بنســبة تصــل إلــى  ،٪09كمــا أنــه قلــل
للقاحات المرشــحة لكوفيد ،91-بتاريخ  21تشــرين الثاني /مــن شــدة المــرض ،وف ًقــا لموقــع جامعــة أكســفورد
نوفمبــر  ،0202وصلــت ثمانــي لقاحــات قيــد التجــارب علــى اإلنترنــت .وأعلنــت شــركة فايــزر علــى موقعهــا
الســريرية إلــى المرحلــة الثالثــة ،وهــي المرحلــة الفاصلــة اإللكترونــي أن لقاحهــا يظهــر فعاليــة بنســبة  ٪59ضــد
قبــل إجــازة اللقــاح لالســتخدام.وقد ركــزت العناويــن كوفيــد 91-عبــر اختالفــات العمــر والجنــس والعــرق،
الرئيســية العالميــة علــى ثالثــة منهــا ،تلــك التــي طورتهــا وأنهــا تتوقــع إنتــاج مــا يصــل إلــى  05مليــون جرعــة لقــاح
أوكســفورد أســترا-زينيكا ( )aceneZartsA drofxOعالم ًيــا فــي عــام  0202ومــا فــوق إلــى  3.1مليــار جرعــة
وفايــزر بيونتيــك ( )hceTNoiB rezfiPومودرنــا بنهايــة عــام  .1202أ ّمــا لقــاح موديرنــا ،فقــد أعلــن عــن
( ،)anredoMبالرغــم مــن الحاجــة لمزيــد مــن البيانــات فعاليتــه بنســبة ،٪5.49وتتوقــع الشــركة شــحن حوالــي 02
حــول تصميــم ونتائــج هــذه التجــارب الســريرية.
مليــون جرعــة مــن لقاحهــا فــي الواليــات المتحــدة بحلــول
نهايــة عــام  ،0202وســتقوم بتصنيــع مــا بيــن  005مليــون
تطوير اللقاح :صورة ناقصة؟
إلــى مليــار جرعــة علــى مســتوى العالــم فــي عــام .1202
تتطلــب هــذه المنافســة العالميــة الشرســة بيــن المطوّ ريــن وســوف تتقــدم موديرنــا ،بحســب بيــان صحفــي لهــا ،بطلــب
قــراءة دقيقــة مــن قبــل الدوائر العلميــة والجمهــور ،بغرض الحصــول علــى تصريــح اســتخدام فــي حــاالت الطــوارئ
ســد فجــوات بالــر ّد علــى األســئلة التــي لــم يتــم اإلجابــة مــن إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة فــي األســابيع المقبلــة.
عليهــا .مــع األســف ،يأتــي إعــان المطوريــن عــن أخبــار وتش ـ ّكل لوجســتيات التلقيــح مصــدر قلــق للدوائــر البحثيــة
اللقاحــات مــن خــال البيانــات الصحفيــة فقــط – وليــس والعياديــة المتخصصــة .فحســب موجــز منظمــة الصحــة
مــن خــال نشــر نتائــج مفصلــة لألبحــاث – ممــا يتــرك العالميــة للقاحــات كوفيــد 91-المســتهدفة  ،يجــب الوفــاء
أســئلة عديــدة حــول كيفيــة تأثيــر اللقاحــات علــى مســار بمعاييــر معيّنــة ،بمــا فــي ذلــك قــدرة اللقــاح علــى تحمــل
الوبــاء مــن دون إجابــة .علــى ســبيل المثــال ،تــم اســتبعاد درجــات حــرارة تخزيــن أعلــى والحصــول علــى ثبــات
بعــض المجموعــات الرئيســية مــن تجــارب اللقاحــات التــي حــراري أعلــى ،ألن هــذا مــن شــأنه تعزيــز توزيــع اللقــاح
أجرتهــا أســترا-زينيكا ومودرنــا وفايــزر ،وهــي بالتحديــد ،وتوافــره بشــكل كبيــر .ومــع أخــذ ذلــك فــي االعتبــار ،يتــم
األطفــال والمراهقيــن والمرضــى الذيــن يعانــون مــن الترويــج للقــاح أوكســفورد أســترا-زينيكا علــى أنــه يمكــن
نقــص المناعــة والنســاء الحوامــل أو المرضعــات .إلــى تخزينــه فــي «درجــة حــرارة الثالجــة» ( 8-2درجــة
جانــب ذلــك ،لــم يتــم تضميــن عامليــن هاميــن :األول هــو مئويــة) وتوزيعــه عبــر مختلــف أنظمــة الرعايــة الصحيــة.
تقليــل شــدة كوفيــد 91-مــن خــال االستشــفاء ،والحاجــة فــي المقابــل ،يتطلــب لقــاح فايــزر بيونتيــك الحفــظ فــي
إلــى وحــدات العنايــة المركــزة ،أو الوفــاة ،والثانــي هــو درجــة شــديد البــرودة تصــل إلــى  07-درجــة مئويــة ،ممــا
 1التغيــرات التــي تطــرأ علــى انتقــال عــدوى الفيــروس ،أي قــد يش ـ ّكل عقبــة لوجســتية فــي ع ـدّة أماكــن.

