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ان لجنة الموظفين واالدارة العامة في الرابطة المارونية وبدعم من مؤسسة كونراد
اديناور االلمانية .عقدت مؤتمراً بموضوع االدارة العامة واالندماج الوطني «شراكة
وتحديثاً» ،ويس ّر المجلس التنفيذي بأن يتقدّم من أعضاء الرابطة والرأي العام اللبناني،
بهذا الكتاب عارضاً مجريات هذا المؤتمر والتوصيات الصادرة عنه.

الطبعة الأوىل
2016
�إعداد:
مكتب الدرا�سات في الرابطة المارونية

اجلل�سة االفتتاحية
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كلمة النقيب �سمير �أبي اللمع
رئي�س الرابطة المارونية

أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والسيادة
الحضور الكريم
يسعد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية ،ويشرفه أن يرحب بكم جميعاً ،حضوراً
كريماً مميزاً ،في إفتتاح أعمال مؤتمره« :االدارة العامة واالندماج الوطني ،شراكة
وتحديثاً» ،والذي يتمنى في إنجاح أعماله وإصدار توصيات تسهم في إصالح االدارة
العامة في لبنان على العديد من المستويات.
تاريخ االدارة في لبنان ،القديم والحديث أن عرف بعض محطات مضيئة ،فقد ساده
الركود لحقبات ،إلستكانة بعض أهل الحكم لمناخ من التقاعس عن المراقبة والمحاسبة
وعدم السعي للتحديث والتحسين ،فشهدنا واقع االدارة العامة ينتقل من فسحات االمل
والتفاؤل القصيرة ،الى مواقع الخالفات السياسية الحادة على المكاسب اآلنية ،في ظل
تعاقب حكومات غير قادرة أو مدركة لحجم االخطار الناجمة عن ترهل البنية االدارية
العامة على العديد من المستويات.
بمناسبة توزيع شهادات الحقوق في الجامعة اليسوعية في بيروت في  3تموز ،1930
ناشد الجنرال القومندان آنذاك شارل ديغول اللبنانيين بقوله:
«Il faut construire un Etat, et créer et nourrir un esprit public, c›est-à»dire la subordination volontaire de chacun à l’intérêt général
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بما معناه وجوب تعزيز روح االنتماء الى الدولة قبل االنتماء الى الطائفة أو الحزب
أو الجماعة أو أية مصلحة شخصية أخرى.
وحتى تاريخه ظلت هذه المناشدة ،ومناشدة العديد من رجال الفكر والوطنية في
لبنان ،بدون صدى ألن االدارة المركزية بأجهزتها وهيكليتها ومعظم كوادرها باتت عصية
على االصالح المنشود ،وال بصيص أمل بالحل ،اال بوجود موظفين أكفاء ،يب ّدون المصلحة
العامة على الخاصة ،في ظل تشريعات واضحة تحرم تدخل رجال السياسة في التقنيات
االدارية ،ووجوب حصر مهامهم في إصدار تشريعات تؤول الى حماية االدارة من أي
تدخل في شؤونها ،وتس ّرع عملية االصالح المنشود الذي يعزز روح االنتماء الى الدولة
قبل االنتماء الى الطائفة أو الحزب أو الجماعة ،وتجعل االرتباط بهذه المكونات سبي ًال
لإلنتماء الى الدولة.
واالنتماء للدولة وعي والتزام ،والوعي تأمين المكانة والدور لكل مواطن ومجموعة،
بحيث يوظف كل مسؤول في االدارة ما لديه من قدرات في سبيل قيام الدولة وتطوير
مؤسساتها.
أما االلتزام فهو تنشئة المواطن على هذا الوعي من خالل تربية تبدأ في العائلة
وتكتمل في المدرسة والجامعة ،وتتواصل على وسائل االعالم بكل قطاعاته وتقنياته
وتنضج في الحياة االجتماعية وتترسخ في نوعية األداء في االدارات العامة وفي ممارسة
السلطة ،الى المسار الصحيح في إستكمال قيام الدولة المدنية التي نتمنى.
أيها الحضور،
لقد أضحى من الضروري اليوم ،انتاج طبقة ادارية جديدة واعية ألهمية المحافظة
على التعايش والتفاهم بين اللبنانيين وجاهزة لتطوير مؤسسات الدولة ،بعيداً عن
مصالحها اآلنية والخاصة.
نحن بحاجة اليوم ،الى تعيين مختصين في االدارات العامة ،يقومون بوضع
المقترحات العملية على طاولة القرار السياسي في احترام االنماء المتوازن والتساوي
في فتح المجاالت للكفاءات من كل الطوائف.
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ومن أجل أن يتحلى االداريون والعاملون في الوظائف العامة بالعقالنية الضرورية
إلدارة مرافق الدولة ،فيحدثون التطوير المنشود ،ترى الرابطة المارونية ومن منطلقها
الوطني الشامل ،وجوب وضع معايير واضحة للكفاءة والخبرة والجدارة ،تمهيداً لتحقيق
استقاللية االدارة أو في أقل تقدير حرية حركة واسعة في التحديث.
كما ترى الرابطة وجوب إنهاء حال الفرقة بين المواطن وادارات الدولة بمصالحة،
تقضي بأن تكون خدمة المواطن غاية الموظفين في االدارة .ولعل أهم اصالح يحقق
هذه الغاية ،هو في المركزية ادارية إنمائية تقرب الموظف من المواطن ومن الخدمة
التي يؤديها له.
لقد قال أمير ليشنشتاين « :فيما يهم ،ليس حجم الدولة أو اتباعها نظام حكم الفرد
أو حكم النخبة أو الديموقراطية ،بل إذا كانت تخدم الناس أم ال»
الحضور الكريم،
لن يتم التسويق للشأن العام والشفافية ومحاربة الفساد في لبنان إال بإتساع
صالحيات مجالس الرقابة وفعالية آليات المراقبة لديها .ويكون ذلك بإحداث هرمية
جديدة للموظفين ورواتب تماثل نظيراتها في القطاع الخاص ...ويطبق ذلك في
الوحدات المركزية والالمركزية بغية توحيد االدارة على هذا المستوى ،وتبادل الخبرات،
تماماً كما يحدث في دول االتحاد االوروبي.
وهذه الرؤية الجديدة لالدارة لن تكون ممكنة إال إذا فصلنا الوزارة عن النيابة ،وجعلنا
تدخل السياسيين في االدارة العامة والقضاء جرماً يحاسب عليه القانون ،من هنا ضرورة
تأمين استقاللية أوسع للنظام القضائي واعطاء صالحيات واسعة للمؤسسات الرقابية
وتحديد مهام كل موظف لتسهيل محاسبته أو مكافأته ...فهذه المؤسسات التي أنشئت
استناداً الى اتفاق الطائف يمكنها أن تلعب دوراً رئيساً من خالل مراقبتها لدستورية
القوانين التي يصدرها مجلس النواب ومتابعتها لالنتخابات التشريعية والرئاسية.
وفي هذا السياق ،لن يستقيم االصالح االداري المنشود دون صدور قانون انتخابي
عادل ،يشكل نقطة انطالق اساسية لدينامكية فاعلة في المجتمع .انه واسطة العقد
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في كل نظام سياسي ،كونه يؤمن تمثي ًال صحيحاً ألماني الشعب ،وأساساً لديموقراطية
حقيقية تهيء إلقامة دولة القانون .
إن صدور قانون انتخابي عادل ،يعكس الى أي حد تستطيع الطوائف والمذاهب في
لبنان أن تعيش معاً من دون الوقوع في تجربة الهيمنة ...فلبنان في االساس نظام تسوية
يرتدي طابع الدستور ...هو ميثاق وطني أدخلنا عليه الدستور ،ومن الضروري أن يتجنب
أي تشريع انتخابي اليوم ،وحتى العبور الهادىء الى الدولة المدينة ،احتمال النيل من
التركيبة اللبنانية القائمة على التوازن والمناصفة ،فالمس بالتمثيل السياسي في الدولة
واالدارات على أساس طائفي ،يعني إثارة الحساسيات الطائفية على أساس سياسي ،وهذا
القول هو لميشال شيحا.
ولقد طالما حذرت الرابطة المارونية من انسياق بعض المواطنين خلف طائفيتهم
المتطرفة ،مما يح ّول الديموقراطية الحضارية الرؤيوية الى ديموقراطية عددية ،وهي
إشكالية مطروحة بصورة دائمة على الفكر السياسي في لبنان.
أيها الحضور الكريم،
إن الشراكة التي تتمناها الرابطة المارونية في الحياة السياسية واالدارية في لبنان،
ليست شراكة في المناصب والوظائف بقدر ما هي شراكة في المسؤولية الوطنية.
فالمسيحيون كما يقول صديقي معالي الوزير روبير غانم ال يريدون وطناً يبنى على
الحصص والمغانم ،بل وطناً يبنى على المواطنية والمسؤولية معاً.
والحقيقة التاريخية أنه لم يكن حكم لبنان للمسيحيين وحدهم ،يوم كانت أعدادهم
غفيرة بل التقوا على المواطنية مع إخوتهم في باقي الطوائف على أرض لبنان مع كل
تائق للحرية والعيش الكريم.
هذا هو لبنان الذي عشناه وعرفناه ونريده أن يبقى وان لكم أيها المنتدون من
الحكمة ومن المعرفة ما يدفعكم الى استنباط الحلول العلمية المتزنة فينطلق لبنان مع
الخيرين من أهل الفكر فيه وهم كثر الى غـد واعد بالحداثة والتطور ،ودمتم بإيمان
وطيد وثبات أكيد.
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كلمة العميد ابراهيم جبور
مقرر لجنة �ش�ؤون الموظفين
واالدارات العامة في الرابطة المارونية
تعاني االدارة في لبنان من التسييس المعطل الستقالليتها .وهي نادراً ما تتبع سياسة
وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ،ويشوب أداؤها البطء الى درجة الجمود ،وال
تلعب دورها في دفع جهود التنمية والتقدم بسبب افتقارها الى القدرات االدارية الخالقة.
يحتاج المواطن إلنجاز معاملته الى سلوك آلية معقدة ومرهقة تجعله يلجأ الى
الرشوة أو الواسطة لقضائها في مهلة مقبولة .ويغيب عن االدارة مبدأ المساءلة الذي هو
األساس إلدارة متحركة ومتجددة ومتحررة من الفساد.
تحتاج االدارة في لبنان أيها السيدات والسادة ،الى التطوير والتجديد في القوانين
الناظمة لعملها ،وهذا ال يكون إال برفع يد السلطة السياسية عنها ،وترك االمر لمجلس
الخدمة المدنية والتفتيش المركزي لتقوم هيئات المراقبة كافة بالدور المناط بها قانوناً
في إختيار المرشحين للوظيفة العامة بعد امتحانات ملزمة بنتائجها ،وفي تطبيق مبدأي
المساءلة والمحاسبة ،وتحديد معايير جديدة لسلسلة رتب ورواتب توف ّر لهؤالء العيش
الكريم والضمانات االجتماعية والصحية التي تحص ّنهم ضد االغراءات والضغوط.
لبنان بحاجة ،أيها السادة ،الى إدارة مبدعة تكون في خدمة الوطن والمواطن،
وتعطي االولوية للكفاية العلم ّية ،والنزاهة والوالء للدولة ،في إطار مبدأ التوازن الوطني
نص عليها الدستور بوضوح.
واحترام المناصفة التي هي في جوهر تكوين لبنان والتي ّ
االدارة خدمة عامة وقد جاء في شرعة حقوق االنسان :الموهبة والفضيلة والقدرة
هي المعايير الوحيدة للولوج الى الخدمة العامة.
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إن لجنة شؤون الموظفين واالدارة العامة المنبثقة من الرابطة المارونية ارادت
وبالمشاركة مع مؤسسة كونراد اديناور تنظيم هذا المؤتمر حول وضع االدارة اللبنانية
من منطلق حرصها على ترسيخ مفهوم دولة القانون والمؤسسات واعادة بناء الثقة بين
الدولة والمواطن ،فكان هذا المؤتمر بعنوان «االدارة العامة واالندماج الوطني :شراكة
واصالحاً وتحديثاً» ،ويتناول المحاضرون الذين يتوزعون على محاور البحث ،معضلة
االدارة العامة في لبنان ويطرحون الحلول الرامية الى ترشيقها وترشيدها وتصويبها،
وربطها بمجموعة من القوانين التي تساعد على تحصينها.
إننا نث ّمن عالياً حضوركم ومشاركتكم ،ونشكر مؤسسة كونراد اديناور على التعاون
والدعم اللذين وفرتهما لعقد هذا المؤتمر ،وجامعة الحكمة بشخص رئيسها االب خليل
الشلفون بوضع هذه القاعة بتصرف المؤتمرين.
آن اآلوان ليقظة وطنية جامعة من أجل ادارة عامة مستقلة متجددة ومتطورة
ومتوازنة تواكب العصر وتلبي احتياجات الوطن والمواطن.
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كلمة الخوري خليل ال�شلفون
رئي�س جامعة الحكمة
يس ّر جامعة الحكمة ،المفتوحة الهل الحكمة واصحاب المواقف والمواقع،
والمنفتحة على كل التوجهات واالتجاهات ،ان تفتح دارها وقلبها لهذا المؤتمر المهم،
هم الوطن واالدارة العامة والشراكة الوطنية ،وللمؤتمرين الكرام اصحاب
الذي يحمل ّ
الفكر واالختصاص ،واصحاب الضمير الح ّر والرأي المسؤول.
وفي معرض هذه الجلسة االفتتاحية ،ال ب ّد من االضاءة على بعض المحاور التي
تش ّكل مفاصل لعمل اساسية لهذا المؤتمر ،انطال ًقا من تعاليم الكنيسة االجتماعي.

 -1احترام كرامة المواطن:

في عودة في التاريخ الى رسالة قداسة البابا الون الثالث عشر عام  1891حول
الشؤون الحديثة ( )Rerum Novarumنسترجع في بعض خطوطها الكثير من واقعنا
الحالي :أمام التغيرات االوروبية واالميركية واالنتقال السريع من مجتمع زراعي الى
مجتمع صناعي ،ثم مدني وتقني كان للكنيسة في اواخر القرن التاسع عشر وقفة ضمير
نذكر بعضً ا من عناوينها التي قد تساعد اليوم على تحديث االدارة العامة والعمل على
الشراكة واالندماج الوطني.
أ ّك ّدت هذه الرسالة على أهم ّية الحفاظ على كرامة االنسان المواطن .فاالنسان هو
مركز النظام االجتماعي وقيمة المجتمع تكون من قيمة االنسان فيه وليس العكس.
ومن هنا أهم ّية الحفاظ على كرامة المواطن واحترامه في كل المجاالت ،كما ال ب ّد من
مشاركته في الخيارات االساسية التي تهمه والعمل مع االخرين على تنفيذها.
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 -2حماية العمل:

العمل هو خير اإلنسانية ،فبواسطته يحقق االنسان ذاته ماد ًّيا واجتماع ًّيا وروح ًّيا،
ويصير من خالله انسانًا آخ ًرا ،من هنا أهم ّية محاربة البطالة وحماية العمل وحماية كل
الحقوق التي تنتج عن ذلك .فاالدارة العامة في خدمة هذا الحقّ االساسي وعليها ان
تساهم في تنظيمه ومراقبة حسن ادارته وجودته من مراقبة ساعات العمل ،وتحديد
واحترام ايام العمل والدوام وتنظيم عمل النساء واالطفال ،واحترام صحة العامل وتجنب
االخطار مع تحديد االجر العادل.