هــل ســتنجح المبــادرات العالميــة للوصــول بأســعار معقولــة ،بمــا في ذلــك أدوات التشــخيص واللقاحات
واألدويــة .لســوء الحــظ ،يتــم معارضــة هــذه المبــادرة بــل
ل ّلقــاح؟
وحتــى منعهــا مــن قبــل الــدول المتقدمــة فــي منظمــة التجارة
أطلقــت منظمــة الصحــة العالمية فــي نيســان/أبريل الماضي العالميــة ،وال ســيما الواليــات المتحــدة األمريكيــة واالتحــاد
مبــادرة لدعــم تطويــر االختبــارات والعالجــات واللقاحــات األوروبــي واليابــان وسويســرا.
المطلوبــة عالميًــا ،تحــت مســمى مبــادرة تســريع إتاحــة
أدوات مكافحــة كوفيــد ،)rotareleccA TCA( 91-الوصــول للقاحــات ،هــل هــو فقــط للبلــدان
حيــث يســعى قســم اللقاحــات فيهــا ،المســمى كوفاكــس القــادرة علــى تحمــل تكاليفهــا؟
( ،)XAVOCإلــى ضمــان التوزيــع العــادل للقاحــات فــي
تتســارع مســاعي البلــدان ذات الدخــل المرتفــع لتأميــن
جميــع البلــدان بهــدف توفيــر مليــاري جرعــة بحلــول نهايــة
إمــدادات اللقــاح علــى المســتوى الثنائــي مــن خــال طلبــات
عــام  .1202وســتتم ّتع جميــع البلــدان المشــاركة مــن
الشــراء المســبقة ،ممــا يقــوض الجهــود المتعــددة األطــراف
خــال  XAVOCنظريًــا ،وبغــض النظــر عــن مســتوى
الجاريــة ،وذلــك مــن خــال إبــرام االتفاقيــات قبــل اإلعــان
الدخــل أو القــوة الشــرائية ،بإمكانيــة متســاوية للوصــول
عــن نتائــج المرحلــة الثالثــة مــن التجــارب الســريرية .علــى
إلــى هــذه اللقاحــات بمجــرد تطويرهــا .بعبــارة أخــرى،
ســبيل المثــال ،أبرمــت حكومــة المملكــة المتحــدة صفقــات
يســعى نظــام كوفاكــس إلــى تضميــن جميــع البلــدان غيــر
مــع ســبعة لقاحــات مرشــحة ،ومــا مجموعــه  043مليــون
القــادرة علــى تحمــل تكاليــف اللقاحــات ،مــن خــال تعزيــز
جرعــة .كمــا و ّقعــت صفقــة مــع أســترا-زينيكا لتوريــد
قوتهــا الشــرائية ضمــن منصــة شــراء واحــدة.
مليــون جرعــة مــن األجســام المضــادة لكوفيــد 91-لحمايــة
ورغــم تم ّكــن المبــادرة مــن تأميــن التزامــات تصــل إلــى أولئــك الذيــن ال يســتطيعون تلقــي اللقــاح ،مثــل مرضــى
 007مليــون دوالر أمريكــي ،فــإن البلــدان المشــاركة ذات الســرطان والمرضــى الذيــن يعانــون مــن نقــص المناعــة،
الدخــل المرتفــع تفضــل إبــرام اتفاقيــات شــراء غيــر ملزمــة وهــي المــرة األولــى التــي تعتــزم فيهــا المملكــة المتحــدة
داخــل المنصّــة ،ممــا يســمح لهــا بإنهــاء عقــود الشــراء ،شــراء منتــج صيدالنــي قبــل إجازتــه ســريريا .كمــا وق ّعــت
وهــو خيــار جـ ّـذاب للبلــدان التــي تســعى إلــى اتفاقيــات ثنائية حكومــة الواليــات المتحــدة اتفاقيــات مــع كل مــن مودرنــا
مــع منتجــي اللقاحــات ،لكــن ذلــك يضــع برنامــج كوفاكــس وفايــزر لتوريــد  001مليــون جرعــة لقــاح مــن كل شــركة،
فــي خطــر مالــي ،هــذا باإلضافــة إلــى اســتمرار الغمــوض بتكلفــة  5.1مليــار دوالر أمريكــي و 2مليــار دوالر
أمريكــي علــى التوالــي.
حــول تســعير اللقاحــات ضمــن كوفاكــس.
وعلــى جبهــة أخــرى متعــددة األطــراف ،يشــهد مجلــس
منظمــة التجــارة العالميــة للجوانــب المتعلقــة بالتجــارة
لحقــوق الملكيــة الفكريــة (تريبــس) دعــوات مــن قبــل
البلــدان الناميــة للتنــازل عــن حقــوق الملكيــة الفكريــة
للتقنيــات ذات الصلــة بكوفيــد 91-لضمــان اســتجابة فعالــة
مــن خــال الوصــول الســريع إلــى المنتجــات الطبيــة

تتســارع التطــورات كمــا تتداخــل المصالــح التجاريــة
والسياســية علــى الســاحة ،فهــل ســيتمكن كل مــن يحتــاج
إلــى اللقــاح مــن الوصــول إليــه؟ الجــواب ال يــزال مبه ًمــا.
االنتقــال الديمقراطــي مســار صعــب قــد تكــون كلفتــه أكبــر
مــن مرحلــة االســتبداد .هــذا مــا تثبتــه التجربة التونســية بعد
مــرور عشــر ســنوات مــن الثــورة .إذ ال يكفــي إســقاط رأس

عندما تنفصل السياسة عن االقتصاد :تونس مثاال

صالح الدين الجورشي

الهــرم ،أو تغييــر الحكومــات وصياغــة دســتور تحــرري
بديــل ،وصعــود وجــوه جديــدة إلــى مراكــز القــرار كانــت
تقــود المعارضــة وتقبــع فــي الســجون أو فــي المهاجــر،
وتنظيــم انتخابــات حــرة وإلــى حــد مــا نزيهــة ،وتمكيــن
البرلمــان مــن صالحيــات واســعة جعلــت منــه المؤسســة
األعلــى صوتــا فــي النظــام السياســي الجديــد ،وتمنــع
كل الطــرق والوســائل التــي تجعــل مــن الرئيــس الحاكــم
األوحــد والزعيــم الــذي ال يجــوز نقــده أو االعتــراض
علــى قراراتــه .كل ذلــك تحقــق فــي تونــس ممــا جعلهــا
البلــد العربــي الوحيــد الــذي ســمح لــه بدخــول نــادي الــدول
الديمقراطيــة فــي العالــم .مــع ذلــك يواجــه التونســيون أزمــة
عميقــة علــى المســتويين االقتصــادي واالجتماعــي ،كمــا
يعيشــون حالــة قلــق مزمــن غيــر مســبوق ،وينتظــرون
بفــارغ الصبــر الخــروج مــن هــذا النفــق.