 -3العدالة االجتماعية:

تسعى االدارة العامة الى تحقيق نوع من العدالة االجتماعية والتوزيعية
 Distributiveوالنمو االجتماعي ،وتدعو الى ستراتيجية في تنظيم العدالة ،وجباية
الضرائب ،وتوزيعها توزي ًعا عادلاً لالفراد والمناطق ،مما ينعكس خي ًرا وسال ًما على جميع
ابناء المجتمع .ومن واجب االدارة ان تؤمن الحياة الكريمة للمواطنين (المياه والكهرباء
ومعالجة النفايات ،وحالة الطرقات ،واالزدحامات الخانقة ،وسالمة الغذاء ،وعدم الغش
في السلع االستهالكية )...وحماية الملكية الخاصة ،والسهر على احترام حقوق المواطنين
خاصة من هم بحاجة الى المساعدة فيتوفر حينئ ٍذ السلم االهلي على أساس المساواة
صالحا ليومنا هذا مع اضافة االهتمام البيئي ،واعتبار
في الخدمات .كل ذلك اليزال ً
الطبيعة والمحافظة عليها كخير عام ايضً ا...وهذا ما يش ّدد عليه قداسة البابا فرنسيس
في مختلف مواقفه والس ّيما في رسالته االخيرة  Laudato Siحول البيئة.
Justice

 -4االندماج الوطني والشراكة:

أما في موضوع االندماج الوطني والشراكة ،فنستحضر النص التاسع عشر من المجمع
البطريركي الماروني (الصادر عن بكركي في  )2006حيث نقرأ بأن الوصول الى مجتمع
أكثر عدال ًة واحترا ًما لحقوق االنسان يتطلب من المؤمنين بالمسيح “المشاركة” الكثيفة
في شؤون الوطن والدولة (رقم  411ص  )723كونها “المدخل الى تصويب االمور” وذلك
استنا ًدا الى ما جاء ايضً ا في االرشاد الرسولي (رجاء جديد للبنان) الذي ن ّبه بأنه “ال يجوز
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للعلمانيين التخ ّلي عن المشاركة السياسة والمشاركة في النشاط االقتصادي واالجتماعي
والتشريعي واالداري والثقافي ،المتعدد االشكال ،والذي يستهدف تعزيز الخير العام
عضو ًّيا وعبر المؤسسات” (االرشاد الرسولي  -رجاء جديد للبنان ،العلمانيون المؤمنون
بالمسيح ،عدد  ،42عام .)1995
على المؤمنين أن يخدموا وطنهم فيستقوا من ايمانهم المبادئ االساسية ،وأن
يساهموا في تراجع العنف والكراهية والظلم واالستبداد فيرفعوا صوتهم عال ًيا للتنديد
بكل مظاهر الفساد السياسي واالجتماعي وأن يكونوا العين الساهرة لخدمة االنسان
والدفاع عن الفقراء والمهمشين والمرضى ،وان يعملوا على خَ لق ُفرص العدالة والمساواة
بين الجميع (المجمع البطريركي رقم .)49
فالمشاركة في الشأن العام تتطلب الكثير من التضحيات في سبيل المدافعة بحزم
عن حقوق االنسان وكرامته ومحاربة الفساد“ .إن إدارة الشأن العام هي السبيل الى
الرجاء ،ألنها تتجه نحو عالم علينا ان نبنيه ،ويلوح من خاللها انَّ التحوالت ممكنة كي
يتحسن وضع البشر ّية” (عدد .)112
ّ
أخي ًرا نضم صوتنا الى صوت غبطة ابينا البطريرك بشارة الراعي في المذكرة الوطنية
(بمناسبة عيد مار مارون في  9شباط  – 2014رقم “ )24حيث يعتبر ان من ضمن
االولويات الوطن ّية واجب إقرار الالمركزية االدارية المتوسطة” مع تطبيقها ألنها تؤ ّمن
ٍ
صالحيات
إدارة افضل للتنوع في الوحدة وتع ّزز المشاركة المحل ّية ،وتعطي المناطق
اوسع ،مع ما تقتضيه من تمويلٍ موا ٍز واير ٍ
ادات مناسبة (رقم  .)24وهذا يتطلب إصالح
إدارة الدولة وتحديثها باعتماد الكفاية العلمية واالخالقية واعتبار محاربة الفساد اولوية
مطلقة ،النه ّ
معطل اساسي لقيام الدولة.
ع ّلنا نساهم نحن في هذه الجامعة في تقوية ثقافة علمية وطنية ته ّيئ الشباب
لالشتراك الواعي في القرارات الوطن ّية واالنخراط في وظائف القطاع العام بذهنية
جديدة وتطلعات بعيدةّ .
وعل مؤتمركم والرابطة المارونية الكريمة تفتح أمامهم أبواب
ال ّرجاء بمستقبل افضل وبتحوالت ممكنة لالدارة وللوطن مما يتيح لهم البقاء في وطنهم
وتحفزهم على االبداع في ارضهم ،فيساهموا بدورهم في بناء دولة حديثة ومجتمع
والسالم.
متكافئ ومتضامن يساهم في بناء حضارة المح ّبة ّ
وشــــــكـــ ًرا.
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كلمة الأ�ستاذ بيتر ريميليه
ممثل م�ؤ�س�سة كونراد ادينارد
Sa‘âdat an-nuwwâb, Ma‘âli-l-wuzarâa,
Hadrat ra‘îs ar-Râbita al-Marûniyya,
Assayyidât was-sâdâ, Ayyuha-l-hafl al-karîm,
Sabâh el-Kheir.
Je vous prie à présent de m’excuser de ne pouvoir continuer cette
allocution en arabe, et d’enclencher sur une langue qui m’est quelque
peu plus familière.
Je souhaite, d’entrée, remercier la Ligue Maronite pour son esprit
d’initiative et pour son choix judicieux de traiter d’un thème tel que
celui qui nous occupe aujourd’hui et demain. Parler de la fonction publique est une tâche hautement nécessaire au moment où le maintien
de l’État libanais constitue – hélas pour beaucoup – l’objet d’un scepticisme croissant.
J’en profite également pour introduire brièvement la Fondation Konrad Adenauer que je représente, qui a fêté, il y a quelques jours, le
cent-cinquantième anniversaire de la figure emblématique dont elle
porte le nom.
La consolidation de la démocratie et de l’État de droit revêtent une
importance toute particulière pour la fondation Konrad Adenauer. Avec
plus de 80 bureaux en Allemagne et à l’étranger, et de maintes projets dans plus de 120 pays, nous tentons d’apporter notre contribution à l’instauration de la paix, la liberté et la justice. Depuis sa création en 1955, notre fondation s’engage à sensibiliser des décideurs
et des citoyens à des questions majeures du droit, et de donner à
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ce dernier toute la valeur qu’il mérite. Il nous est donc tout naturel
d’accompagner, dans le cadre de notre programme régional pour la
promotion de l’État de droit au Proche-Orient et Afrique du Nord, cette
réflexion proposée par la Ligue Maronite autour de l’avenir de la fonction publique au Liban.
Permettez-moi à présent de partager avec vous quelques observations issues de mon expérience personnelle avec l’administration
publique libanaise :
Partant d’un regard étranger, force est de constater, en tout premier
lieu, le contraste entre le dynamisme relatif du secteur privé et la difficulté du secteur public à suivre la même progression. Cela est visible, par exemple, dans le contraste dans l’architecture et le bâtiment;
entre la vétusté de certains bâtiments publics et le futurisme – sinon
la rutilance – des bâtiments privés. De l’autre, nous trouvons encore
aujourd’hui nombre de postes administratifs quelque peu obsolètes,
dont il est difficile de trouver, dans le lexique de la fonction publique
moderne, un équivalent pertinent.
Un autre phénomène, tout aussi frappant, réside dans le côté labyrinthique de la bureaucratie libanaise. Dans certains cas, une formalité administrative, a priori assez simple, requiert des va-et-vient
incessants et un nombre fastidieux de cachets et de signatures dont
l’usager peine parfois à comprendre la finalité.
Une troisième contemplation. Il semble que l’administration publique
libanaise soit à maints égards préoccupée davantage par la création
d’emplois que par l’assurance de services publics dans une intention
organisationnelle d’efficacité et de performance. L’État au Liban est
d’ailleurs le premier pourvoyeur d’emplois mais est-il pour autant le
premier fournisseur de services ? Sur cette question, nombre de voix
ont préconisé la réduction des effectifs au sein de l’administration (ce
que les anglophones appellent le right-sizing), en contrepartie d’une
hausse de la grille des salaires. Là encore, il s’agit d’une proposition
problématique pour certains étant donné que la fonction publique est
souvent jugée attractive pour sa stabilité et sa durabilité, contraire17

ment au manque de sécurité et de garanties dans le secteur privé.
D’ailleurs, cela n’est pas propre au Liban, mais est aussi vrai pour
l’Allemagne.
Un dernier point : le mécanisme de recrutement des fonctionnaires
d’État. En Allemagne, il n’y a pas d’organe central chargé du recrutement des fonctionnaires, tel qu’il en existe par exemple en France,
nommément le Conseil supérieur pour la fonction publique. Notre
invité, Monsieur Tobias Schnell, aura d’ailleurs l’occasion d’y revenir plus longuement durant la séance de demain matin. Ce qui me
pousse à m’interroger autour de la possibilité d’envisager, au Liban,
un recrutement des fonctionnaires en l’absence de tout organe étatique central… Certes, je suis conscient qu’il s’agit là d’une question
fort polémique, étant donné que le recrutement des fonctionnaires
d’État obéit à des considérations relevant de l’équilibre communautaire. Mais peut-être est-il également envisageable de rester fidèle à
l’idéal de la coopération islamo-chrétienne dans le service publique
en dehors d’un mécanisme de recrutement centralisé. Ceci pourrait
être éventuellement le cas uniquement si les critères de transparence
et la règle d’objectivité sont scrupuleusement et dûment respectés…
En résumé, l’État libanais devra tôt ou tard faire face à un choix
stratégique : ou bien se muer en machine destinée principalement
à créer des emplois, ou bien opter pour l’efficacité et d’octroyer des
services publics plus efficaces aux citoyens.
L’objet de cette allocution n’est nullement de s’aventurer à proposer
des solutions aux défis, bien trop ramifiés, à laquelle la fonction publique libanaise se trouve confrontée depuis au moins trois décennies,
mais de poser quelques problématiques susceptibles de guider les
interventions de nos prestigieux intervenants et, je l’espère, d’enrichir
les débats à venir.
Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une excellente conférence et une fructueuse journée.
Shukran !
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كلمة الأب طوني خ�ضره
رئي�س البورا
مقدّمة:

قال البطريرك الحويك في رسالته عن الوطن سنة « 1930سالمة الوطن ال تقوم إ ّال
نحب وطننا األرضي منتظرين الوصول إلى
بخدمة المصلحة العا ّمة .ويريد الله منا أن ّ
حب الوطن طبيعي ومن تعرى منه أصبح مسخاً يمقته الجميع؟.
الوطن السماوي .إن ّ
يحب عطية
وإن الوطن عند المسيحي هو األرض التي قسمها الله له ،فهو يحبها ألنه ّ
الله .إن المسيحي الحقيقي والوطني الحقيقي يرى دولته وإدارته العا ّمة عطية من الله
ومن خانها فقد خان الله .لذلك على كل إنسان خدمة وطنه قدر إمكانياته ألن الخير
العام يتطلب م ّنا إدارة فرائض مختلفة».
انطالقاً من هذه المبادئ كانت مؤسسة البورا وإن ما تقوم به البورا واألهداف التي
يصب مباشرة في هذه المبادئ الرائعة وهي تقوم بتوجيه اللبنانيين وبخاصة
وضعت لها ّ
المسيحيين منهم لإلنخراط في اإلدارة العا ّمة وتحفيزهم وتدريبهم للتق ّدم والنجاح من
أجل الحفاظ على التوازن الحقيقي ووجه لبنان المتع ّدد والمتن ّوع وبخاصة في هذه
الظروف الصعبة وفي قلب حرب األديان والثقافات الحاصلة .من أجل خلق ثقافة تعتمد
على الكفاءات والقدرات الذاتية وليس الواسطة والتشبيح السياسي ،أو المحاصصة
الطائفية العشوائية .وإذا كان المسؤولون ع ّنا يؤمنون بما يقولونه :أوقفنا العدد ،مناصفة
الى األبد ،لو بقي مسيحي واحد التوازن موجود .فلنحافظ على هذا التوازن ونك ّرسه في
الدستور ونضع ّ
خطة واضحة له من أجل تطبيق المادة  95من الدستور التي تنص على
الحفاظ على مقتضيات الوفاق الوطني.
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أو ًال :إنجازات البورا:

بناء على األهداف التي رسمتها البورا نورد بعض ما حققته خالل عملها منذ سبع
سنوات وذلك بعد غياب طويل للمسيحيين وتخليهم عن الوظيفة واالبتعاد عن الدولة.
 -1برنامج توجيهي كامل يبدأ من العائلة إلى المدرسة الى الجامعة الى الرع ّية
لتشجيع اللبنانيين الشباب على الدخول الى القطاع العام وتقديم حوافز مهمة
لهم.
 -2التعاون مع المؤسسات التربوية والوطنية والكنسية لتطوير هذا التوجيه
وتفعيله.
 -3نحن بصدد إعداد كتاب موحد عن هذا التوجيه بالتعاون مع اختصاصيين لتقديم
التوجيه مجاناً على ّ
كل الطالب والمواطنين.
 -4إعداد برامج توجيهية عبر وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي.
 -5المساعدة في تفعيل مؤسسات الدولة وبخاصة دور مجلس الخدمة المدنية
والمؤسسات الوطنية لإلستخدام والتعريف عنها ،الى غيرها من المؤسسات
والتعاون معها.
 -6تم وضع برامج مك ّثفة وعلمية للتدريب من أجل تحفيز المتق ّدمين وخلق ثقافة
تعتمد على الكفاءة والعلم وليس على الواسطة.
 -7اعتماد برامج تدريب تف ّعل تعزيز قدرات ومهارات المتقدمين.
 -8إعالم كل الشباب بالوظائف المعلنة وتحفيزهم ومساعدتهم من أجل العدالة
االجتماعية والمساواة.

ثانياً :إشكالية الوظيفة العا ّمة

 -1إن التوازن مرتبط مباشرة بالمرجع المسيحي القوي شرط أن يكون أي رئيس مقبل
للجمهورية مقتنعاً بأهم ّية هذا الدور ،لتكون من أول مهامه الرئيسية الحفاظ على لبنان
المتن ّوع .لذلك ال نريد رئيساً للجمهورية يملئ الفرغ ،بل رئيساً يحافظ على التوازن
والتن ّوع ودور لبنان الرسالة.
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 -2إدراج موضوع الوظيفة العا ّمة وانخراط اللبنانيين فيها والتوازن في لبنان على
جدول الحوار الوطني ،وجلسات مجلس الوزراء واستراتيجية البيان الوزاري ،ولنلتقي معاً
وبشكل دائم دولة ومؤسسات ومجموعات تعمل على هذه المبادئ لنجد السبل الفاعلة
للحفاظ على تنوعنا ومشاركتنا جميعاً في كل مرافق الدولة .إن التوازن في وظائف
الدولة وتعزيز سبل المشاركة للجميع يؤ ّمن سداً منيعاً للبنان في وجه التكفير واستبعاد
اآلخرين وعدم قبول اآلخر.
 %70 -3من وظائف الدولة هي بالتعاقد أو بالفاتورة وهذا يسبب عدم استقرار في
عمل اإلدارات والمؤسسات ويبعد بعض فئات اللبنانيين عنها.
نصت على
 -4عدم وضع آلية تنفيذية شفافة وعلمية للمادة  95من الدستور التي ّ
إلغاء المناصفة من الفئة الثانية وما دون وأصبح التوظيف إستنسابي في لبنان :ألغينا
المناصفة ولم نضع آلية للحفاظ على الكفاءة والتوازن.
 -5شعار مجلس الخدمة المدنية في نظامه الداخلي« :واسطتك كفاءتك»  .فكيف
يمكننا الحفاظ على هذا الشعار؟ في ّ
ظل التشبيح السياسي والطائفي وعدم مراعاة
القوانين والمهنية واحترام آلية التوظيف في مجلس الخدمة المدنية والتدخالت
السياسية الفاضحة وجعل التوظيفات على قياس وزراء أو مدراء عا ّمين للحفاز على
مصالحهم الخاصة أو مصالح طوائفهم الضيقة؟
العمل على تحييد مجلس الخدمة المدنية وإدارات الدولة التي تعنى بهذه المواضيع
عن التدخالت السياسية الضيقة والقاتلة ،وخلق جو مهني ،علمي تنافسي بين كل الفئات
حتى يصل الكفوء واألقوى علمياً ومهنياً وقدراتياً وليس المدعوم سياسياً والتابع للتشبيح
الطائفي والسياسيين ،وحصر كل وظائف القطاع العام في لبنان بمجلس الخدمة المدنية.
 -6نطلب من كل المسؤولين الروحيين والسياسيين أن يكون موضوع اإلدارة العامة
وانخراط اللبنانيين جميعاً في وظائف الدولة أولية في سياساتهم ومشاريعهم ،والتعاون
معاً من الباب الواسع في فتح أبواب مؤسساتنا التربوية وغيرها لمساعدة األجيال
وتوجيههم وتحفيزهم ،إلى أهم ّية دور وسائل االعالم المحوري في التوجيه واإلعالن عن
الوظائف لكل اللبنانيين.
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 -7وضع آلية واضحة في مباريات الدخول الى الدولة ثابتة وواضحة ليكون جميع
اللبنانيين متساويين في القانون ويطبق القانون على الجميع بالتساوي .من آلية تحضير
المباريات ،إلى اعالن المباريات في اللجان الفاحصة وإصدار المراسيم ،الى توزيع
الناجحين على مؤسسات الدولة وغيرها.
أدعو في نهاية كلمتي الى العمل معاً لتحقيق هذه االهداف والى سياسة واضحة
بموضوع االدارة العا ّمة واالنخراط في الدولة والى توحيد الجهود والصوت اللبناني عموماً
من قبل الجميع مؤسسات وأفراد للحفاظ على التوازن والمهنية والتن ّوع ،وخصوصاً
توحيد العمل المسيحي في استراتيجية واحدة تنسجم مع استراتيجية وطنية جامعة
لكي نتنافس في العمل الصالح وفي إيصال أفضل نوعية الى الوظيفة العا ّمة ،فقوة
الموظف في كفاءته ومهنيته وليست في ق ّوة داعمه وطائفته وواسطته.
شكراً للرابطة المارونية على هذا المؤتمر ودعوة البورا للمشاركة فيه ،ونتمنى أن
نجد آذاناً صاغية لما اقترحناه ألنه ال ينفع لبنان واللبنانيين إذا ربحوا العالم كله وخسروا
بلدهم وتاهوا فيه وخارجه عنه.
وشكراً
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كلمة معالي اال�ستاذ نبيل دي فريج
وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية
تلعب اإلدارة العامة دوراً محورياً في دفع مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية
ُق ُدماً ،وفي تعزيز مسيرة االندماج الوطني وتحقيق كافة أنواع الشراكة التي تقوم عليها
قائم على
المجتمعات الحديثة .فإدارات ومؤسسات القطاع العام ،ال س ّيما في بل ٍد ٍ
التوازنات كلبنان ،تم ّثل مرآ ًة للتن ّوع الطائفي الذي ،إن ُأ ِ
حس َنت إدارته ،يش ّكل ميز ًة مه ّمة
ضمن محيطنا الجغرافي المتخ ّبط بالصراعات المذهب ّية .وبالتالي ،فإنّ اإلدارة العامة
هي مساحة مشتركة يتم ّثل فيها الجميع من أجل خدمة الجميع .كما أنّ مشاريع تطوير
وإصالح القطاع العام ورفدها بالخبرات والتقنيات الحديثة التي يسعى مكتب وزير
الدولة لشؤون التنمية اإلدارية إلى تنفيذها تفتح مجاالً واسعاً أمام بناء شراكة فاعلة
ومتينة بين القطاعين العام والخاص .فالقطاع الخاص يبحث عن فرص تق ّدمها الدولة له
لتوفير بيئة العمل المناسبة لعمله ،كما أنّ القطاع العام يسعى إلى اكتساب الخبرات
والممارسات وحيازة التقنيات والبرامج التي يمتلكها القطاع الخاص .وهذا يتط ّلب إدار ًة
زمن نحن مدعوون فيه إلى تعزيز
سليمة ونزيهة للمشاريع خالية من الشوائب في ٍ
الشفافية والنزاهة للح ّد من الفساد .كما أنّ الشراكة ال تقوم فقط بين القطاعين العام
والخاص ،بل أيضاً بين مؤسسات القطاع العام فيما بينها ،وقد عانى لبنان ما عاناه من
سوء التنسيق بين اإلدارات .لذلك كانت وزارتنا مساحة لقاء وتَشا ُرك بين عدة إدارات
من خالل جهود التشبيك التي تعمل الوزارة على بلورتها من أجل التأكيد على التعاون
والتناحر.
والتكامل بدل التنافر
ُ
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كلمة الرئي�س ح�سين الح�سيني
الرئي�س ال�سابق لمجل�س النواب
السادة والس ّيدات،

شراكة وتحديث .كلمتان .ما العالقة؟ هل ما يجمع بينهما ليس سوى األمنية ،أمنيتنا
نحن أم أنّ ما بينهما عالقة ذاتية ،حيث تستدعي الواحدة منهما األخرى؟
فلنبدأ بالشراكةّ .أي شراكة نريد؟ الشراكة بين الطوائف أم الشراكة بين المواطنين؟
المحاصة .والتضارب
الشراكة بين الطوائف قد عرفناها بل نحن في اله ّوة منها ،أي في
ّ
بينهما وبين الحديث أو الحداثة ال سبيل إلى إنكاره ،وحكم األحزاب الطائف ّية الذي
يتح ّكم بحياتنا العا ّمة والشخص ّية ال سبيل إلى تسويغه ح ّتى من أصحابه .وإذ يكون إنكار
فأي مجال من
وجود الفرد ووحقوقه في الحر ّية والمساواة أساس هذا النوع من الشراكة ّ
بعد الحداثة أساسها الحر ّية والمساواة وال سبيل إلى حصولها إ ّال بذلك األساس.

أ ّما الشراكة بين المواطنين ،وال حداثة أو تحديث بدونها ،فهل تعني بالضرورة
إنكار وجود الجماعات وما يترتّب على وجودها كما ته ّيأ لبعض اللبنان ّيين وأعني بذلك
العلمان ّيين منهم؟

السادة والس ّيدات،
إنّ التجربة اللبنان ّية ،مهما يكن من مصاعبها وإخفاقاتها ،تجربة غن ّية ،جديرة باالعتبار.
هذه التجربة قد أوضحت آفاق نجاحها في مبدأ مح ّدد ،أعني مبدأ االنسجام بين الدين
والدولة ،وفي فكرة مح ّددة ،أعني فكرة الدولة المدن ّية ال الدولة الطائف ّية أو الدولة
الدين ّية أو الدولة العلمان ّية .ففي هذه الفكرة المدن ّية يكون االعتراف بالدولة وبسيادة
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المدني ،في حدود االعتراف بوجود الجماعات وقوانين أحوالها الشخص ّية ،وهذا
قانونها
ّ
االعتراف وذاك هو في حدود االعتراف بوجود األفراد وحقوقهم اإلنسان ّية.
فردي أو
هذه الفكرة قد كانت وليدة التجربة التاريخ ّية وليست بتهويم أو إيهام ّ
طائفي .وال ب ّد لي هنا من اإلشارة إلى ظاهرة اللجوء إلى هذه التسمية من
حزبي أو
ّ
ّ
جانب مختلف الت ّيارات الطائف ّية منها أو العلمان ّية أو ح ّتى الدين ّية .واإلشارة إلى هذه
الظاهرة أريد منها التنبيه على ما تعنيه من إخفاق التسميات والمسم ّيات األخرى ،كما
أريد التنبيه على خطورة تش ّوش الفكر من ج ّراء تسمية األشياء بغير أسمائها.
ال مجال هنا لالسترسال في التأريخ أو في التحليل والتحديد .لذلك أكتفي بإيضاح
الشخصي والثاني
معنى الدولة المدن ّية في مستويين أساس ّيين :األ ّول هو المستوى
ّ
السياسي.
المستوى
ّ
ففي المستوى األول يقضي القول بمدن ّية الدولة حر ّية االنتساب إلى جماعة دين ّية
المدني في الحياة العائل ّية.
الديني أو
أو عدم االنتساب ،وبالتالي حر ّية اختيار القانون
ّ
ّ
وفي المستوى الثاني يقضي هذا القول بمدن ّية الدولة تمثيل اللبنان ّيين بما هم في
شعب كما تمثيلهم في طوائف أو جماعات ،وهذا يعني ثنائ ّية البرلمان ،بمجلسين
اثنين.
السادة والس ّيدات،
لكن
لو تأ ّملنا هذين األمرين لوجدنا أنهما في دستورنا والحاجة إنّما هي التطبيقّ .
الممارسة الطائف ّية للنظام ،سواء بإهمال الدستور أو بانتهاكه ،قد حالت دون تحقيقه
مدني ،في األصل وفي التجربة .وأنتم تعلمون أنّ النظام قد صار موضع جدل
كنظام ّ
بل موضع دعوة إلسقاطه .ما أقوله اليوم إنّما هو بدعوة إلى إقامة النظام ،بتطبيق
الدستور ،هذا الدستور الواجب التطبيق الممكن التعديل ،وهو قانون الشراكة األعلى .أ ّما
مدني .وال شراكة وتحديث في
التحديث فبدايته تحديث النظرة إلى النظام بما هو نظام ّ
المدني ،في حدود االعتراف بوجود
آنٍ معاً إ ّال باالعتراف بوجود الدولة وسيادة قانونها
ّ
الجماعات وقوانين أحوالها الشخص ّية ،وهذا االعتراف وذاك هو في حدود االعتراف
بوجود األفراد وحقوقهم اإلنسان ّية.
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اللبناني وصغارة
أ ّما بالنسبة إلى حالنا اليوم ،حيث المفارقة بين عظم المشروع
ّ
ُ
فالعمل ،وإ ّال ،فالصمت هو األجدى.
الحياة السياس ّية
اقي
وإنّني إذ أتم ّنى لنشاطكم أيام هذا اللقاء عم ًال يتابع هذا المشروع
اللبناني الر ّ
ّ
أتوجه بالشكر لمن دعا ول َمن حضر.
المتم ّدنّ ،
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كلمة مدير الجل�سة الدكتور جورج لبكي
رئي�س مجل�س �إدارة المعهد الوطني للإدارة
تمثل اإلدارة العامة الذراع التنفيذية للسلطة السياسية وتتحكم بنجاح خطط إدارة
القطاع العام وتنفيذ خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات االقتصادية واالجتماعية
واإلصالح اإلداري.
تطور علم اإلدارة العامة بشكل كبير منذ أن كتب الفيلسوف األلماني ماكس فيبير
عن الديمقراطية واضعاً أسس اإلدارة العامة كالتسلسل اإلداري وتوصيف المهام والحياد
الوظيفي وتنفيذ المهام دون تح ُّيز أو مصلحة.
غير أن علم اإلدارة العامة قد تط َّور جذرياً بعد أن ظهر منذ النصف الثاني من القرن
العشرين ما اصطلح بتسميته اإلدارة الحديثة أو  Managementوقد تمحور بكلمات
قليلة حول جعل اإلدارة العامة تقوم على تحقيق أفضل النتائج بأسرع وقت ممكن
وبأقل كلفة وبأحسن توعية وبأحسن خدمة للمواطن.
اإلدارة العامة الحديثة هي مجموعة من التقنيات التي تسمح بتحقيق األهداف
المرسومة عن طريق أفضل استعمال لإلمكانيات والموارد المتوافرة .وهي الترتيب
العقالني ( )Rationalللموارد المادية والبشرية من أجل بلوغ األهداف بأفضل الشروط.
وكذلك التوجيه الفاعل للموارد القليلة المتوافرة لتحقيق أهداف مح ّددة عن طريق
ّ
التكيف بسرعة مع التقلبات المفاجئة للبيئة االجتماعية واالقتصادية المحيطة.
وترتكز اإلدارة الحديثة على المبادئ التالية:
 -األساس التركيز على اإلنتاج
 -انتقاد أفضل للوسائل من أجل تحقيق الهدف ( تقسيم المهمات على جميع األصعدة)
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 القانون يحدد اإلطار و الضوابط و ليس طريقة تحقيق الهدف. -التركيز على العمل و النتائج الحسية .مقياس العمل و القرار هو التخطيط
االستراتيجي.
 -توضيح و تسهيل و اختصار اإلجراءات و أساليب العمل.
 -تفويض الصالحيات هو القاعدة وليس االستثناء.
 -تقييم األهداف على أساس مؤشرات دقيقة.
 -اشتراك الموطنين في كافة المستويات في مناقشة القرار.
ّ -
تخطي الهيكليات و السماح للمواطنين باالتصال بكافة المسؤوليات اإلدارية.
 -المركزية المعلومات بل هي بتصرف الموظف.
 -النوعية هي األهم و الكلفة األقل.
 -اعتماد مبدأ أخالقيات المهنة وتعريف هذه األخيرة أنها مجموعة من التقنيات
تُر ِّكز على التزام الموظف بالقوانين واألنظمة ،والصدق واألمانة ،والريادة والموضوعية،
والحياد وحب العمل والمبادرة ،واالنتماء والوالء للمؤسسة.
إن تحديث اإلدارة العامة في لبنان يتوقف على اعتماد مبادئ اإلدارة الحديثة
كالتخطيط االستراتيجي واإلدارة بالنتائج واألهداف والتقييم المستمر لإلدارة وللمواطن
وكذلك على اعتماد السياسات العامة Analyse des Politiques Publiques
والتوظيف على أساس المهارات والكفاءات وليس فقط على أساس المعارف المعتمدة.
ومن المبادئ األخرى لإلدارة الحديثة اعتماد الالمركزية التي تبن َّتها كل الدول المعاصرة
نصت وثيقة الوفاق الوطني على اعتماد الالمركزية اإلدارية وهي
دون استثناء وقد َّ
المنتظرة بفارغ الصبر.
ُ
نهاي ًة إن إصالح اإلدارة هو الشرط األول إلصالح الوطن .والعملية تبدأ بقرار سياسي
يفصح المجال ألهل االختصاص بالشروع بعملية اإلصالح.

30

كلمة الدكتور رائد �شرف الدين
النائب االول لحاكم م�صرف لبنان
 -1مقدمة

قد تتبادر إلى أذهان البعض عند تناول موضوع اإلصالح والفساد بعض األمثال الشعبية
اللبنانية «غير الحكيمة» التي تحاكي واقع الفساد واإلفساد :فساد يعيث في البالد،
نستسلم له ،نسايره ،وأحياناً نصل إلى ح ّد تمجيده ،كمن يقول« :الشاطر بشطارتو» أو
«الشاطر عمرو ما يموت»!
تُرى ماذا سيكون لسان حال األنبياء والمصلحين الذين يزخر بهم تاريخ شرقنا لو
شهدوا هذا النوع من الفجور األخالقي في مجتمعات أخالفهم؟ بدءاً بالسيد المسيح الذي
طرد تجار الهيكل الفاسدين ،والرسول الكريم الذي سعى إلى التوزيع العادل والسوي
للثروة في مجتمعه الجاهلي ،وقبلهما حمورابي الذي أنتج شرائع حقوقية هي من األقدم
نموذج معروف
بين الشرائع المكتوبة في التاريخ البشري ،وكوروش الكبير الذي بنى أ ّول
ٍ
للحكم الصالح واإلدارة الرشيدة؟
في هذه الورقة ،سأتط ّرق أوالً إلى موضوع الفساد بشكلٍ عام ،وواقعه اللبناني بشكلٍ
خاص .الجزء الثاني يتناول المسؤولية المشتركة بين المواطن والدولة .فيما أتح ّدث في
الجزء الثالث عن الشراكة المسؤولة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني
والفعاليات الدولية ،ألختم بإشار ٍة سريعة إلى دور مصرف لبنان اإلصالحي من خالل
مبادراته وممارساته التنظيمية.

 -2الفسادٌ :
مجمع آفات؟
آفة اجتماعية أو
ٌ

«الفساد هو انحراف في سلوك االنسان والمجتمع عن األهداف والمبادئ التي تتح ّكم
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في ضبط السلوك .وذلك لتحقيق منفعة خاصة على حساب سالمة المجتمع أو المؤسسة
التي من أجلها أقيمت هذه األهداف والمبادئ(.»)1
يحمل هذا التعريف في طياته العالقات السلبية ما بين الفساد من ناحية وكل من
األخالق والحكم الصالح والتنمية البشرية من ناحية أخرى .فهو يب ّين جنوح الفساد إلى
تلويث «األهداف» و «المبادئ» التي تحكم «السلوك»وتشكل أخالقيات العمل .كما
يس ّلط الضوء على الدمار الذي يس ّببه الفساد لـ «سالمة المجتمع أو المؤسسة» ،وهو
ما يرتبط بالحكومة المؤسساتية والمسؤولية االجتماعية للمؤسسات .عالوة على ذلك،
فإنه يعرض لطبيعة الفساد في حرف «السلوك الشخصي» عن القيم الحقيقية للتنمية
البشرية التي تهدف إلى صقل رأس المال البشري باتجاه التم ّيز والفائدة المثلى.
أوالً  :تتش ّعب األضرار التي ُيلحقها الفساد في ع ّدة اتجاهات ،يمكن إيجازها بالتالي
اإلضرار بالنمو والتنمية االقتصاديين ،ألنه يحد من تدفق االستثمارات األجنبية والوطنية،
ويسيء إلى جودة البنية التحتية العامة.
ثانياً ،زيادة هجرة األدمغة وتخفيض عائدات الضريبة والدخل(.)2
ثالثاً ،تشويه األسعار الناجم عن التكاليف اإلضافية للرشوة ،مما يؤدي إلى التسعير
الهامشي ( )cost-plus pricingوتخفيض قيمة االستثمار.
رابعاً ،إعادة توزيع الثروة بغياب الحد االدنى من الشفافية وباتجاه الطبقة النافذة
داخل المجتمع ،مما يؤدي إلى تناقض المنفعة العامة وتشويه العملية الدميقراطية
نفسها.
خامساً ،تخريب العملية الديمقراطية من خالل التبرعات السياسية التي تفتقر الى
الشفافية(.)3
سادساً ،تشويه عملية اتخاذ القرار عند توجيه سياسة الشراء نحو تحقيق مكاسب
شخصية بدالً من تحقيق الفائدة والجودة والتوفير.
سابعاً ،تدني المستوى األخالقي في المجتمع بسبب عدوى ال ُرشى .ثامناً ،تدهور بيئة
عمل المؤسسات وحكم القانون(.)4
وما ُيكسب الفساد أبعاداً أكثر خطورة هو عالقته العضوية بظاهرتي الريعية ،أي
االعتماد على الريع دون جه ٍد إنتاجي ،والفئوية ،أي الهيمنة الالديمقراطية على السلطة