أرقام مخيفة

٢

متوســط وطويــل المــدى  105.9مليــار دينــار ســنة
 ،]3[0202ممــا جعــل الدائنيــن يميلــون للمــرة األولــى إلــى
الشــك فــي قــدرات الدولــة التونســية علــى احتــرام تعهداتهــا
الخاصــة بإرجــاع مــا عليهــا مــن ديــون وفوائــض ،ممــا
ســيجعل التفــاوض معهــم صعبــا ومؤلمــا .كمــا حصــل أمــر
آخــر هــو األول مــن نوعــه ،حيــث محافــظ البنــك المركــزي
االســتجابة لطلبــات الحكومــة الخاصــة بتمويــل عجــز
الميزانيــة التعديليــة لســنة  ،0202فــي غيــاب تفويــض
صريــح بنــصّ قانونــي مــن البرلمــان .واعتبــر محافــظ
البنــك أن إصــدار أوراق ماليــة إضافيــة مــن شــأنه أن يــؤدي
إلــى رفــع األســعار بطريقــة جنونيــة وهــو مــا قــد يتســبب
فــي حــدوث انتفاضــة اجتماعيــة.

باإلصــاح االقتصــادي نظــرا الرتباطهمــا بحبــل وثيــق.
هــذا الحبــل ال يــزال مفقــودا بعــد عشــر ســنوات مــن الثورة.
فالديمقراطيــة السياســية الهامــة التــي تقدمــت أشــواطا لــم
تســتطع حتــى اآلن أن تســاعد الحركــة االقتصاديــة علــى
التوجــه نحــو األفضــل ،بــل علــى العكــس مــن ذلــك
تضــرر االقتصــاد كثيــرا بســبب عــدم االســتقرار السياســي
والحكومــي ،وهــو مــا جعــل نســبة النمــو تتراجــع مــن
حوالــي  5بالمائــة فــي ســنة  0102إلــى  2.2ســلبي،
وزادت جائحــة كورونــا فــي اإلضــرار بمفاصــل االقتصــاد
المحلــي ممــا أدى إلــى « تراجــع الناتــج اإلجمالــي بأســعار
ســنة  ،9102خــال الثالثــي الثانــي مــن ســنة ،0202
بنســبة غيــر مســبوقة بلغــت ناقــص  6.12بالمائــة «.

الحركة النقابية فوق صفيح ساخن

أمــا نســبة البطالــة فقــد زادت ســوءًا عمــا كانــت عليــه قبــل
الثــورة ،فحســبما ورد فــي مشــروع الميزانية التعديلي لســنة
 ،0202ارتفعــت نســبة البطالــة خــال الثالثــي الثانــي مــن
 0202إلــى  % 81مقابــل  % 1.51خــال الثالثــي األول
مــن نفــس الســنة .لقــد قفــزت النســبة بثــاث نقــاط خــال
ثالثيــة واحــدة .وأشــار المشــروع الــى أن بطالــة الذكــور
بلغــت نســبة  % 2.51مقابــل  % 52لإلنــاث[]6

فــي هــذه األجــواء الصعبــة تقــف الحركــة النقابيــة فــوق
صفيــح ســاخن .فتدهــور القــدرة الشــرائية نتيجــة ارتفــاع
األســعار ال يــزال يدفــع باالتحــاد العــام التونســي للشــغل
وبقيــة النقابــات نحــو مطالبــة الحكومــة والقطــاع الخــاص
برفــع األجــور ،فــي حيــن يعتبــر الخبــراء أن كتلــة األجــور
فــي تونــس تعــادل  71بالمائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام
وهــي النســبة األعلــى فــي العالــم ]4[.وفــي الوقــت الــذي
تريــد فيــه الحكومــة بالشــروع فــي تنفيــذ اإلصالحــات
الكبــرى ،مــن بينهــا إصــاح المؤسســات العموميــة
المفلســة ،وتقتــرح بيــع بعضهــا أو إعــادة هيكلتهــا بشــكل
عميــق ،ترفــض النقابــات سياســة التفويــت فــي هــذه
المؤسســات ،وتدعــو إلــى التفكيــر فــي حلــول أخــرى .كمــا
أن الخــاف مســتمر مــع الحكومــة حــول مســألة تخفيــض
كتلــة األجــور[.]5

خال ًفــا للحكومــات الثمانيــة التــي تشــكلت منــذ الثــورة حتــى
اآلن ،قدمــت حكومــة هشــام المشيشــي مشــروع ميزانيــة
 ]1[1202تضمنــت األرقــام الصحيحــة بعيــدا عــن أســلوب
اإلخفــاء والمراوغــة .أحــدث ذلــك صدمــة قويــة عندمــا
بــات الحديــث فــي تونــس عــن أن الدولــة تقتــرب مــن حالــة
اإلفــاس .إذ اســتمرت األوضــاع علــى مــا هــي عليــه قــد
ال تســتطيع الحكومــة بعــد أشــهر توفيــر أجــور موظفــي
القطــاع العــام[ .]2كمــا أنــه ألول مــرة فــي تاريــخ البــاد
تتجــاوز النفقــات حجــم المداخيــل ،وهــو مــا جعــل الميزانية
الحاليــة تعانــي مــن ثغــرة بقيمــة  84211مليــون دينــار
منهــا  0042م د اقتــراض داخلــي والبقيــة ســيقع تأمينهــا
مــن خــال اللجــوء إلــى االقتــراض الخارجــي .هــذا فــي
وقــت حــذر فيــه الخبــراء مــن اللجــوء مــرة أخــرى إلــى فشل الربط بين السياسي واالقتصادي
التدايــن الخارجــي متوســط وطويــل المــدى الــذي حطــم
رقمــا قياســيا بلــغ حيــث حوالــي  759.08م د .وتوقــع مــن بيــن المعضــات الكبــرى التــي كشــفت عنهــا الثــورة
محافــظ البنــك المركــزي أن تبلــغ خدمــة الديــن الخارجــي التونســية تلــك المتعلقــة بكيفيــة ربــط اإلصــاح السياســي