ومق ّدراتها من قبل فئ ٍة مع ّينة .وهاتان الظاهرتان ،أي الريعية والفئوية ،تغ ّذيان الفساد
وتتغ ّذيان منه ،م ّما يش ّكل ثالوثاً متح ّكماً وكابحاً لمشاريع النهضة والتنمية والحداثة.
تش ّكل سيطرة الظاهرة الريعية  -الفئوية السياسية مظل ًة للمارسة العشوائية في
التوظيف ولحماية الموظفين المنحرفين والمسيئين ،مس ّببة آثاراً سلبية وإحباطاً
لدى اإلدارة العامة بر ّمتها ،وإحساساً بالقهر والمهانة للمواطنين .كما أن المفاهيم
البالية والمتخلفة المعتمدة للترقية في كثير من اإلدارات العامة تقوم على األقدمية
والمداخالت السياسية غير المشروعة ،مما يلحق الضرر بآليات التطوير المؤسساتي
القائمة على معايير الكفاءة وتقييم األداء .وفي ما يتع ّلق بمفهوم المداورة الوظيفية،
تسعى السياسة التقليدية إلى تحويل اإلدارات حصوناً فئوية وطائفية وسياسية ،متقابلة،
وأحياناً متصارعة ،عبر المحاصصة وتبادل المنافع ،يدفع ثمنها المواطن واالقتصاد
والمجتمع .ومن شأن هذا أن يتس ّبب بالركود الوظيفي ،مع ما ينتج عنه من جمو ٍد في
االبتكار والخبرة والتطور العلمي والفكري .إن االفتقار إلى الشفافية والمساءلة والنظم
اإلدارية العصرية هي عوامل إضافية تساهم في الهدر والفساد ،وبالتالي تض ّر بالممارسة
الديمقراطية وثقة الناس باإلدارة العامة(.)5
في هذا االطار ،يب ّين تقرير للبنك الدولي أن نظام المحاصصة التوافقية المعتمد
في لبنان يخ ّفض الناتج القومي بنسبة  9بالمئة سنوياً( .)6كما تشير بعض الدراسات
أن كل لبناني يخسر سنوياً أكثر من  23.500دوالر من دخله بسبب سياسات التقاسم
الطائفي( .)7علماً أن تجربتي الشخصية ،من خالل مشاركتي في عملية التقييم المتعلقة
بالتعيينات اإلدارية في الفئة األولى من المالك اإلداري العام بين أب  2010وشباط
 ،2013تب ّي ُن إمكانية المواءمة بين النظام الطائفي التوافقي كأم ٍر واقع واعتماد معايير
الكفاءة والنزاهة في التعيينات ،شرط إتاحة الفرص لجميع الموظفين دون تمييز،
وااللتزام بمعايير المساواة والشفافية والموضوعية والنزاهة في التقييم ،مما يح ّد من
الخسائر المتأتية من النظام الطائفي التوافقي إلى ح ّد بعيد.
ّ
المؤشرات والمقارنات ،نرى أن مؤشر الفساد العالمي لعام 2014
إذا اعتمدنا لغة
الصادر عن منظمة «الشفافية الدولية» أظهر أن لبنان ّ
احتل المرتبة  136من أصل ،175
مع حاصل تقييم منحه الدرجة  27على  .)8(100كما أظهر تقرير التنافسية العالمية لسنة
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 ،2015والصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي ،أن لبنان ّ
حل في المركز الـ  113بين
مسج ًال تقييماً  3.68من أصل  7نقاط .ويستند التقرير في تصنيفه إلى عوامل
 144دولةّ ،
تقييم ع ّدة ،منها األوضاع السياسية واألمنية ،والموازنة الغائبة ،وتكلفة اإلنتاج والشفافية
والفساد والهدر .كما ّ
احتل لبنان المرتبة األخيرة من أصل  144بلداً في ما يتع ّلق بالثقة
بالسياس ّيين ،والمرتبة  142من أصل  144في ما يرتبط بمؤشر ال ُرشى .وص ّنف في المرتبة
 143من أصل  144من حيث التبذير في اإلنفاق الحكومي؛ ترتيب معيب أوصلنا به بلدنا
إلى أسفل الدرك.
وإذا ما قارنّا لبنان بدول ٍة كماليزيا ،تجمعه وإياها قواسم مشتركة كثيرة كتعددية
المذاهب واألعراق واإلختالفات السياسية ،نجد أنه على الرغم من أن لبنان يتق ّدم
ماليزيا في مؤشرات سالمة القطاع المصرفي والصحة والتعليم االبتدائي ،إال أنّه يتأخر
عنها بشكل كبير لناحية الشفافية في أداء المؤسسات الحكومية ،بحيث يحتل المركز
 138في مقابل المركز  15لماليزيا( .)9ويعود سبب هذه الفجوة إلى أن ماليزيا ،بعكس
لبنان ،استطاعت توفير استقرار سياسي وضوابط إدارية ف ّعالة في إطار نظام نموذجي
لحكومة المؤسسات العامة والخاصة ،مما ساهم في تحييد اإلدارة واالقتصاد والنمو عن
التجاذبات والتناقضات واألزمات السياسية ،وبالتالي الحد من استشراء الفساد وتحقيق
إنجاز ٍ
ات إصالحية رائدة(.)10

 -3االصالح مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة

إن االصالح ومكافحة الفساد عملية متكاملة ،تبدأ بالوعي والرؤية ،ثم بإدارة التغيير،
ومن ثم تتح ّول اإلرادة بالعزيمة وااللتزام إلى عمل ممنهج فاعل .غير أن الضامن إلنجاز
هذه العملية هو بناء وصيانة عالقة المواطن بالدولة على أساس االنتماء والثقة .وبناء
هذه العالقة وتمتين أركانها وصوالً إلى ممارسة اإلصالح ،هو مسؤولية مشتركة بين
حس المواطنة في أي
المواطن والدولة .تبدأ مسؤولية المواطن من امتالك وممارسة ّ
رب أسرة أو صاحب مهن ٍة ح ّرة أو موظفاً في القطاع
موقع يشغله .أكان ذلك تلميذاً أو ّ
ٍ
الخاص أو القطاع العام أو مسؤوالً حكومياً ،مع كل ما يستتبع ذلك من القيام بالواجبات
واإللتزام بالقوانين وحتى إدراك الحقوق وصيانتها .أما مسؤولية الدولة ،فتنبع من
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ّ
والمنظمة لشؤونهم
طبيعة مؤسساتها الساهرة على حماية أمن المواطنين ومصالحهم،
والمؤتمنة على المال العام.
وعصري ومسؤول للمواطنة،
لذلك ،من األهم ّية بمكان التوافق على مفهو ٍم متق ّدم
ّ
بحيث يحمل هذا المفهوم ع ّدة أبعاد :البعد الفلسفي  -القيمي الذي يؤمن بمنظومة
قيمية ومبادئ من أجل حماية الصالح العام وإقامة العدل ،والبعد القانوني  -الحقوقي
الذي يلتزم بالمعايير والضوابط القانونية من أجل حماية الحقوق والقيام بالواجبات،
والبعد االجتماعي  -الثقافي الذي يثابر على بناء جسور التواصل والتكافل بين أبناء
المجتمع لتحقيق الخير والرفاهية له.
تتجلى مسؤولية الدولة في اإلصالح ومكافحة الفساد في الجانب التشريعي ،وأذكر
بعض إجراءاته المرج ّوة:
* أوالً ،بناء إطار تشريعي عصري لتنظيم ممارسات تدقيق فعالة؛
* ثانياً ،تطبيق قوانين ضريبية تمنع إعفاء الشركات من الضريبة على التكاليف التي
ترتبط بالرشى (خاصة بما يتع ّلق بالشركات التي تتعطى العمليات العابرة للحدود)؛
* ثالثاً ،التش ّدد في تطبيق القوانين التي تعاقب الجهات الراشية وتصادر أموال ال ُرشى؛
* رابعاً ،تعزيز التعاون القضائي الدولي لمالحقة القضايا الحساسة المتعلقة برشوة
الموظفين العا ّمين والتي ترتكب في الخارج».
خامساً ،اعتماد قواعد الشفافية بشأن عائدات السياسيين وكبار الموظفين؛
سادساً ،قطع إمدادات الرشاوى من المصدر ،من خالل استخدام وكاالت التمويل
الدولية والمحلية؛
* سابعاً ،عدم التسامح مطلقاً مع الفساد ،ال سيما الفساد السياسي على أعلى
مستوياته؛
* ثامناً ،تعزيز األسواق الحرة من خالل الحد من التنظيم والضوابط البيروقراطية
المعقدة()12؛
ٍ
اتيجيات دعائية للتواصل من أجل زيادة الوعي العام حول
* تاسعاً ،اعتماد استر
خطورة الفساد،
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* عاشراً ،دعم برامج مكافحة الفساد التي تعزز حقوق االنسان وتحمي البيئة()13؛
* أحد عشر ،إنشاء نظام إداري ديمقراطي حديث ،وضمان تطوره المستمر ،وتحصينه
من الهيمنة السياسية الرعوية()14؛
وجه آخر لمسؤولية الدولة هو تطبيق مبادئ الحكم الصالح في قطاع الخدمة
العامة ،والتي أذكر منها سبعة :المبدأ األول ،الترويج لمنظومة قيم على صعيد المؤسسة
الحكومية بأكملها ،وتثبيت ثقافة الحكم الصالح من خالل السلوك؛ المبدأ الثاني ،التركيز
على هدف المؤسسة وعلى تقديم أفضل النتائج للمواطنين ولمستخدمي الخدمات؛
المبدأ الثالث ،اتخاذ قرارات شفافة ومستنيرة وإدارة المخاطر؛ الرابع ،التفاعل مع
الجهات المعنية وتطبيق مساءلة حقيقة؛ الخامس ،تطوير قدرة وكفاءة اإلدارة لتكون
فعالة ،السادس ،تحقيق األداء الفعال في أدوار مح ّددة بوضوح( .)15والمبدأ السابع،
الحؤول دون قيام تضارب المصالح بما يعنيه من تعارض المصالح الخاصة للموظف
العام مع المصلحة العامة ،ما قد يؤدي إلى تهديد مبدأ اإلنتظام العام في المجتمع(.)16
إن مسألة اإلدارة الرشيدة في القطاع العام تتط ّلب تشدداً خاصاً في التدقيق الداخلي
مقارن ًة مع القطاع الخاص ،وذلك لسببين بديه ّيين :أوالً ،المسؤولية تجاه الشعب الذي
يم ّول المنظمات الحكومية ،واإلفصاح عن كيفية صرف هذه األموال .وثانياً ،اإلنتظام
الذي يضمن استخدام األموال للغرض التي خُ ّصصت من أجله .فالتدقيق في المنظات
الحكومية هو عملية أشمل من مج ّرد التصديق على القوائم المالية .إذ يشمل فحص
الجوانب المتعلقة بحوكمة الشركان في الهيئات العامة ،والتي تتضمن االنتظام ،والرقابة
الداخلية ،وإدارة المخاطر ،واستقامة المسؤولين .باإلضافة إلى ذلك ،يشمل التدقيق
مراجعة األداء الذي ُيعنى باالستخدام الفعال للموارد( .)17في هذا االطار ،وبحسب معهد
المدققين الدوليين ،ث ّمة عناصر رئيسية ضرورية يجب تو ّفرها لضمان نشاط تدقيقي
ف ّعال في القطاع العام تتلخّ ص باآلتي :االستقالل التنظيمي ،التفويض الرسمي ،حرية
الوصول دون قيود ،التمويل الكافي ،القيادة الكفؤة ،الموظفون الموضوعيون ،الموظفون
األكفياء ،دعم الجهات المعنية ،ومعايير التدقيق المهنية(.)18
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 -4شراكة مسؤولة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والفعاليات الدولية

إن تحقيق اإلصالح ومكافحة الفساد عبر مشاركة ّ
كل من المواطن والدولة في
التص ّدي لمسؤولياته يحتاج إلى شراكة مسؤولة وفعالة لضمان نجاح اإلصالح .وتقوم
هذه الشراكة بين أربعة شركاء :األول ،هو القطاع العام الذي يو ّفر الخدمات ويضع
األطر التشريعية الناظمة ويدفع بالدعم السياسي والمعنوي لإلصالح .الثاني ،هو القطاع
الخاص ،وهو الذي يلعب دور المح ّفز باتجاه اإلبداع والتجديد وحشد الطاقات والمنتج
لفرص العمل والحاضن آلليات البحث والتطوير ،م ّما يؤ ّمن البعد الحداثي واإلبداعي
لإلصالح .الثالث ،هو المجتمع المدني واألهلي الذي يم ّثل نبض عامة الناس ،ويسعى
لتحقيق أهداف التنمية والديمقراطية التشاركية والعدالة اإلجتماعية ،بحيث يو ّفر
الضمانة النسجام اإلصالح مع مصالح المجتمع وحاجاته الحيوية .أما الشريك الرابع،
فهو الفعاليات والمنظمات الدولية التي تعكس التحديات والهواجس والمصالح العالمية
المشتركة أو المتقابلة بين الشعوب واألمم ،م ّما يجعلها قادر ًة على م ّد جسور التعاون
والتواصل في سبيل مبادرات إصالحية مستدامة ذات بع ٍد إنساني(.)19
وتؤ ّمن هذه الشراكة التواصل الضروري بين العناصر المكونة لهذه القطاعات ،وتو ّفر
فرص التكامل بين خصائصها ،وتفسح بالمجال لتراكم خبراتها وتجاربها ،ما يفتح آفاقاً
رحبة لإلصالح .وبذلك يتم ّكن القطاع العام من كسب ثقة القطاع الخاص والمجتمع
األهلي من خالل خلق بيئة مالئمة لتعزيز دور الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة
على ح ّد سواء ،تتق ّلص فيها العوائق اإلدارية والبيروقراطية ،من ناحية ،وعبر إشراك
مؤسسات المجتمع األهلي في برامج التنمية والحماية اإلجتماعية والتربية والصحة
واإلصالح السياسي واإلداري وغيرها ،من ناحية أخرى( .)20إلى ذلك تساهم هذه
اإلجراءات في تعزيز المشاركة الديمقراطية من خالل إنشاء مجالي إدارية منتخبة
لتمكين المواطنين من المشاركة في إدارة المرافق العامة بالتزامن مع تنفيذ السياسات
اآليلة إلى التوزيع العادل للثروة وتشييع ثقافة المساهمة ومنع االحتكار ،خاصة فيما
يتعلق بالثروات الوطنية كالقطاع النفطي .وتجدر اإلشارة إلى أهمية بناء تطبيق نظام
حيوي واعد كالقطاع النفطي في لبنان ،ترتكز على مفهومي
قطاع
ٍّ
لإلدارة الرشيدة في ٍ
الشفافية والمساءلة .وينضوي تحت سقفه جميع المعنيين في االستثمار في الثروة
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النفطية الكامنة وإدارة عائداتها .من مسؤولين حكوميينم وهيئة إدارة قطاع البترول،
وشركة النفط والغاز الوطنية المفترض إنشاءها ،والشركات الخاصة.
تم ّكن هذه الشراكة المؤسسات الخاصة من الحفاظ على ثقة المجتمع واستعادتها
من خالل تبني رؤية ريادي ٍة للمسؤول ّية اإلجتماعية والعمل البيئي والخيري على نطاق
واسع( .)21ومن نتائجها أيضاً ،إعداد المجتمع المدني للمشاركة في التصدي لمسؤولية
مكافحة الفساد اوالمساءلة والدعوة للمحاسبة ،خاصة عندما يظهر التقصير في أداء
الجهات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد .والحراك المدني الذي شهده لبنان مؤخراً هو
أحد التعبيرات عن هذه المشاركة المدنية.
تجدر اإلشارة هنا إلى دراسة (خاصة ومحدودة التداول) أجريت اللتقاط المزاج
السياسي العام ألهم األحزاب اللبنانية ،وقياس القواسم المشتركة والفجوات بينها .ومن
الملفت أن التوجهات اإلصالحية لهذه األحزاب عموماً أضاءت على أهمية مكافحة
الفساد واعتماد معايير الكفاءة.

 -5إضاءة سريعة على دور مصرف لبنان اإلصالحي

في دراسة أجراها مركز دراسة اإلبداع المالي ،كان قد استطلع من خاللها آراء
المصارف حول المخاطر المحدقة بالقطاع وتصنيفات هذه المخاطر ،تب ّين أن المراتب
تضم عمليات
الخمس األولى لتصنيفات المخاطر تض ّمنت النشاطات الجرمية ،التي ّ
تبييض األموال والته ّرب من الضرائب والهجمات اإللكترونية والمخاطر التقنية ،التي
تجعل المصارف عرضة للجرائم اإللكترونية وانقطاع الخدمات ،والتدخّ ل السياسي ،الذي
يحرف اإلدارة عن أداء مهامها بالفعالية والجدوى الالزمتين.
انطالقاً من هذه النتائج ،يمكننا أن نلحظ أهمية الدور اإلصالحي الذي يلعبه مصرف
لبنان على صعيد حماية القطاعين المصرفي والمالي من مخاطر النشاطات الجرمية
والجرائم اإللكترونية والخلل التنفيذي .في هذا المجال ،قام مصرف لبنان بتطوير نظام
مصرفي موثوق يتميز بتق ّيده الصارم بالمعايير والمواصفات الدولية للعمل المصرفي.
فسعى لتطبيق المعايير الدولية الخاصة بمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب .وقد
جاء اإلقرار األخير في مجلس النواب للقوانين المتعلقة بحركة األموال عبر الحدود
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ليحصن
ومكافحة التهرب الضريبي والتعديالت على قانون مكافحة تبييض األموال
ّ
العمل المصرفي ويبقى لبنان على الخارطة المالية العالمية ويضع ح ًّدا للتحركات المالية
الضاغطة ،ويعيد زخم التحويالت إلى لبنان ،كما اتخذ مصرف لبنان التدابير الالزمة،
وأصدر التعاميم المطلوبة لمواجهة المخاطر الخارجية ،بما يحفظ سمعة لبنان ويم ّكنه
من التعامل مع العقوبات الدولية المستج ّدة ويمنع األموال غير الشرعية من الدخول
إلى السوق المحلية .هذا باإلضافة إلى تنظيم المركزي لألعمال المصرفية اإللكترونية
وتوفير منصة آمنة لتقديم الخدمات اإللكترونية في القطاع المالي اللبناني ،بما ينسجم
مع القواعد والمعايير الدولية ،ولتعزيز سالمة وكفاءة نظم الدفع المتعدد العمالت في
لبنان .وفيما يتع ّلق بأداء القطاع المصرفي وجودة خدماته ،حرص مصرف لينان على
تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيدة وحماية المستهلك ،حيث أنشأ لهذه الغاية وحدة اإلدارة
الرشيدة ،وألزم المصارف بإنشاء وحدات لحماية المستهلك وتلقي الشكاوى.
وكجزء من عملية اإلصالح ،تميز مصرف لبنان في مبادرات التحديث التي شملت
التطوير الشامل للعمليات النقدية ،والتطوير الناجح ألنظمة الدفع الوطنية ،والتبني
السريع لنظم التكنولوجيا الداخلية للمصرف ،والتطوير الدقيق لنظم المكننة ضمن
الخطة اإلستراتيجية الشاملة للمعلوماتية ،وبناء القدرات الناجحة والفعالة إلدارة مشاريع
التحديث .وسعياً الغتنام هذا الزخم والبناء على هذه االنجازات ،أطلق مصرف لبنان
خطة تحديث شاملة تتضمن برامج ومبادرات عدة تغطي مجموعة واسعة من المجاالت
المؤسساتية .تهدف هذه الخطة إلى تحسين أداء البنك المركزي ضمن رؤية مستقبلية
تلحظ تطوير برامجه وإعادة هيكلة إدارته.

 -6خالصة

إنه لمن الصعب تحقيق اإلصالح ومكافحة الفساد في لبنان من غير انبثاق آل ّية
للتغيير ،تستقيم عبر تكوين كتلة تاريخية تضم كل قوى التغيير ،وتسعى إلطالق حوار
داخل األحزاب والجمعيات وفعاليات المجتمع المدني ،وتشارك في السلطة بشكلٍ
ف ّعال ومج ٍد ،وتضع خطة مفصلة لمواكبة المطالب الحياتية والسياسية ،وتناهض الفساد
وثقافته ،ومن ثم يتم الوصول إلى رؤية متكاملة توائم بين حركات التغيير اللبنانية وبين
المؤشرات العربية واإلقليمية والدولية(.)22
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يقول الكاتب األميركي جونس ستاينبك الذي ُعرف بمواقفه وكتاباته المطالبة
بإستعادة الحقوق المهدورة للطبقة العاملة خالل القرن الماضي:
«إن السلطة ال تُفسد .الخوف هو الذي ُيفسد ..قد يكون الخوف من فقدان السلطة».
وختاماً نقول ،كي نتح ّرر من الفساد ،ينبغي علينا أن نتح ّرر من الخوف من فقدان
السلطة .وكي نتح ّرر من هذا الخوف ،يجب أن تُح َّد السلطة بضوابط ثالثة :حدود الزمن
(تداول السلطة) ،وسقف القانون ،وإدارة الرأي العام.
وشكراً.
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كلمة الدكتور ا�سكندر ب�شير
�أ�ستاذ جامعي وم�ست�شار في التنمية الإدارية

توطئة

اإلدارة العامة وأنظمة الحكم

تشهد الدولة المعاصرة ،وهي من حيث الشكل مفهوم لوجود كيان سياسي مك ّون
من أرض وشعب وسلطة تحددها الدساتير والقوانين النافذة ومعترف بها دولياً ،تطورات
جذرية متزايدة ومتسارعة ،ال ب ّد من الوقوف عندها لتبيان أهمية دور اإلدارة العامة في
عمليات االندماج الوطني وتحقيق الشراكة والتحديث موضوع هذا المؤتمر.
علماً ،انه أصبح من المسلمات في العلوم السياسية واإلدارية استحالة الفصل بين
عنصري السياسة واإلدارة وترابطهما ،وخصوصاً في المجاالت التي تستوجب إحداث
تغيير في النفوس والنصوص ،حكماً في ما تتط ّلبه برامج اإلصالح والتطوير في الدول
اآلخذة بالنمو لتحقيق أهدافها.

أو ًال :مصطلحات سياسية مستخدمة

بداي ًة ،أو ّد التعريف ببعض المصطلحات أو المفردات السياسية المستخدمة في هذه
المداخلة ،وذلك انطالقاً من التع ّرف على طبيعة شخصية اإلنسان السياسية كمواطن
في منتظم سياسي .فهو ،مهما بلغ من مكانةّ ،
يظل دائماً متأثراً بشكل إرادي أو عفوي
بمعطيات بيئته االجتماعية وموقعها الجغرافي ،حيث ينبع منهما مجتمعه األكبر ،أال وهو
الوطن /األمة ( .)Nationوهنا ال ب ّد من التمييز بين مصطلحي الوطن /األمة ()Nation
والدولة (.)State
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إذ يعتبر الوطن مفهوماً وجدانياً يؤثر في الفكر السياسي للمواطن وسلوكياته ،فيبعث
الحب والوالء للوطن ،والدفاع عنه عند الحاجة ،وكذلك إيالء المصلحة العامة األولوية
فيه ّ
التي تستح ّقها في تصريف شؤون المجتمع وتطويره.
أما الدولة من حيث الشكل كما سبق تعريفها ،فهي مفهوم سياسي لوجود كيان
حكم ،وقد تتك ّون من قومية واحدة ،كما هي الحالة بالنسبة لغالبية الدول األوروبية،
رغم دخولها اآلن في إطار جديد للتعاون والتنسيق ،هو :االتحاد األوروبي؛ أو من عدد
من القوميات واألقليات ،بالنسبة لبعض دول منطقة الشرق األوسط ومن ضمنها لبنان
والعراق على سبيل المثال.
وقد كان ذلك كله ،وما يزال ،يش ّكل محاور اهتمامات الفالسفة والمفكرين والباحثين
منذ ال ِق ّدم عبر ما طرحوه من نظريات وأفكار هادفة إلى إقامة أنظمة سياسية أفضل.

ثانياً :بروز دور اإلدارة العامة

وهي بالتالي تتعلق بمحتوى دور الدولة وماهيتها ،وهو األهم بالنسبة لموضوع
بحثنا ،يالحظ أن تطورات جذرية حصلت باتجاه اتساع نطاق ومسؤوليات الدولة عكست
نفسها بالدرجة األولى على ازدياد انتشار مؤسسات الدولة اإلدارية واتساع نطاق نفوذها
في المجتمع ،ما أدى بالتالي منذ منتصف القرن الماضي إلى توصيفها ،خصوصاً في
الدول الصناعية ،بالدولة الكبيرة ( ،)Big Stateأو الدولة اإلدارية (Administrative
 ،)Stateأو الدولة البيروقراطية (.)Bureaucratic State
كل ذلك من زاوية نقدية وسلبية تجاه ما آلت إليه أوضاع اإلدارة العامة وما سببته
من خلل في األنظمة الديموقراطية القائمة على مبدأ فصل السلطات وتوازنها ،وبالتالي
من تعريض حقوق المواطنين والحريات العامة إلى التراجع والخطر؛ وكذلك إلى تفاقم
المشكالت اإلدارية مثل تنامي البيروقراطية ،وتفشي الفساد ،وتقادم اإلجراءات؛ وغيرها
من سوء استخدام السلطة اإلدارية للموارد الطبيعية القائمة.
هذا مع العلم أن هناك أسباب جوهرية أدت إلى هذا التح ّول في اتساع دور الدولة
وبالتالي نفوذ اإلدارة العامة بدءاً بانطالقة الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر التي
أبرزت ق ّوتين أساسيتين متصارعتين :الشركات الكبرى والنقابات العمالية .هذا ما دفع
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بالدولة إلى التدخّ ل بتنظيم العالقات والحفاظ على الحقوق عن طريق إصدار التشريعات
واتخاذ اإلجراءات الالزمة حفاظاً على امن واستقرار المجتمع.
كما إن الحروب التي اندلعت الحقاً وكذلك األزمات االقتصادية والمالية المتتالية
تم
دفعت بالدولة تدريجياً ،منذ مطلع القرن المنصرم ،إلى ظهور واقع جديد للدولة ّ
وصفه بالدولة الكبيرة ،أو الدولة اإلدارية .وقد رافق تلك المرحلة أيضاً اهتمام مؤسسات
التعليم العالي والعلماء بعلم اإلدارة العامة ،وخصوصاً في طرح برامج إلعداد وتدريب
الموظفين ،فض ًال عن تطوير آليات وأساليب العمل اإلداري.

ثالثاً :إعادة هيكلية طرح جديد

يتوجه نحو معالجة المشكالت التي أوجدتها الدولة
هذا الم ّد العلمي ،آنذاك ،بدأ ّ
اإلدارية .وبنتيجته بدأ المسؤولون وذوو االختصاص في أواخر القرن المنصرم لدى الدول
الديموقراطية خاص ًة ،بطرح مشاريع إصالحية بإطالقهم شعاراً جديداً ،وهو «إعادة
ابتكار الدولة» ()Reinventing Government؛ أو إعادة تشكيلها (Restructuring
 .)Governmentكل ذلك من منطلق الدعوة إلى تقليص دورها والح ّد من أنشطتها
لمصلحة القطاع الخاص ،واألخذ باألساليب المتطورة في بناء الهياكل التنظيمية لإلدارة
وأساليبها ،فض ًال عن االستفادة من ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،في تصميم
مفهوم جديد آلليات اإلدارة ،أوالً ،بإقامة الحكومة االلكترونية ،وثانياً بالسعي للوصول
إلى الحكومة الذكية (حكومة المعرفة).

رابعاً :محاوالت تطبيقية بإعادة ابتكار الدولة

ومن المفارقة على هذا الصعيد ،أن دوالً حديثة متقدمة مثل بريطانيا والواليات
المتحدة أقدمت قبل غيرها في أواخر القرن المنصرم على إطالق عدد من مشروعات
متطورة باتجاه إعادة ابتكار الدولة وتعزيز قدراتها اإلدارية.
في إبان رئاسة السيدة مارغريت تاتشر للحكومة البريطانية ( )1995 -1979إتّخذت
عدة مبادرات في إطار إعادة هيكلة القطاع العام ،انطالقاً من اعتمادها سياسة الخصخصة
التي تحول بموجبها عدد كبير من المرافق العامة إلى القطاع الخاص .وقد جرى أيضاً
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إعادة النظر في الكثير من األنظمة ،وتبسيط اإلجراءات ،والتشجيع على االبتكار والتطوير
قياساً بالتجارب الناجحة للقطاع الخاص.
وفي عام  ،1992ك ّلف رئيس الواليات المتحدة بيل كيلنتون نائبه آل غور بإجراء
تم
دراسة شاملة حول الوضع اإلداري للحكومة االتحادية وإمكانات تطويره .وبنتيجتها ّ
تقليص دور الدولة وتضخّ م مؤسساتها وأفرادها ،والح ّد من تفاقم مشكالت البيروقراطية،
ّ
تم بالفعل
والحث على إطالق برامج المنافسة وتشجيع الريادة في العمل اإلداري .وقد ّ
اعتماد وتنفيذ عدد كبير من التوصيات التي وضعت في هذه المجاالت.

خامساً :نموذج إمارة أبو ظبي في إعادة الهيكلة

وأتح ّول اآلن في نهاية هذه المداخلة إلى عرض موجز إلى نموذج تطويري جديد
جرى تنفيذه في إمارة أبو ظبي في العقد المنصرم ( )2015 -2005ألهميته من جهة،
وإمكانات االستفادة منه من جهة أخرى.
أقدمت حكومة إمارة أبو ظبي بإقامة هيكلية تنظيمية جديدة لتنفيذ مشروع إعادة
تم بداية تحديد المسؤوليات وبالتالي القيام بالدراسات
هيكلة اإلدارة الحكومية ،حيث ّ
تم وضع نموذج جديد للهياكل
ثم ُو ِضعت الخطط التنفيذية .وباختصار ّ
الالزمة ،ومن ّ
تم بموجبه تحديد المستويات اإلدارية ووصفاً للمهام والمسؤوليات المناطة
التنظيمية ّ
بكل واحد وفقاً لكادر الموظفين اإلداري .كما جرى أيضاً تحديد التقسيمات التنظيمية
لتشمل المهام التالية :التخطيط االستراتيجي ،إدارة األداء ،التدقيق الداخلي ،المحاسبة،
المشتريات ،الشؤون القانونية ،الموارد البشرية ،إدارة الخدمات العامة ،تقنية المعلومات،
العالقات العامة واالتصاالت.
ثم كان هناك طرح ألربعة برامج أساسية لتحديث اإلدارة وتطويرها جرى العمل على
تنفيذها ،وهي كالتالي:
( )1التخطيط االستراتيجي وتقويم األداء
هذا البرنامج أ ّكد على أهمية تطبيق مفهوم التخطيط االستراتيجي وتقديم األداء
باعتباره يش ّكل خطوة اساسية في مشروعات إصالح وتطوير اإلدارة الحديثة.
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تم ادراجه من الناحية التنظيمية في مرتبة عالية من ادارات واقسام
ولذلك فقد ّ
مرتبطة مباشرة بمراتب قيادية عليا في الدوائر (الوزارات) ،هما الوكالء والمدراء .على أن
يلي ذلك سلطة مركزية معنية بالتنسيق والمتابعة بحيث ُأوكل ذلك إلى األمانة العامة
للمجلس التنفيذي (أي مجلس الوزراء) في مجال اقتراح السياسات واالستراتيجيات
العامة لالمارة إلعداد الخطط المطلوبة استناداً إلى االختصاص.
أما بالنسبة لعملية الخطة االستراتيجية التي تشرف عليها لجنة االستراتيجيات
والسياسات لدى األمانة العامة (الوزارة) ،فهي تبدأ بجمع المعلومات بشكل موضوعي
ومن ثم القيام بتحليلها انطالقاً من النهج القائم على أساس تحديد الرؤية (،)Vision
االهداف ( )Goalsالمهمة /الرسالة ( ،)Missionوالقيم ( ،)Valuesومن َث ّم صياغة
النصوص المطلوبة.
( )2اإلعداد والتدريب
وكان من الطبيعي أن يشمل مشروع تطوير اإلدارة الحكومية إجراءات إصالحية
وجذرية واسعة النطاق في مجال إعداد وتدريب الموظفين لمواكبة مستجدات هذا
العصر وتعزيز مسيرة التنمية وضمان استمراريتها.
وهنا يالحظ أن إمارة أبو ظبي اتخذت خطوات هامة وشاملة في إعادة بناء وتطوير
القطاع التعليمي بمستوياته كافة ،من التعليم المدرسي ،المهني والجامعي.
وأن أنظمة الخدمة المدنية في االمارة فرضت التدريب شرطاً ملزماً لتأهيل الموظفين
للترقية والترفيع ،فض ًال عن تحسين األداء.
وقد قامت دائرة الخدمة المدنية ،بصفتها ذات االختصاص األول في تنمية وتطوير
الموارد البشرية للقطاع العام بإعداد وتنفيذ مخطط رئيسي للموارد البشرية مستنداً
على المبادئ التالية:
أ .الالمركزية في تنفيذ سياسات الخدمة المدنية.
ب .فعالية اإلجراءات.
ج .تطوير الموارد البشرية.
د .إيجاد الطرق واالساليب المبنية على الممارسة ووضوح الدور.
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( )3برنامج إدارة التنفيذ وإمكانات التطبيق
كما هو معلوم ،فإن جوهر عملية التطوير هو التغيير .لكن السؤال والذي يبقى
مطروحاً هو :كيف يمكن إحداثه؟ إذ يتط ّلب ذلك بناء القناعات الضرورية وخلق
السلوكيات المؤاتية وبعث ثقافة جديدة للموظفين والمواطنين معاً تدعم جميعها
يتم اتخاذها.
اإلجراءات القانونية والتنظيمية التي ّ
لذلك ال بد لعمليات إعادة الهيكلة أن تكون مدركة ألهمية وظيفة إدارة التغيير
كطريقة علمية تساعد المؤسسات على التح ّول من الوضع الحالي إلى ما يصبون إليه
تم وضع دليل ارشادات حول إدارة التغيير ومك ّوناته،
مستقب ًال .وعلى هذا الصعيد ّ
تشمل الجوانب اآلتية :خلق فهم مشترك للتغيير ،إيجاد قيادة للتغيير؛ بناء القدرات
الضرورية؛ اشراك االطراف المعنية وضمان دعمهم ،إيصال معلومات التغيير ،تحديد
المسؤوليات وتوفير الحوافز ،اإللمام بثقافة المؤسسة واالستفادة من خصائصها ،ضبط
مسار التغيير وضمان االستدامة.
( )4إقامة نظام الحوكمة وأسسه
يعرف نظام الحكومة بأنها «مجموعة المبادئ والضوابط العامة واالسس واالجراءات
المثلى التي تحقق االنضباط المؤسساتي لنظام العمل في المؤسسات الحكومية.
وبمعنى آخر فإنها تعني وجود نظم تحكم العالقات بين االطراف األساسية التي تؤثر
في األداء ،فض ًال عن تحديد المسؤول والمسؤولية وفقاً لتطوير الجهاز اإلداري وتقوية
آليات الرقابة.
وأ ّكد المشروع المعتمد النظر إليه ليس كمواد قانونية فقط تحدد مسالك المسؤولية
وطرق إجراءات العمل وضوابطه ،بل كإطار عام يتط ّلب ترجمة مضامينه إلى واقع
ملموس يعبر عن اداء صحيح ومرن لإلدارة ،ويتجاوب بسرعة مع المتغيرات ويلبى
المطالب الحقيقية والمشروعة للمواطنين والمقيمين وبشكل قوي وفاعل .وهذا ما
يدفع اإلدارة إلى االرتقاء بعمليات االندماج الوطني والشراكة والتحديث إلى المستوى
المؤسسي المطلوب ويؤمن لها االستمرارية والدعم والتطوير.
وهنا المسؤولية تقع بالدرجة األولى على إدارات الخدمة المدنية واألجهزة الرقابية
لتطبيق هذا النظام عن طريق إقامة ورشات العمل المتخصصة وبرامج تطوير القيادات