االقتصــاد التونســي مريــض ،حيــث توقــع الخبيــر
االقتصــادي ووزيــر الماليــة الســابق حكيــم بــن حمــودة
حصــول انكمــاش اقتصــادي كبيــرا خــال ســنة .0202
واعتبــر أن أزمــة كورونــا ســتكون وراء هــذا التراجــع
بنســبة  8.3بالمائــة خــال ســنة  ،0202وهــي «أهــم نســبة
انكمــاش فــي االقتصــاد عرفتها تونــس منذ االســتقالل»[.]7

حركة النهضة :ازمة مع القيادة
تقــف األحــزاب والنقابــات أمــام هــذا المشــهد المخيــف
عاجــزة عــن اإلســهام فــي مواجهتــه وتحســينه .وبــدل أن
تكــون قــوة اقتــراح علــى األقــل ،يتواصــل الصــراع علــى
أشــده بيــن مكوناتهــا .كمــا تســتمر أزمــة الثقــة بينهــا وبيــن

الــرأي العــام ،إذ ال يــزال التونســيون يؤكــدون علــى أن
األحــزاب لــم تتقــدم بالبــاد منــذ بدايــة مرحلــة االنتقــال
الديمقراطــي .وممــا زاد المشــهد قتامــة توالــي األزمــات
الداخليــة لعــدد مــن األحــزاب الرئيســية ،وكان آخرهــا
الصــراع المفتــوح علــى مصراعيــه داخــل حركــة النهضــة
ذات المرجعيــة اإلســامية .ويعــود هــذا الصــراع إلــى
رفــض رئيــس الحركــة راشــد الغنوشــي االلتــزام بالقانــون
الداخلــي للحركــة [ ]8الــذي يمنعــه مــن الترشــح للمــرة
الثالثــة لرئاســة الحركــة خــال مؤتمرهــا الحــادي عشــر
الــذي تــم تأجيــل انعقــاده بحجــة وبــاء كورونــا .وتعتبــر
«النهضــة» الحــزب األول واألكثــر تنظيمًــا ،وفــي حــال
انقســامه أو اســتقالة عــدد كبيــر مــن كــوادره فــي الصــف
األول والثانــي ،فــإن ذلــك يؤشــر علــى أن حظوظــه فــي
االنتخابــات البرلمانيــة القادمــة ســتكون أضعــف ،وهــو
مــا يفتــح المجــال أمــام ارتبــاك موازيــن القــوى ،واحتمــال
صعــود الحــزب الدســتوري الحــر الــذي تقــوده عبيــر
موســي ،والــذي يدعــو صراحــة إلــى وضــع الثــورة بيــن
قوســين ،والعــودة إلــى مــا قبــل  1102ومحاولــة استنســاخ
تجربــة الرئيــس الســابق زيــن العابديــن ن علــي.

ال يزال األمل قائما
المشــهد معقــد وصعــب ،وهــو مــا يفســر نــزوع التونســيين
نحــو التشــاؤم الــذي بلــغ  6,97بالمائــة ،بناء علــى اعتقادهم
بــأنّ البــاد تســير فــي الطريــق الخطــأ ]9[.لكــن رغــم ذلــك
يؤكــد الكثيــرون أن تونــس ليســت حالــة ميــؤوس منهــا ،وأن
الفرصــة ال تــزال قائمــة للخــروج مــن المــأزق الراهــن،
والــذي يُعتبــر طبيع ًيــا فــي مراحــل االنتقــال الديمقراطــي.
المهــم العثــور علــى المفتــاح االقتصــادي الكفيــل بفتــح آفــاق
مغايــرة أمــام التونســيين حتــى ال تســقط ثورتهــم فــي براثــن
المنظومــة القديمــة .اســباب الفســاد

قانون الشراء العام في لبنان ...اولى الخطوات الجدية في مكافحة الفساد

محمود الناطور

يعانــي لبنــان منــذ اســتقالله مــن أزمــة جوهريــة متمثلــة
فــي أســلوب ونهــج ادارة الدولــة .فبالرغــم مــن وجــود
مجموعــة مــن المؤسســات والتشــريعات الكفيلــة بتأميــن
حوكمــة فاعلــة وشــفافة ،لــم تقــم االدارات اللبنانيــة
المتعاقبــة بتطويرهــا لتمكينهــا مــن مواكبــة العصــر.
اضافــة الــى ذلــك ،كانــت ممارســات الســلطة اللبنانيــة طيلة
عقــود ترتكــز علــى مبــدأ التحايــل علــى هــذه المؤسســات
والتشــريعات ،واســتخدامها لمصالــح سياســية ،طائفيــة
وشــخصية عبــر اســتغالل الثغــرات فــي التشــريعات،
والســيطرة علــى المؤسســات مــن خــال تعييــن اداراتهــا
وفــق معيــار التبعيــة المطلقــة للســلطة الحاكمــة.
لقــد ســاهم ذلــك فــي تفشــي ظاهــرة الفســاد الــذي أوصــل
لبنــان الــى حافــة االنهيــار مثقــا بديــن عــام مخيــف وماليــة
عامــة منهوبــة .هــذا النهــب المتمــادي ،والممنهــج للمــال
العــام ،اعتمــد بشــكل كبيــر علــى الصفقــات العموميــة فــي
كافــة المجــاالت والخدمــات.

الشراء العام في لبنان
ان الدولــة ،فــي اي مــكان فــي العالــم ،هــي الشــاري األكبــر
فــي االســواق .فهــي تلبــي حاجاتهــا مــن االشــغال واللــوازم
والخدمــات مــن خــال تعاقــدات مــع مورديــن ،وهــو بــاب
انفاقهــا األساســي الــى جانــب رواتــب موظفيهــا .يشــكل هذا
البــاب نســبة  % 31مــن الموازنــة العامــة للدولــة اللبنانيــة،
دون احتســاب الصفقــات التــي تجريهــا المؤسســات العامــة
والبلديــات .وبالتالــي فــإن لمنظومــة الشــراء والصفقــات
فــي لبنــان أهميــة قصــوى وتأثيــر مباشــر علــى ماليــة
الدولــة واقتصادهــا.