الرائدة لتسريع عمليات البناء المؤسسي وتحقيق رؤية الدولة المنشودة في اإلصالح
والتطوير.

خاتمة

وفي الختام أخلص إلى التأكيد على األولوية التي ينبغي أن تحظى باهتمام خاص هي
في مجال إصالح اإلدارة وتحديثها لكي تتمكن بالتالي من القيام بدور قيادي وفاعل في
تعزيز عمليات االندماج الوطني والشراكة المطلوبتين.
وعليه ،اقترح على الدولة اللبنانية ،وفي ضوء ما استعرضته من بعض التطورات
والتجارب ،المقترحات (التوصيات) التالية:
 )1إعداد دراسة شاملة وبالعمق إلعادة هيكلة اإلدارة العامة على كل من
المستويات :أفقياً (موقع الوزارات والمؤسسات العامة) ،عامودياً (موقع المراتب
اإلدارية) ،وميدانياً (التقسيمات اإلدارية).
 )2اعتماد نهج التخطيط االستراتيجي وتقييم األداء سياسة ثابتة ،وصو ًال إلى إعداد
الخطط االستراتيجية في كافة قطاعات المجتمع.
 )3االستفادة من الخبرات المتقدمة وتطبيقها لتتالءم مع المعطيات الخاصة،
وخاصة في برامج اإلعداد والتدريب للقطاع العام وإدارة التغيير والحوكمة.
 )4تطوير آلية اإلصالح اإلداري القائمة والمك ّونة حالياً من وزير دولة ومكتب
للتنمية اإلدارية برفع مستواها إلى وزارة أو مؤسسة مستق ّلة مدعومة بأعلى مراتب
المسؤولية في الدولة.
وفي سبيل تحقيق هذه المقترحات وغيرها من العناصر األساسية َب ْل َورت وضع
خطة شاملة ومتكاملة إلصالح وتحديث اإلدارة اللبنانية ،ينبغي أن يتح ّول جهاز اإلصالح
اإلداري والتطوير ،أكانت وزارة أو هيئة عامة مستقلة ،تُعطى كاملة الصالحيات النجاز
المهام المطلوبة.
يتم إصدار المشروع بعد مناقشته من الحكومة بمراسيم اشتراعية
وإذا أمكن أن ّ
للضرورة والسرعة.
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كلمة الدكتور غ�سان حا�صباني
خبير اقت�صادي
الحكم في خدمة المواطن
الدور المتحول لإلدارة العامة في األنظمة الديمقراطية
ان االدارة العامة هي اداة لتنفيذ السياسات المرسومة من قبل السلطة وهي جزء
اساسي في منظومة الحكم.
لذلك نرى الكثير من دول العالم تعيد النظر في وظائف االدارة العامة ،والدولة
والنظام السياسي لتتماشى مع المتطلبات المتغيرة للمجتمعات المتقدمة ،خاصة
الديمقراطية منها .والسببان األساسيان إلعادة النظر في دور الدولة واداراتها تحديدا هما
اوال العولمة والحاجة للتماشي مع المتطلبات االقتصادية واالجتماعية والسياسية وثانيا،
عدم رضى المواطنين على اداء الحكومات واداراتها العامة والخدمات المقدمة من قبلها
بسبب التطور المتسارع في المجتمع الذي لم يطل القطاع العام بالسرعة عينها.
ففي ظل العولمة ،اصبحت الدول بحاجة الى نظام اقتصادي يدعم قدرة المؤسسات
على المنافسة العالمية ويساعد جميع شرائح المجتمع للحصول على مستوى اعلى من
المعيشة .واالنتشار الواسع لوسائل التواصل والتكنولوجيا خالل العقدين الماضيين جعل
المواطنين أكثر تطلبا من حكوماتهم ،وكانت ردود فعلهم حول العالم تشير الى تدهور
الثقة بالحكومات .وتعود األسباب غالبا الى عدم الفعالية ،والبيروقراطية ،ومقاومة التغيير
والفساد وعدم الكفاءة في القطاع العام .وغالبا ما تشير الدراسات الى ان اسباب عدم
الثقة بين المواطن واالدارة او المسؤول تأتي نتيجة يقين ان المسؤول يعمل من أجل
المصالح السياسية او الشخصية بدل التركيز على تأمين حاجات المواطن .وهنا ال نتكلم
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عن لبنان بل عن دول خاضت تجارب التحول لهذه األسباب او هي بحاجة ألن تخوضها
اليوم من أجل أن تستمر.
فهذه المتغيرات تجعل الحكومات غير قادرة على االستمرار على النمط التي اعتادت
عليه في الماضي ،ولعب الدور الذي كانت تلعبه في الستينات والسبعينات من القرن
الماضي نتيجة األنظمة التي نشأت بعيد الحرب العالمية الثانية .فالتجارب العالمية
اثبتت ان الخلط بين رسم السياسات وتنظيم القطاعات ،والرقابة وتقديم الخدمات،
واالستثمار غالبا ما تنتج عنه اهداف متضاربة .فال يمكن لبلد ان ينافس على المستوى
العالمي ،والدولة فيه تلعب دور المخطط والمحتكر لتقديم الخدمات والمستثمر
والمنافس للقطاع الخاص والمحرك األساسي لالقتصاد.
ما هو الحل؟
في وجه التحديات التنافسية الناتجة عن العولمة ،وعدم رضى المواطنين على أداء
الدولة ،قامت الدول الديمقراطية المتقدمة مثل استراليا ونيوزيلندا و الواليات المتحدة
وبريطانيا بإعادة هيكلة اداراتها العامة واتبعت ما سمي «باإلدارة العامة الحديثة» في
الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي .لكن ،ولألسف ،لم يحدث ذلك في عدد كبير
من الدول الناشئة والتي حافظت على النمط االداري الذي كان سائدا في الستينات
والسبعينات.
فكيف يمكن اعادة ابتكار االدارة لتتماشى مع متطلبات العالم الحديث .هناك وسائل
عدة ومدارس مختلفة يمكن تلخيص افضل ما فيها بعشر نقاط تصف دور الدولة واالدارة:
 -1الدور المحفز – أي على الدولة ان توجه الدفة بدال عن القيام بالتجذيف
 -2تحفيز المجتمع من خالل تشجيع االدارات المحلية على حل مشاكلها بدال عن
فرض حلول مركزية
 -3تنافسية ال احتكارية ،بإعطاء القطاع الخاص المهام التي يمكن ان يقوم بها
بطريقة اكثر فعالية من القطاع العام
 -4التركيز على تحقيق األهداف بدال عن تطبيق القواعد القديمة
 -5االستثمار بالنتائج بدال عن المداخالت (فالمهم ليس بناء طريق بل حل مشكلة
السير)
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 -6تأمين حاجات المواطن بدال عن التركيز على االجراءات
 -7التركيز على تعظيم العائدات من خالل النمو واالبتكار بدال عن صرف مداخيل
الضرائب
 -8تطبيق سياسات استباقية لمنع المشاكل من الحدوث بدال عن الصرف على حلها
 -9ال مركزية في االدارة
 -10االعتماد على السوق والمنافسة بدال عن البرامج الحكومية لحل المشاكل
االقتصادية
ومن اجل ان يكون نظام الحكم رشيدا ( )Good Governanceمطابقا لهذه
المواصفات ،على الدولة ان تقوم بأربعة انجازات اساسية:
 -1تطوير مؤسسات قوية تكون الركيزة األساسية لكل األعمال األخرى (وليس
بالضرورة القيام بكل األعمال)
 -2تطوير وتنفيذ سياسات وتأسيس بيئة تعزز المشاركة في االقتصاد العالمي
 -3تطوير سياسات تؤمن مشاركة شرائح المجتمع الفقيرة في االقتصاد
 -4تعزيز قدرة االدارة العامة من خالل االبتكار في االجراءات وتحسين األداء
لتمكينها من تنفيذ وتطبيق السياسات
وال يمكن لحكومة او ادارة عامة ان تنجح في القرن الواحد والعشرين من دون
احتضان كامل للتكنولوجيا كأداة أساسية لإلدارة .ومع استخدام التكنولوجيا ،ال بد من
اعادة هيكلة االدارة التي كانت في العصر الصناعي مرتكزة على هيكليات عامودية عالية
الكلفة وال تتعاون مع بعضها البعض ،وهي اليوم تتحول الى هيكليات افقية متخصصة
منخفضة الكلفة ،تتعاون ضمن شبكة متكاملة على تقديم الخدمات.
فالحكم الرشيد الفعال يتطلب التعاون والشراكة مع المجتمع المدني ،والقطاع
الخاص ،ودوال أخرى ومنظمات عالمية من خالل نظام ديمقراطي شفاف تشاركي شامل
( )inclusiveوتفاعلي ،يتماشى والتطور التي وصلت اليه هذه المجموعات.
فال ننسى ان الدور األساسي للحكومات الذي حددته األمم المتحدة هو تحقيق تطور
اقتصادي واجتماعي مستدام يؤمن مستوى معيشيا افضل لكل الناس .كما يطالب اعالن
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األلفية لألمم المتحدة الدول والمنظمات العالمية تعزيز الحرية والمساواة والتضامن
والتسامح واالحترام المتبادل من اجل بناء مجتمعات األلفية الثالثة.
والترابط بين الحكم واالدارة العامة يقضي بأن تتطور االدارة العامة في االتجاه
عينه الذي يتحول به المجتمع والحكم ،لكي يكون الحكم في خدمة المواطن وليس
العكس.
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كلمة الدكتور نا�صر ع�سراوي

مدير وحدة التعاون الفني
ومدير م�شروع االمم المتحدة

االنمائي في وزارة التنمية الإدارية

ابرز انجازات

سير العمل والخطط التنفيذية
لوزارة التنمية اإلدارية

على صعيد تطوير التشريعات:
* مشروع قانون لتحديث نظام الصفقات العمومية
* مشروع قانون يتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة
* سلة تشريعات لمكافحة الفساد
* مشروع قانون المعامالت اإللكترونية
* مشروع قانون تنظيم عالقة المواطن باإلدارة
* مشروع قانون وتقرير يتعلقان بالفائض
* مشاريع قوانين ترمي إلى إعادة النظر في مهام ودور األجهزة الرقابية
* مشروع قانون يتعلق بسلسلة الرواتب الخاصة بموظفي المعلوماتية في القطاع
العام
* قانون وسيط الجمهورية
* عدة شرع (شرعة المواطن ،الشرعة البيئية ،شرعة الموظف )...
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على صعيد االستراتيجيات والسياسات والخطط الطويلة االجل

* استرتيجيا االصالح االداري ( 2010قبلها في )2001
* استراتيجيا الحكومة االلكترونية ( 2008قبلها في )2002
* االستراتيجيا االلكترونية الوطنية 2004
* مخطط توجيهي للضمان االجتماعي
* دعم الهيئة الناظمة لالتصاالت (وضع االطر القانونية وتنظيمية)
* دراسة شاملة حول مراجعة وإصالح اإلجراءات في وزارة المالية
* وحدات استشارية أجنبية طويلة االمد ( 3-2سنوات) للدعم االداري والتقني في
الوزارات العمل ،النقل ،االتصاالت والبلديات.
* عشرات ورشات العمل المتخصصة (منها :دور الدولة ،الفساد ،االصالح االداري،
ادارة الموارد البشرية ...الخ)

على صعيد تقنيات المعلومات واالتصاالت

* تنفيذ وتطبيق أكثر من  15نظام معلوماتي
* تدريب  8000موظف على تقنيات المعلومات واالتصاالت
* تسليم وتركيب أكثر من  7500جهاز كومبيوتر مع توابعها
* استضافة ما يزيد عن  50موقع الكتروني حكومي
* بنية تحتية معلوماتية متكاملة في القصر الجمهوري و مجلس النواب والسرايا
الحكومي وعدد كبير من االدارات
* انشاء شبكات اتصال للمعلومات في أكثر من  50موقع حكومي تتضمن أكثر من
 12الف نقطة اتصال.
* نظم إدارة مستندات  DMSفي  20وزارة وإدارة
* الدعم التقني  Help Deskلإلدارات العامة كافة
54

* تطبيق نظام معلومات جغرافي  GISفي عدد من المؤسسات
* توحيد معايير االستمارات للمعامالت االدارية
* معايير تكنولوجيا المعلومات والمواقع االلكترونية
* دعم تطوير الخارطة الوطنية الموحدة
* دعم تقني واستشاري لعدد كبير من اإلدارات

على الصعيد االداري

* دراسات تتعلق بإعادة تنظيم  21وزارة باإلضافة إلى هيئات الرقابة ،تجري ترجمتها
تباعاً إلى نصوص قانونية وتنظيمية
* توصيف وتصنيف  15ألف وظيفة عامة وأنظمة فرعية للجامعة اللبنانية والسلك
الخارجي والتعليم العام
* مشروع تبسيط االجراءات
* نظام تقييم أداء الموظفين في المالك اإلداري العام
* مشروع تطوير االداء المؤسسي PIP
* دعم للنقل البحري ( تأهيل االدارة الستحصال السفن اللبنانية والبحارة على رخص
دولية).
* تدريب اداري متخصص لـ  2500موظف
* تطبيق برنامج تقييم األداء المؤسسي في  10إدارات ومؤسسات عامة
* دعم المجتمع المدني AFKAR
* دعم المجتمع المحلي ( 12تجمع بلدي)
* تجميع الدراسات والمشاريع المتعلقة بالقطاع العام
* المشروع المركزي للمعلومات اإلدارية  Informsسابقاً اليوم Dawlati
* تلبية مئات االستشارات االدارية
National strategies, policies, standard
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التحدي األساسي في التكامل والتزامن بين البرامج المتعددة:
 -1برنامج تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز عالقة اإلدارة بالمواطن.
 -2برنامج تطوير إدارة الموارد البشرية وتنميتها.
 -3برنامج بناء قدرات اإلدارة العامة.
 -4برنامج تفعيل استخدام تقنيات المعلوماتية وإنشاء بوابة الحكومة اإللكترونية.
* وضع منهجية لتقييم األثر التشريعي
* مشروع قانون المعامالت اإللكترونية
* مشروع قانون الصفقات العمومية
* سلة مشاريع قوانين لمكافحة الفساد (االثراء غير المشروع ،تضارب المصالح،
حق الوصول الى المعلومات ....
* إصدار مرسوم الرقم الوطني الموحد ودعم تنفيذه
* مشاريع قوانين متعلقة بمراجعة وتحديث هيئات الرقابة
* اطالق مشاريع متعلقة بأنشاء بالشباك الموحد في بعض االدارات
* تحديد تراخيص جديدة واخضاعها لعملية مراجعة وتبسيط بالتنسيق مع
مؤسسة التمويل الدولية (رخص البناء مجال محتمل)
* اعادة صياغة المرسوم العائد لتحديد الشروط العامة إلنشاء واستثمار المؤسسات
السياحية ،المدعوم من قبل مؤسسة التمويل الدولية ( )IFCالتابعة للبنك
الدولي(.تعديل بعض احكام المرسوم  9428تاريخ )1968/2/7
* مشروع تبسيط االجراءات ( 2.2مليون يورو) الممول عبر هبة من االتحاد
االوروبي والذي يستفيد منها اربعة وزارات :الصناعة ،السياحة ،الصحة والشؤون
االجتماعية
* تقديم المساعدة التقنية إلدارة اإلحصاء المركزي
* مشروع قياس وتقييم االداء القطاعي بالتعاون مع التفتيش المركزي في ست
وزارات
56

* متابعة برنامج لتحديث نظام الصفقات العمومية الممول من االتحاد االوروبي
–  1.6مليون يورو
* اطالق دراسة تهدف إلى إنشاء وحدات رقابة داخلية
* تصميم واطالق مشروع يهدف الى وضع اطار عملي ألعمال التعهيد outsourcing
في اإلدارة والمؤسسات العامة
* مشروع بناء القدرات المؤسسية للوزارات األربعة في التخطيط االستراتيجي
الممول عبر هبة من االتحاد االوروبي –  949الف يورو.
* مشروع التبادل البيني بحيث يشمل إطاراً وطنياً للتبادل البيني
* مشروع المساعدة التقنية لدعم مؤسسة الضمان اإلجتماعي الممول من اإلتحاد
األوروبي
 إستكمال عملية تقديم المساعدة التقنية: تجهيزات وشبكات معلوماتية إستضافة المواقع اإللكترونية توحيد مواصفات ومعايير المواقع الحكومية اإللكترونية أمن تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت الدعم التقني* استكمال عملية مكننة المحاكم (نظم معلوماتية  +مركز معلومات وتجهيزات)
( 3.2 + 4.1مليون يورو)
* مشروع معالجة ملفات االحوال الشخصية ويشمل المشروع ترميم واعادة
تكوين واستنساخ سجالت النفوس وتصويرها الكترونياً وعبر الميكروفيلم
* اطالق خدمات إلكترونية من خالل بوابة الحكومة اإللكترونية DAWLATI.gov.lb
* دورات تدريبية متخصصة (بالتعاون مع )tokten
* تعيينات الفئة االولى
* متابعة تطبيق مشروع التوصيف الوظيفي
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*
*
*
*

تصميم واطالق مشروع للتدريب عن بعد ()e-learning
المساهمة في تأسيس الشبكة الوطنية للتدريب بالتعاون مع معهد باسل فليحان
المالي
بناء قدرات القضاء اللبناني (ممول من االتحاد األوروبي –  844الف يورو)
مشروع ادارة الموارد البشرية الممول من اإلتحاد األوروبي (  1.6مليون يورو)
الذي يستفيد منه مجلس الخدمة المدنية اضافة الى الوزارات االربعة المذكورة
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اجلل�سة الثانية
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كلمة مدير الجل�سة اال�ستاذ جهاد طربيه
ع�ضو المجل�س التنفيذي
ليس بجدي ٍد على الرابطة المارونية هذا االهتمام .
ففي بداية تسعنيات القرن الماضي وفي والية المرحوم ارنست كرم ،انشأت الرابطة
المارونية لجنة تهتم بشؤون الوظيفة العامة  ،وفي والية الدكتور جوزيف طربيه كان لها
دور اساسي في بلورة فكرة البورا وتأمين الدعم لها .
وفي مطلع القرن الحالي مع رئاسة االمير حارس شهاب ،وضعت الرابطة المارونية
مشروعا عن الالمركزية االدارية شكل مستنداً للعديد ممن تعاقبوا على تولي وزارة
الداخلية ،كما في رئاسة االمير سمير ابي اللمع نظمت الرابطة المارونية ندوة تناولت
الالمركزية االدارية من كل جوانبها .
جديد اهتمامها اليوم ،ينطلق من تقييم الواقع اللبناني على مستوى الخدمات العامة
بعد مرور ربع قرن على اقرار الدستور المعمول به حالياً ،علماً ان القاسم المشترك بين
الالمركزية االدارية والوظيفة العامة هو تأمين افضل خدمة عامة ،فالمراقب للمسار
طوال هذه السنوات يطرح العديد من االسئلة الجوهرية.
ففي معرض الوظيفة العامة:
• هل فعال راعت السلطة التنفيذية القوانين واالنظمة النافذة ،في طريقة اختيار متولي
الوظيفة العامة وفي عمل مجلس الخدمة المدنية كما في دور التفتيش المركزي؟
• ما هي االجراءات الواجب اتباعها لمعالجة نتائج وجود فئتين من العاملين في
الوظيفة العامة  ،المثبتون منهم والمتعاقدون ؟؟
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وفي مطلق االحوال ،
• هل يشوب الخدمة العامة المؤداة اي تقصير يستوجب إعمال الالمركزية االدارية؟؟
وفي معرض الالمركزية االدارية ،
• هل المركزية متحققة وتعاني من اعباء كثرة الخدمات العامة لتوجب اعمال
الالمركزية االدارية ؟
• وهل الالحصرية المعمول بها استنفدت جميع وظائفها واصبح من الواجب حتماً
االنتقال الى الالمركزية االدارية ؟
والسؤال األخير
• ما سبب اكتفاء معظم العاملين في السياسة  -باعتبار ان رجال الدولة من بينهم
قالئل  -بالتنظير للالمركزية االدارية ،وتنظيرهم هذا يشوبه عيب عدم التطرق
الى وضع استراتجية شاملة لالنماء والى تقسيم جغرافي يراعي العيش المشترك
السوي للوحدات االدارية ؟؟ وهل يعود إحجامهم عن اقرارها طوال ربع قرن
ّ
الى الخوف من وجود طبقةمنتخبة رديفة لهم تهتم بالشأن العام في الوحدة
االدارية؟؟
جميع هذه االسئلة نطرحها في هذه الندوة ليقاربها سادة درسوا ود ّرسوا ،انتقدوا من
سبقهم في تولي المسؤولية كما اهتموا بدورهم في ادارة الشأن العام ،
من معالي الرئيس الدكتور خالد قباني الى سعادة الدكتور الشيخ فريد الخازن فمعالي
االستاذ زياد بارود وحضرة الدكتور سامي عطالله .
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كلمة النائب د .فريد الخازن
نائب في البرلمان اللبناني
الخطاب السياسي المتداول في لبنان اليوم حول الالمركزية االدارية ،هو مطلب
توسعت دائرة محبذيه في الوسط السياسي ،ال سيما وأنه من المواضيع االقل خالفية
نسبياً واالكثر صوابية سياس ًيا politically correct ،أق ّله إلى اآلن .ولن تظهر مواقف
القوى السياسية من الالمركزية االدارية اال بعد أن تبدأ مناقشته في اللجان النيابية ومن
ثم في الهيئة العامة في مجلس النواب.
مع مشروع القانون المقترح الذي أعدته لجنة خاصة من الخبراء برئاسة الوزير زياد
بارود وتم اعالنه في  ،2014نكون قد تجاوزنا العموميات والتمنيات في ما يخص الالمركزية
االدارية التي نص عليها اتفاق الطائف وأرادها «موسعة» تحت بند «االصالحات االخرى».
لن أتناول في مداخلتي مواد مشروع القانون  ،147المع ّدة باحتراف واتقان ،وهي
مقترحات قابلة للنقاش ،ويمكن تحسينها وتحصينها بهدف تعبيد الطريق القرار الالمركزية
االدارية.
سأشير بإيجاز إلى بعض المسائل المرتطبة بالالمركزية االدارية في الحالة اللبنانية.
 -1تلتقي معظم االطراف السياسية في المطالبة بالالمركزية االدارية ،وأن بأصوات
مختلفة ،نبر ًة ومقصداً .ثمة من يعتبر الالمركزية أولوية وثمة من يعتبرها مفيدة ،أو ال
يعي ُرها أهمية أو اهتماماً .وهذا أمر طبيعي ،اال أن مشروع القانون المقترح وضع القطار
على السكة ،وال يزال ينتظر الركاب ووجهة سير الرحلة.
 -2التعامل مع الالمركزية االدارية في الوسط السياسي ،غالباً ما يأتي من باب
المحاصصة ،مثلما هي حال معظم المسائل االصالحية التي طرحناها منذ انتهاء الحرب
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تم انشاء هيئات جديدة نص عليها اتفاق الطائف ،انطلقت بزخم الفت،
إلى اليوم .لقد ّ
لكن سرعان ما دخلت نفق المحاصصة أو التعطيل .نشير إلى أبرزها :المجلس الدستوري
ّ
المعطل.
المتراجع ،المجلس االقتصادي واالجتماعي المغ ّيب والمجلس الوطني لالعالم
أين هذه المؤسسات اليوم من االهداف والغايات االصالحية التي أنشئت من أجلها؟
نأمل اال تلقى الالمركزية االدارية ،بعد اقرارها ،المصير نفسه.
 -3ثمة لغط كبير يتشارك به المسؤولون والمواطنون ،عن قصد أو غير قصد ،ال يميز
بين الالمركزية والالحصرية والفدرالية .الفارق كبير بين الحاالت الثالث .الالحصرية هي
اجراء اداري لتنظيم العمل داخل االدارة الواحدة وتسهيلها خدمة لحاجات المواطنين.
ُيعمل بالالحصرية في االدارات الرسمية ويمكن توسيع اطارها وتطويرها باعتماد
المكننة ( )e. governmentواستعمال تقنيات االتصال االجتماعي المنتشرة في أوساط
الشبيبة ،وهي ال تتعارض مع الالمركزية االدارية .المحافظات التي أنشئت في السنوات
االخيرة جسدت المحاصصة الطائفية والمناطقية ،والعشوائية في اتخاذ القرار خارج
سياق أي خطة ،مركزية ،ال مركزية ،أو ال حصرية.
الالمركزية االدارية الموسعة ترتكز على مبدأ توزيع السلطة بين المركز (أي الدولة)
والوحدات المحلية ،فيصبح للسلطة مصدران .الوحدات المحلية (الالمركزية) يمكن أن
تحظى بالشرعية الشعبية عبر االنتخاب ،ولها استقالل اداري ومالي وتخضع للمساءلة
والمحاسبة الدورية .مشروع الالمركزية يقترح القضاء وحدة محلية ،وهو خيار صائب.
أما الفدرالية فهي نظام سياسي مبني على المركزية سياسية ينص عليها الدستور ،وهي
معتمدة في عدد من الدول ،منها الواليات المتحدة والمانيا وسويسرا والعراق واالمارات
العربية المتحدة .الفدرالية مرادفة لطبيعة النظام السياسي للدولة ،بينما الالمركزية
االدارية تدبير اداري تجيزه الدولة المركزية السباب وأهداف معينة ،مثلما حصل في
فرنسا ،الدولة المركزية بامتياز ،منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
 -4لطرح الالمركزية في لبنان سيرة ذاتية ،ما عزز اللغظ بين المفاهيم المختلفة.,
في زمن الحرب ،المس طرح الالمركزية في بعض االوساط الفدرالية ورأى البعض في
الالمركزية مساراً قد يصل إلى ح ّد التقسيم .في اتفاق الطائف طرحت الالمركزية في
سياق اصالحي .وثمة رابط بين الالمركزية االدارية «واالنماء المتوازن» الوارد في مقدمة
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الدستور .أما التجربة االسوأ فكانت ارتباط الالمركزية بالمحاصصة في ذهن الناس جراء
ممارسة السلطة بال ضوابط قانونية ،خصوصاً في مرحلة الوصاية التي أنتجت «الترويكا»
المحصنة بالفساد واالفساد.
ومعها المحاصصة
ّ
لعل العائق االكبر أمام الجانب االصالحي لالمركزية االدارية (وللوظيفة العامة)
وغيرها من الطروحات يرتبط باالدارة العامة الخاضعة للمحاصصة السياسية على حساب
القانون وبالسلطة القضائية المستقلة نظرياً والتابعة عملياً الصحاب النفوذ .آخر تجليات
المحاصصة والفوضى المنظمة في إدارة الشأن العام طريقة تعاطي الحكومة مع ملف
النفايات بعدما «طلعت ريحة» الصفقات منه على رغم االستنفار الشعبي واالعالمي
والسياسي حول هذه المسألة.
 -5للدولة المركزية وظيفة ،في لبنان وفي أي دولة أخرى ،كما لالمركزية في الدولة
«الواحدة والموحدة» .في لبنان مركزية الدولة تالزمت مع نشوء الدولة في  1920السباب
مرتبطة بالسياسة التي اعتمدها االنتداب الفرنسي ،والحقاً بعد االستقالل لتحصين وحدة
الدولة ومؤسساتها في زمن التوجهات الوحدوية القومية .وفي عهد الرئيس فؤاد شهاب
كان للدولة المركزية وظيفة اصالحية وانمائية جامعة في اطار مشروع بناء مؤسسات
الدولة الفاعلة والعادلة .أما النظام السياسي الطوائفي فهو المركزي في اطار الدولة
المركزية .وهذا التعارض اضعف الدولة وقرارها المركزي السيما في االزمات السياسية
الحادة المرتبطة بالتحوالت االقليمية .بعض جوانب الالمركزية ( )de factoتمارس اليوم،
بينما المطلوب المركزية ( )de jureبهدف اصالحي وانمائي .ال خوف على لبنان الدولة
من االنقسام في زمن تفكك الدول جراء الحروب التي تشهدها المنطقة .لبنان اجتاز
االمتحان الصعب لجهة وحدة االرض والدولة قبل الربيع العربي وبعده.
 -6االمتحان الحقيقي لنجاح مشروع الالمركزية االدارية يرتبط بآليات الرقابة الفعلية
على صرف الواردات المالية التي ستزداد من المركز( ،بحسب المشروع المقترح) ،وبعد
اعطاء صالحيات الستحداث مصادر التمويل للوحدات المحلية .الرقابة الشعبية ،على
أهميتها ،ليست كافية لحسن اداء الهيئات الرسمية ولتأمين الشفافية في عملها ،وذلك
العتبارات اجتماعية وسياسية ومصلحية معروفة.
 -7اعتماد الالمركزية االدارية يتطلب دراسة نقدية شاملة لتجربة البلديات ،وهي
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التطبيق الفعلي لالمركزية في االدارة اللبنانية .و أين نجحت البلديات وأين أخفقت
كوحدات ادارية المركزية في الممارسة وفي القوانين التي تُحكم عمل البلديات
واتحاداتها؟ هذه المقاربة ضرورية الستخالص العبر ولمعالجة الثغرات االدارية والقانونية
في مشروع الالمركزية االدارية.
أخيراً ،ال بد من االشارة أننا تقدمنا خطوة الى االمام مع المشروع المقترح لالنتقال
من مركزية لم تعد مجدية إلى المركزية قد تكون مدخ ًال الصالح االدارة العامة والعطاء
المواطنين حقوقهم بأفضل الوسائل الديمقراطية واالقل فساداً وهدراً الموال الناس
المؤتمنة عليها الدولة ،بمعزل عن شكلها وحجمها وحتى «حمضها النووي».
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كلمة معالي الدكتور خالد قباني
وزير �سابق للتعليم العالي
تقوم الدولة بتأمين الخدمات للمواطنين ،باتباع أحد أسلوبين ،إما عن طريق إشراكهم
بتأدية الخدمات وهو األسلوب المعروف بالالمركزية اإلدارية ،وإما بأن تتولى بنفسها
القيام بهذه الخدمات ،وهو ما يعرف باألسلوب المركزي ،أي عن طريق الجهاز المركزي
أو الوظيفة العامة.