٣

هــذه المنظومــة غيــر الموحــدة ،تخضــع لســلطة قوانيــن
متفرقــة ،تخطاهــا الزمــن الــى حــد بعيــد ،فقانــون المحاســبة
العموميــة الصــادر ســنة  ،3691ونظــام المناقصــات

الصــادر ســنة  9591والمعــدل ســنة  2691فقــدا
الصالحيــة الزمنيــة والموضوعيــة ،ممــا أدى الــى تدنــي
كبيــر فــي جــودة المنظومــة الشــرائية العامــة فــي لبنــان
والــذي رصــده المؤشــر العــام لجــودة دورة الشــراء الــذي
بلــغ  001/84لــدى الجهــات الدوليــة.

اهمية االصالح
مــن هنــا تبــرز ضــرورة اصــاح جــذري لمنظومــة الشــراء
والصفقــات ،عبــر قانــون عصــري للشــراء العــام وادواتــه،
أي دفاتــر شــروط نموذجيــة وإجــراءات واضحــة .هــذا
القانــون يشــكل أحــد الركيــزة االساســية فــي مكافحــة الفســاد
شــبه المقونــن والهــدر ،المتســلحين بثغــرات النصــوص
الحاليــة والغطــاء السياســي لصيغــة العقــود بالتراضــي،
واقــراره هــو بنــد اساســي فــي كافــة الخطــط اإلنقاذيــة
المطروحــة علــى الدولــة اللبنانيــة ،مــن مؤتمــر «ســيدر»
الــى صنــدوق النقــد الدولــي.

المســاءلة ألول مــرة فــي المناقصــات بنــاء علــى حــق
ابرز االصالحات وأثرها
الوصــول الــى المعلومــات الــذي اوجــب شــفافية مطلقــة،
يقــوم االقتــراح علــى مبــدأ الشــمولية لكافــة صفقــات الدولــة تمنــع وتكافــح الفســاد الــى حــد كبيــر.
اللبنانيــة بكافــة مؤسســاتها ومرافقهــا ،كمــا يعتمــد علــى
قــدرة ادارة الشــراء العــام علــى التدخــل لوقــف أي عمليــة مــن جهــة اخــرى يعالــج اقتــراح القانــون آفة دفاتر الشــروط
مخالفــة ،ويؤمــن المســاءلة ألول مــرة فــي المناقصــات بنــاء التــي لطالمــا كانــت تعــد لمصلحــة افــراد او شــركات معينة،
علــى حــق الوصــول الــى المعلومــات الــذي اوجــب شــفافية عبــر تحديــده محتويــات الدفاتــر كالوصــف الدقيــق للحاجــة
او الســلعة المطلوبــة الــى جانــب شــروط العقــود وتحديــد
مطلقــة ،تمنــع الــى حــد كبيــر الفســاد.
العملــة المســتخدمة والمهــل بكافــة اشــكالها.
يحــدد اقتــراح القانــون فــي مقدمتــه المرتكــزات األساســية
ايضــا يعــزز اقتــراح قانــون الشــراء العــام مبــدأ العلنيــة
التاليــة:
للمناقاصــات ،مــن خــال االعــان المســبق عنهــا وعــن
 -1تطبيق االجراءات التنافسية كقاعدة عامة.
الصفقــة واجــراءات التلزيــم .ويعــزز الشــفافية والقــدرة
علــى المحاســبة مــن خــال الــزام نشــر المعلومــات
 -2اتاحــة فــرص متكافئــة دون تمييــز للمشــاركة فــي
ً
انفــاذا لمبــدأ
المرتبطــة بالصفقــة علــى منصــة الكترونيــة
الشــراء العــام.
الحــق بالوصــول الــى المعلومــات.
 -3توفيــر معاملــة عادلــة ومتســاوية وشــفافة ومســؤولة
اشكاليات االقتراح
لجميــع العارضيــن والملتزميــن.

إن اقتــراح قانــون الشــراء العــام الــذي يُناقــش فــي اللجــان
النيابيــة المختصــة حال ًيــا ،يقــدم مقاربــة عصريــة تعالــج فــي  -4علنيــة االجــراءات ونزاهتهــا ومهنيتهــا بشــكل يفعــل
الصميــم فوضــى المناقصــات والمشــتريات ،باإلضافــة الــى الرقابــة والمحاســبة .
تشــجيع التنميــة االقتصاديــة المحليــة واالنتــاج
معالجــة كل الثغــرات التشــريعية التــي تشــوب منظومــة -5
الشــراء العــام فــي لبنــان .وقــد اشــارت التقديــرات الــى ان الوطنــي علــى أســاس القيمــة الفضلــى مــن انفــاق المــال
اقــراره قــد يحقــق وفــرً ا ســنويًا قيمتــه  005مليــون دوالر العــام ،دون االخــال بالفعاليــة.
بحســب معهــد باســل فليحــان المالــي واالقتصــادي ،ممــا
يرفــع منســوب االنفــاق االســتثماري للدولــة ويفتــح المجــال تخضــع عمليــات الشــراء الــى قواعــد الحوكمــة الرشــيدة
امــام المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة المشــاركة بفاعليــة وتأخــذ بعيــن االعتبــار مقتضيــات التنميــة المســتدامة .ال
فــي العقــود الحكوميــة ،بســبب معالجتــه مشــكلة التأخــر تطبــق أي اســتثناءات علــى هــذا القانــون.
فــي الدفــع الــذي يســود حاليــا فــي الشــراء العــام بنســبة
 %57واتاحتــه الولــوج الــى المعلومــات حــول الصفقــات كمــا يتضمــن اســتحداث ادارة الشــراء العــام المســتقلة
وشــروط المشــاركة بهــا ،وذلــك يصــب فــي مصلحــة التــي تنظــم وتشــرف علــى منظومــة الشــراء ،ولجنــة
االعتراضــات التــي تنظــر فــي المراجعــات والشــكاوى.
تطويــر االقتصــاد اللبنانــي.
كمــا يعتمــد اقتــراح القانــون علــى قــدرة ادارة الشــراء العــام
علــى التدخــل المباشــر لوقــف اي عمليــة مخالفــة ،ويؤمــن

منــذ ان باشــرت اللجــان النيابيــة المختصــة مناقشــة
اقتــراح قانــون الشــراء العــام ،فتــح فــي لبنــان نقــاش
مجتمعــي حولــه ،بيــن مؤيــد ومعــارض .ان ضــرورة
تطويــر منظومــة الشــراء العــام هــي مصــدر اجمــاع
لــدى جميــع الخبــراء والمعنييــن ،انمــا يواجــه االقتــراح
اشــكالية اساســية بنظــر البعــض تتمثــل فــي تحويــل ادارة
المناقصــات الموجــودة حاليــا ،الــى ادارة الشــراء الــذي
ينــص عنهــا القانــون المقتــرح وتحجيــم دورهــا لمصلحــة
الــوزراء الغيــر خاضعيــن للمســاءلة اإلداريــة ،اضافــة
الــى ازالــة دورهــا الرقابــي وتحويلهــا الــى جهــة رصديــة
تصــدر التقاريــر فحســب .كمــا وان االقتــراح ال يُعطــى
رئيــس إدارة الشــراء العــام الصالحيــات الماليــة واإلداريــة
و يحصرتحديدهــا بمرســوم صــادر عــن مجلــس الــوزراء
خالفــا لباقــي رؤســاء الهيئــات الرقابيــة االخــرى.

مواكبة القانون
يؤكــد الخبــراء ان اقــرار القانــون المقتــرح للشــراء العــام،
يشــكل خطــوة متقدمــة فــي اتجــاه ضبــط الهــدر ومكافحــة
الفســاد وتطويــر منظومــة الشــراء والتلزيمــات فــي لبنــان،
انمــا يجمعــون علــى عــدم كفايتــه اذا لــم يترافــق مــع رزمــة
تدابيــر واصالحــات تبــدأ بتحديــد كافــة الجهــات المخولــة
بالشــراء العــام ومعرفــة حــدود صالحياتهــا واعــادة
صياغــة عصريــة الدارة المناقصــات فــي الدولــة اللبنانيــة
وصــوال الــى الشــراء االلكترونــي الــذي يؤمــن النزاهــة
والشــفافية ويرفــع منســوب الثقــة فــي الدولــة لــدى الشــعب
والمســتثمرين علــى حــد ســواء.
ال بــد مــن االشــارة فــي الختــام ان اقــرار قانــون الشــراء
العــام يشــكل احــد الشــروط الرئيســية للمجتمــع الدولــي
والجهــات المانحــة للموافقــة علــى مســاعدة لبنــان فــي
تخطــي محنتــه االقتصاديــة والماليــة ،باالضافــة الــى قانون
اســتقاللية القضــاء واصــاح قطــاع الكهربــاء .ويبقــى
الســؤال المطــروح ،عــن مــدى جديــة الطبقــة السياســية فــي
لبنــان فــي اجــراء االصالحــات المطلوبــة لتفــادي انحــال
الدولــة فــي ظــل التوازنــات السياســية القائمــة وتشــابكها
الوثيــق مــع المصالــح الماليــة الفــراد ومجموعــات التــي
تكــون هــذه الطبقــة ،وامكانيــة تنازلهــا عــن مكتســباتها فــي
اقتســام مــوارد الدولــة مــن خــال الصفقــات المشــبوهة
طوعــا ،علمــا ان هــذه المكتســبات والمنافــع شــكلت وال
تــزال احــد ابــرز مقومــات وجودهــا ،كقــوى تتحكــم
بمفاصــال االمــور فــي لبنــان.
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جــاء انفجــار بيــروت فــي الرابــع مــن آب ليجسّــد فشــل الــذي يلــوح فــي األفــق والــذي أدى إلــى انــدالع االنتفاضــة،
فقــرر االســتقالة بعــد رفــض المتظاهريــن المشــاركين فــي
مؤسســات الدولــة الذريــع فــي الحكــم.
االنتفاضــة لإلصالحــات التــي اقترحهــا فــي  12تشــرين
أدّى الفســاد واإلهمــال إلــى تعطيــل عمــل المؤسســات األول  /أكتوبــر.
الرئيســية ،وقــد دلّــت ردود فعــل أجهــزة الدولــة علــى
مســتوى الشــلل واالختــال الــذي أصــاب المؤسســات تقــوم النخبــة السياســية اليــوم بالضغــط لتشــكيل «حكومــة
العامــة ،وعلــى غيــاب التنســيق ،وضعــف االســتجابة ،وحــدة وطنيــة» علــى أســاس معادلــة تقاســم الســلطة
واالفتقــار إلــى الرؤيــة الواضحــة ،رغــم تم ّكــن النــاس مــن واإلصــرار علــى تمثيلهــم جمي ًعــا .وتظهــر طريقــة إجرائهــم
الحصــول علــى الحــد األدنــى مــن االحتياجــات ومتطلبــات المفاوضــات علــى الحقائــب الوزاريــة اســتمرارهم فــي هــذه
التعافــي بفضــل المجتمــع المدنــي المحلــي والدولــي العقليــة والن ّيــة فــي حمايــة مصالحهــم ومصالــح محســوبيهم
والــوكاالت العالميــة والتنســيق الــذي تقــوده وكاالت األمــم وعمالئهــم.
المتحــدة.
أ ّمــا حكومــة الوحــدة الوطنيــة (حســب الصيغــة التوافقيــة)
وتجــدر اإلشــارة إلــى الــدور التنســيقي لنقابــة المحاميــن فهــو مطلــب المجتمــع الدولــي ،علــى افتــراض أنــه
وغيرهــا مــن النقابــات (المقاوليــن ،المهندســين ،قــد يســاعد فــي تبنــي أجنــدة اإلصــاح وتنفيذهــا ،وأن
المدققيــن ،)...خاصــة فــي تقييــم األضــرار وإزالــة هــذه القــوى ممثلــة فــي البرلمــان ويمكنهــا التصويــت
األنقــاض بشــكل محتــرف وترميــم بعــض المنــازل ،لإلصالحــات المقترحــة أو رفضهــا .فرغــم مســؤولية
ممــا يبــرز أهميــة دور مؤسســات ومجموعــات المجتمــع النخبــة السياســية الرئيســية عــن الفشــل بســبب فســادها،
ورغــم ســحب الشــرعية منهــا فــي  71تشــرين األول /
المدنــي.
أكتوبــر وأنهــا لــم تعــد ّ
تمثــل إرادة السياســية للبنانييــن
لكــن ،ورغــم هــذا الواقــع التعيس ،تواصــل النخبــة الحاكمة وتطلعاتهــم ،فهــي مــا زالــت تحظــى بالوضــع القانونــي.
عملهــا كالمعتــاد ،كمــا اتضــح جل ًيــا فــي مفاوضــات تشــكيل
أول ،مــن خــال رئيــس الــوزراء المكلّــف فــي  71تشــرين ،اســترجع اللبنانيــون الشــرعية عندمــا
الحكومــاتً ،
مصطفــى أديــب ،الــذي فشــل فــي تشــكيل حكومــة خــرج مئــات اآلالف إلــى الشــوارع فــي مختلــف المناطــق
مســتقلة بنــاء علــى متطلبــات المبــادرة الفرنســية األوليــة ومــن مختلــف الخلفيــات السياســية واالجتماعيــة ،لكنهــم
ومطالــب الشــعب اللبنانــي (حيــث تفتقــد حكومــة الوحــدة يفتقــرون للوضــع القانونــي ،وهــو مــا أدّى إلــى الركــود
الوطنيــة والصيغــة المعتمــدة إلــى الشــعبية) .جــاء ذلــك ،السياســي الــذي نشــهده اليــوم.
بالمناســبة ،نتيجــة االنتفاضــة التــي وضعــت حــ ًدا لفكــرة إنهــم يحتلــون الدولــة ،حرفيًــا ،ويمارســون انتهــاكات
تقاســم الســلطة ،ورفضــت تعييــن ســعد الحريــري ،الــذي جســيمة بحــق القانــون الدســتوري وغيــره ( ُتصــر حركــة
يحمــل مســؤولية رئيســية عــن الفشــل ،خاصــة وأنــه هــو أمــل وحــزب هللا ،مثـ ًـا ،علــى إبقــاء وزارة الماليــة تحــت
الــذي كان يــرأس مجلــس الــوزراء فــي  71تشــرين األول ســيطرتهما ،ويصــر الحزبــان علــى ترشــيح جميــع الوزراء
 /أكتوبــر  ،9102وأن حكومتــه هــي التــي فرضــت قانــون الشــيعة فــي الحكومــة ،وهــو أمــر مخالــف للدســتور).
الضرائــب وهــي المســؤولة عــن االنهيــار االقتصــادي

كان  71تشــرين األول  /أكتوبــر  0202نقطــة تحــول
وحّ ــدت لبنــان واللبنانييــن ،وقــد قيــل أنهــا أنهــت الحــرب
اللبنانيــة بالفعــل ،وهــو مــا يفســر الــر ّد العدوانــي ألطــراف
الســلطة ،أي «التحالــف بيــن المافيــا والميليشــيات»،
وقيامهــا بقمــع االنتفاضــة الشــعبية بشــدة ،مســتخدمة شــتى
األدوات ،بمــا فــي ذلــك االعتــداء المباشــر والضغــط علــى
مســاحة الحريــات ،وبشــكل أساســي حريــة التجمــع وحريــة
التعبيــر ،وحشــد المندســين لتخريــب المظاهــرات.

أولــى المهمــات هــي اعتمــاد قانــون انتخابــي جديــد
●
وإجــراء انتخابــات حــرة وديمقراطيــة تنظمهــا لجنة مســتقلة
تحــت رقابــة دوليــة ،علــى أن يقــوم القانــون علــى أســاس
الدســتور ،أي اعتمــاد نظــام انتخــاب علمانــي النتخــاب
برلمــان خــارج التمثيــل الطائفــي ،واســتحداث مجلــس
شــيوخ لتمثيــل مختلــف الطوائــف المعتــرف بهــا قانو ًنــا فــي
لبنــان وحمايــة حقوقهــا ومصالحهــا المختلفــة.

المهمــة الثانيــة هــي اعتمــاد قانــون الالمركزيــة
●
تجــاوزت انتفاضــة  71تشــرين مســألة اســتقالة الحكومــة اإلداريــة الــذي يضمــن التنميــة واالزدهــار المتكافــئ
بأشــواط ،وطالبــت بتغييــرات سياســية ومنهجيــة عميقــة والعــادل بيــن المناطــق ،وهــو أمــر ضــروري للغايــة فــي
باتجــاه الدولــة المدنيــة (بمعنــى آخــر ،إنهــاء الطائفيــة نظــام شــديد المركزيــة.
وصيغــة تقاســم الســلطة بيــن ممثلــي الملــل ،وخلــق نظــام
علمانــي يبــدأ بتبنــي قانــون انتخابــي جديــد وقانــون أحــوال باإلضافــة إلــى ذلــك ،تطالــب االنتفاضــة باعتمــاد أجنــدة
شــخصية مدنــي ،وغيرهــا مــن اإلصالحــات) .كانــت إصــاح عاجلــة وتنفيــذ نظــام حمايــة اجتماعيــة لمســاعدة
أولويــة االنتفاضــة تعييــن حكومــة انتقاليــة مســتقلة مــع النــاس وحمايتهــم أمــام االحتياجــات والتهديــدات المتزايــدة
بعــض الســلطات التشــريعية لتحقيــق األجنــدة المذكــورة بســبب األزمــة اإلنســانية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
أعــاه .لكــن لســوء الحــظ ،أدى التدهــور الســريع فــي والنقديــة ،وبهــدف معالجــة النســبة المرتفعــة للفقــر والتــي
األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة ،وانتشــار الجائحــة ،تزيــد عــن  ،٪06والبطالــة التــي تتجــاوز  ،٪03ومعــدل
باإلضافــة إلــى القمــع الشــديد المتعــدد األشــكال ،إلــى إبطــاء التضخــم الــذي تجــاوز  ،٪511إلــى جانــب الظــروف
االنتفاضــة ،وال ننســى الســياقات الجيوسياســية واإلقليميــة الصحيــة ومعوقــات التعليــم فــي أوقــات الوبــاء ،وكذلــك
حيــث يقــع لبنــان فــي الوســط بيــن احتــال مــن جهــة األمــن الغذائــي المُهــدد بغيــاب القــدرة علــى اســتيراد الســلع
وحــرب أهليــة مــن جهــة أخــرى .عــاوة علــى ذلــك ،تشــهد مــع نقــص العملــة األجنبيــة.
المنطقــة صرا ًعــا جيوسياس ـيًا معق ـ ًدا بيــن جهــات عالميــة تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه اإلصالحــات ال تتطلــب أي
وإقليميــة ذات نفــوذ كبيــر داخــل لبنــان.
تعديــل دســتوري ،بــل علــى العكــس ،فقــد تــم تضمينهــا
تســتمر المفاوضــات اليــوم لتشــكيل حكومــة جديــدة ،فــي دســتور عــام  ،0991ولكــن نفــس النخبــة حالــت دون
وتتضــح أن المســار بقيــادة النخبــة التقليديــة يتوجّ ــه نحــو تنفيذهــا.
«حكومــة وحــدة وطنيــة» ترفضهــا الحركــة الشــعبية،
التــي ترفــض شــتى أشــكال تقاســم الســلطة وتذ ّكــر بمطالــب
الثــورة األوليــة وهــي تشــكيل «حكومــة انتقاليــة مســتقلة
مــع بعــض الصالحيــات التشــريعية» للقيــام بمهمتيــن
رئيســيتين علــى األقــل:

أمــا المجموعــات السياســية ،وبعضهــا كان موجــو ًدا قبــل
ً
حديثــا بعــد  71تشــرين
االنتفاضــة والبعــض اآلخــر تأســس
 ،9102فهــي تحــاول تشــكيل تحالفــات وجبهــات ،وتقــوم
بالتنســيق مــع النقابــات المهنيــة ،كنقابــات المحاميــن
والمهندســين واألطبــاء والصيادلــة ،والمؤسســات األكاديمية

الرئيســية غيــر الهادفــة للربــح والجامعــات ،إلــى جانــب
النقابــات العماليــة ،وغيرهــا ،يهــدف لخلــق تــوازن قــوى
جديــد بيــن الحركــة الشــعبية والنخــب الحاكمــة لتحقيــق
الهدفيــن الرئيســيين المذكوريــن أعــاه .النيــة هــي إنشــاء
تحالــف قــوي يتمتــع بتمثيــل جيــد إلــى حــد مــا ويأخــذ زمــام
المبــادرة لممارســة المزيــد مــن الضغــط وتحــدي النظــام
الحالــي ،ويضــع أمامــه اســتعادة الدولــة ،وربمــا األصــول
المســروقة ،بشــكل أساســي ،وكذلــك تحريــر المؤسســات
العامــة مــن جميــع أشــكال المحســوبيات.
تخطــط هــذه المجموعــات لتطويــر بدائــل سياســية فــي
األبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ويتمثــل التحــدي فــي
التوجّ ــه نحــو نظــام اقتصــادي منتــج ونحــو إعــادة التوزيــع.
كمــا تقــوم بإجــراء حــوار وطنــي مفتــوح حــول اإلصــاح
السياســي المطلــوب للخــروج التدريجــي مــن األزمــة.
هــذا يتطلّــب إعــادة التفكيــر بالمقاربــات االقتصاديــة
واالجتماعيــة كافــة ،حيــث ال يكــون البعــد االجتماعــي
مجــرّ د نتيجــة ثانويــة للنمــو االقتصــادي والسياســات
االجتماعيــة ،وأن يتوسّــع المنظــور مــن تنفيــذ برامــج
شــبكات األمــان إلــى نظــام حمايــة اجتماعيــة أكثــر شــموالً
مــع تغطيــة شــاملة تشــمل مختلــف الفئــات االجتماعيــة
والقطاعــات والمناطــق .ويمكــن للمجتمــع الدولــي
وحــركات ومجموعــات التضامــن لعــب دور أساســي مــن
خــال دعــم هــذا التيــار الناشــئ.
غنــي عــن البيــان أن انهيــار لبنــان ســيخلق تهديــدات
خطيــرة للمنطقــة والبحــر األبيــض المتوســطبأســره ،فالبلد
يســتضيف أكثــر مــن مليــون الجــئ ســوري ،وحوالي 005
ألــف الجــئ فلســطيني مســجل رســميًا (ربمــا بقــي 081
أل ًفــا فقــط يعيشــون فــي مناطــق مختلفــة مــن لبنــان لكــن
اآلخريــن ال يفقــدون حقوقهــم كالجئيــن مســجلين فــي لبنــان
حتــى لــو كانــوا يعيشــون فــي الخــارج).
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أخيــرً ا ،مــن المهــم التأكيــد علــى أنــه يمكــن ألي ضغــط
خارجــي وعقوبــات المســاعدة بشــكل كبيــر ،لكــن لــن يكــون
لهــا النتائــج المتوقعــة أبـ ًدا مــا لــم تعتمــد علــى حركــة محليــة
قويــة قــادرة علــى كســر الوضــع الراهــن وقيــادة األمــة نحو
تغييــرات حقيقيــة ،ولهــذا فــإن الخطــة هــي إنشــاء مثــل هــذا
التحالــف أو الحركــة فــي المســتقبل القريــب.
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