الفصل األول :أبعاد الالمركزية اإلدارية

تنطوي الالمركزية اإلدارية على جوانب وأبعاد ،تظهر مضامينها وجوهرها وتساعد
على فهم حقيقة مكوناتها ،والتي عادة ما يتناولها الدارسون والباحثون من جانبها اإلداري،
في حين أن الالمركزية تتضمن أبعاداً ثالثة:
 البعد التنظيمي اإلداري البعد السياسي الديموقراطي البعد االقتصادي اإلنمائيأو ًال :في البعد التنظيمي اإلداري لالمركزية
ما من دولة في عصرنا الحاضر إال وتعتمد نظاماً ال مركزياً ،على الصعيد اإلداري ،إلى
جانب النظام المركزي .وتقوم الالمركزية على تنظيم الجهاز اإلداري في الدولة بشكل
يسمح بتعدد أشخاصها اإلدارية على أساس إقليمي ،ومؤداها استقالل جزء من أرض
الدولة بإدارة مرافقه ويكون للشخص اإلداري الالمركزي في هذه الحالة اختصاص عام
بالنسبة لهذا الجزء المحدد من أرض الدولة.
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ويفترض التنظيم اإلداري تحديد العالقة بين السلطة المركزية والسلطات الالمركزية
المتمثلة بالمجالس المحلية ،وبالتالي ،توزيع الصالحيات اإلدارية بين السلطة المركزية،
من جهة ،والسلطات المحلية .من جهة ثانية ،بما يحقق االستقالل الذاتي للهيئات
المحلية بإدارة نفسها بنفسها ،دون المساس بوحدة الدولة ،ذلك أن الالمركزية اإلدارية
وإن كانت تؤمن استقالالً ذاتياً للجماعات المحلية ،إال أنها تعيش في حضن السلطة
المركزية ،وعليه ،يجب فهم الالمركزية على أنها ليست تبعية وليست استقالالً.
أ  -ليست تبعية بكون عالقة الوحدات والمجالس المحلية بالسلطة المركزية ليست
عالقة رئاسية وال عالقة خضوع ،وتالياً ليس لإلدارة المركزية سلطة تسلسلية على
اإلدارة المحلية الالمركزية.
ب  -ليست استقالالً بمعنى أن المجالس المحلية ليست سلطات سيدة (Pouvoirs
 )souverainsوهي ال تحدد لنفسها مجال اختصاصها أو صالحياتها ،بل يبقى
هذا األمر من اختصاص السلطة المركزية (السلطة التشريعية).
فالتبعية والسلطة الرئاسية يؤديان إلى إهدار مفهوم الالمركزية ،كما أن االستقالل
يعني زعزعة وحدة الدولة اإلدارية والسياسية التي حرص عليها اتفاق الطائف بالتأكيد
على أن الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.
وعليه ،فإن هناك مبدأين أو قاعدتين تحكم البعد التنظيمي اإلداري لالمركزية:
 أوالهما االستقالل الذاتي للجماعات المحلية أي للهيئات الالمركزية بإدارة شؤونهاالذاتية بنفسها ،وهذا يعني إناطة هذه الهيئات بصالحيات محددة ينص عليها
القانون ،تمارسها باالستقالل عن السلطة المركزية ،وتتخذ فيها قرارات نافذة
بذاتها ،إال ما أستثني منها بنص صريح ،أي باختصار كلي ،تمتع الهيئات الالمركزية
بسلطة التقرير ،أي اتخاذ القرارات النافذة ،بمعزل عن تدخل السلطة المركزية،
مع ما يستتبع ذلك من تمتع هذه الهيئات بالشخصية المعنوية واالستقاللين
المالي واإلداري.
 وثانيهما احتفاظ السلطة المركزية بحث الرقابة على أعمال الهيئات الالمركزية،ضماناً لتحقيق المصالح العامة المحلية واحترام القانون ،وذلك في إطار الحد
األدنى الذي ال يهدر االستقالل الذاتي الذي تتمتع به الهيئات المحلية.
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ويصطدم هذا التنظيم اإلداري بمشكالت كثيرة ومعقدة يقتضي حلها ،وذلك من
خالل اعتماد تقسيمات إدارية مناسبة ألغراض اإلدارة المحلية ،ومنها:
 مشكلة تحديد عدد الوحدات اإلدارية التي تضمها الدولة وحجمها (محافظات،أقضية ،بلديات)...
 مشكلة تحديد مستويات الوحدات اإلدارية الالمركزية ،وهل تتكون من مستوىواحد ،مثل البلدية في لبنان أو من عدة مستويات (مجالس محافظات ،مجالس
أقضية ،مجالس بلدية) ،كما هو الشأن في فرنسا وبريطانيا.
 مشكلة تحديد أنسب وضع للعالقات بين الوحدات ،وهل يكون ذلك عامودياًوعلى شكل تسلسل هرمي ،أم أفقياً ،بمعنى المساواة بين الوحدات.
 مشكلة توزيع الصالحيات بين السلطة المركزية والسلطات المحلية وتحديدطبيعة العالقة ومداها التي تجمع بين المركز واألطراف ،والدور المعطى للسلطات
المحلية.
ثانياً :البعد السياسي  -الديموقراطي لالمركزية
تقوم الالمركزية على مشاركة المواطن في إدارة الشأن العام ،وبالتالي ،فهي ترتكز
إلى قاعدة ديموقراطية تقوم على مشاركة األهالي في القرار وفي إدارة شؤونهم الذاتية
بأنفسهم من خالل االنتخابات ،وقيام الدولة بتعزيز الديمقراطي في البالد وتوفير مناخ
الحرية الذي يكفل التعبير عن إرادة المواطن وإطالق قدراته وإمكاناته وملكاته الفكرية
واالنتاجية.
واالنتخاب ،على الصعيد المحلي هو شرط أساسي لتحقيق الالمركزية ،ألن النظام
الالمركزي هو امتداد للفكرة الديموقراطية على المستوى المحلي .هذا االنتخاب هو
الذي ينمي مستوى معين من الثقافة الديموقراطية ويحقق قدراً من المشاركة الشعبية
ويقوي الوالء االجتماعي ويدفع المواطن إلى االهتمام بالشؤون العامة وحمل المسؤولية.
ويقول العالمة موريس هوريو في هذا الصدد:
« إن الالمركزية تنحو إلى خلق مراكز إدارية عامة مستقلة يعين أشخاصها عن طريق
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الجسم االنتخابي للوحدة اإلدارية ليس بهدف اختيار أفضل السبل إلدارة الوحدات
المحلية ،وإنما من أجل مشاركة أكثر ديمقراطية للمواطنين .فالمركزية ،من وجهة النظر
اإلدارية ،تؤمن للبالد إدارة أكثر حذقاً وتجرداً وتكام ًال واقتصاداً من الالمركزية .ولكن
الوطن ليس بحاجة فقط إلى إدارة حسنة ولكنه بحاجة أيضاً إلى حريات سياسية.
والحريات السياسية تفترض مشاركة واسعة من الشعب في الحكم بواسطة االنتخابات
السياسية والجمعيات السياسية .والناخبون كما وأعضاء المجالس ال تكتمل تربيتهم
وثقافتهم السياسية إال عن طريق االنتخابات المحلية وفي المجالس المحلية».
فكما أن هناك ديموقراطية سياسية تقوم على مشاركة المواطنين في الحكم عن طريق
االنتخابات ،كذلك برز على الصعيد اإلداري ،ما عرف بالديموقراطية اإلدارية التي تحقق
مشاركة المواطنين على الصعيد المحلي في إدارة شؤونهم الذاتية بعيداً وباالستقالل
عن السلطة اإلدارية المركزية .فالالمركزية بحد ذاتها نظام ذا طابع ديموقراطي ،السيما
إذا نظر إليها من زاويتها التاريخية واالجتماعية والسياسية .وهي ليست نهجاً أو أسلوباً
من األساليب اإلدارية فحسب ،ولكنها موقع اجتماعي لممارسة الحريات الديمقراطية
على الصعيد المحلي.
ولعل ألكسي دو تو كفيل هو خير من ع ّبر عن وجهة النظر هذه ،فقد اعتبر الالمركزية
مؤسسة ديموقراطية ومدرسة للحريات السياسية.
«C’est pourtant dans la commune que réside la force des peuples
libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles
primaires sont à la science. Elles se mettent à la portée du peuple.
Elles lui en font gouter l’usage paisible et l’habituent à s’en servir.
Sans institutions communales, une nation peut se donner un gout libre, mais elle n’a pas l’esprit de la liberté».

فالعالقة بين الالمركزية الديموقراطية إذن هي عالقة عضوية وليست عالقة عارضة أو
سطحية ،وهذه العالقة قد أفرزت عالقة أخرى متممة ،وهي عالقة الالمركزية باالنتخاب
نظراً الرتباط الديموقراطية بفكرة االنتخاب.
وعلى هذا األساس تحكم البعد السياسي الديموقراطي لالمركزية فكرتان:
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 فكرة المشاركة في إدارة الشأن العام اإلداري على الصعيد المحلي فكرة انتخاب الهيئات المحلية من قبل الجماعات المحلية.ثالثاً  :البعد االقتصادي  -االنمائي لالمركزية
لقد ذهبت مقدمة الدستور في تركيزها على اإلنماء المتوازن للمناطق وأهميته في
بناء الوطن ومستقبله ،اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ،إلى حد اعتباره ركناً أساسياً من أركان
وحدة الدولة واستقرار النظام ،ومن هنا نفهم عناية اتفاق الطائف رفع درجة الالمركزية
اإلدارية إلى مستوى القضاء.
واإلنماء المتوازن للمناطق يفترض أمرين:
 -1دور أساسي للدولة في القيام بعملية اإلنماء المتوازن يؤكد على وحدة الدولة
والمجتمع ويؤمن التوازن بين المناطق والفئات االجتماعية.
 -2دور للمناطق في عملية اإلنماء يؤكد على مشاركة المناطق من جهة ،وتكتمل بها
الخطة اإلنمائية الموحدة الشاملة للبالد من جهة ثانية.
وينطوي هذا البعد االقتصادي واإلنمائي لالمركزية على فكرة التضامن االجتماعي
التي تعتبر ركيزة من ركائز بناء الدولة ووحدتها ،وصمام أمان ضد انحراف الالمركزية عن
مفهومها الصحيح ومسارها الطبيعي.
ومقتضى هذا اإلنماء المتوازن ،أن ينظر إلى اقليم الدولة كوحدة إنمائية متكاملة،
بحيث ال تنمو منطقة على حساب منطقة أخرى ،وال قطاع اقتصادي على حساب قطاع
اقتصادي آخر ،بل أن تأتي الخطة اإلنمائية موحدة وشاملة للبالد ،وقادرة على تطوير
المناطق اللبنانية قاطبة ،وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً ،دون أن تغفل امداد البلديات
والوحدات الالمركزية اإلقليمية ،باالمكانات المالية الالزمة لتعزيز دورها ولتمكينها من
مواكبة خطة الدولة اإلنمائية الشاملة.
وقرار اإلنماء ،هو قرار سياسي ،وهذا يعني أنه من مسؤولية الدولة ،وعلى عاتقها تقع
عملية البناء واإلعمار واإلنماء ،ولكن هذه العملية ال تكتمل إال بمشاركة المواطنين جميعاً
ومختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في تحمل هذه المسؤولية.
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وال يجوز إهمال البعد االقتصادي في الالمركزية ألن هذا اإلهمال يؤدي إلى التفاوت
بين المناطق في حال عدم قيام السلطة المركزية بضبط عملية التنمية على المستوى
الوطني .ففي وضع من التفاوت االجتماعي واالقتصادي يجب أن تتدخل السلطة
المركزية لتحقيق المساواة والعدالة لضمان حد أدنى من المصالح العامة الحياتية؟ ألن
االنسجام االقتصادي هو أساسي وضروري لالنسجام االجتماعي.

الفصل الثاني :الوظيفة العامة :نحو إدارة عصرية ومستدامة في لبنان

ثالث محطات ال بد منها للولوج إلى إدارة عصرية ومستدامة.
 -1المحطة األولى في خارطة الطريق :فهم معنى الخدمة العامة والتزام الحكام
باحترام القانون.
في دولة القانون ال استنسابية وال تحكم وال مزاجية ،بل التزام دقيق بالقاعدة
القانونية ،في دولة القانون مؤسسات تعمل وفق مبادئ وقواعد عامة تتسم باالستمرارية
والشمول ،بصرف النظر عن األشخاص الذين يتولون قيادة أو إدارة هذه المؤسسات.
وما دام مفهوم المصلحة العامة أو الخدمة العامة أو الشأن العام ،مغيباً أو منتقصاً،
لحساب مصالح سياسية أو فئوية أو مناطقية أو طائفية تشد المواطن وتجتذبه خارج
دائرة الدولة ،وبالتالي خارج دائرة القانون ،فإن مفهوم دولة القانون كأحد أهداف
اإلصالح ،يفقد معناه ومضمونه ،بما ينطوي عليه من خضوع الجميع ألحكامه ،وااللتزام
بجميع قواعده ،وبما يعني مساواة المواطنين أمام القانون واحترام مبدأ الشرعية،
وااللتزام بمبدأ الفصل بين السلطات ،واستقالل القضاء ،وبحيث ال يتحول مفهوم دولة
القانون إلى شعار فارغ من أي مضمون ،تصبح فيه الديموقراطية ،باعتبارها سمة دولة
القانون ،عنواناً زائفاً وموهوماً.
فاإلصالح ،مرتبط بمفاهيم وقيم المجتمع األساسية ،ومنها معنى الدولة ومفهوم
الخدمة العامة والمواطنة والشأن العام وأخالقيات الوظيفة العامة ،والديموقراطية
والحرية ،والحقوق والواجبات ،والمسؤولية والمساءلة والحكم الرشيد ،وبالتالي ،فهو
مسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بثقافة المجتمع وبمفهوم سيادة القانون (The Rule of
.)Law
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لقد أنشأ الرئيس فؤاد شهاب عند بدء واليته في سنة  ،1959في إطار سياسية اإلصالح
اإلداري التي انتهجها البنيات  -المؤسساتية الثالث األساسية للوظيفة العامة ولإلدارة
السليمة ،وهي مجاس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة ،لتعزيز
ومأسسة الوظيفة العامة ،ولقد عززت هذه المأسسة الوظيفة العامة ،بحيث بلغت
اإلدارة اللبنانية أوجها في الستينات والسبعينات من القرن الماضي ،إلى أن دخلت
السياسة في مفاصل عمل اإلدارة ومرافق الدولة ومؤسساتها ،وشوهت مفهوم الخدمة
العامة والوظيفة العامة.
ليست الوظيفة العامة سلماً لالرتقاء االجتماعي أو للتسلط أو ممارسة النفوذ أو
اإلثراء .إنها عمل يرتقي فيه المواطن إلى أسمى درجات العطاء العام .الوظيفة العامة
تعني الخدمة العامة ،الخدمة المجردة من األهواء والنوازع ،الخدمة المن ّزهة عن
االطماع ،خدمة الناس والمواطنين ،والسهر على حاجاتهم ومصالحهم ،وتوفير األمن
والسالمة والسكينة لهم.
أن تكون موظفاً في الدولة ،يعني أن تكون في خدمة الناس ،جميع الناس ،فكل
من ولي عم ًال عاماً هو موظف في خدمة الدولة بل في خدمة الناس ،يتساوى في ذلك
الجميع ،سواء أكان رئيساً أو وزيراً أو نائباً أو مديراً أو في منصب عام ،وقديماً قيل« :سيد
القوم خادمهم».
أن تكون موظفاً عاماً يعني أن تكون في خدمة المواطنين ،جميع المواطنين ،ال في
خدمة طائفة أو منطقة أو فئة أو حزب أو جهة سياسية ،فتفقد حريتك وما تنطوي عليه
الحرية من كرامة ،وتفقد حيادك وما ينطوي عليه الحياد من استقامة.
أن تكون موظفاً عاماً ،يعني أن تحظى بشرف االنتساب إلى الدولة ،وأن تكون أميناً
على الخدمة العامة ،أن تحرص على المصلحة العامة وتسهر على الشأن العام.
أن تكون عام ًال في الدولة ،يعني أن تكون مسؤوالً ،والمسؤولية أمانة وليست جاهاً
أو حظو ًة أو تسلطاً على الناس ،فالسلطة التي أناطها بك القانون يعني أن تمارسها في
حدود القانون ال خروجاً عنه ،وأن تستعملها في خدمة المواطن.
أن تكون موظفاً ،يعني باألولوية أن تكون مواطناً ،تنتسب وتنتهي إلى وطن ودولة،
يعني أن تحترم القانون وتخضع له وتعمل بهديه ووفقاً لنصوصه ،وأال تتجاوز على
أحكامه ،وأن ال تستخدمه بما يض ّر الناس أو يسيء إليهم.
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لعل مفهوم الوظيفة العامة في لبنان وما تمثله من أبعاد إنمائية وحياتية واجتماعية
ووطنية ،ومن تحريك عجلة الدولة والدورة االقتصادية ال يزال بعيداً عن اإلدراك العام،
ويتم التعامل مع الوظيفة العامة ،وكأنها متاع أو وسيلة للعيش والعمل ،وفي كثير من
األحيان ،للسلطة أو النفوذ.
لم يزل التصرف في اإلدارات العامة والمؤسسات العامة ،من قبل بعض ممن يتولون
المسؤولية ،وكأنها إقطاعات للطوائف والمناطق واألحزاب والقوى السياسية ،بل مقتنيات،
يتم تقاسمها ،بالتوافق طبعاً ،ومن ثم استتباعها ،والتصرف بها ،بعيداً عن مفهوم الخدمة
العامة ،والمصلحة العامة ،وما يتضمنه مفهوم المرفق العام ،من احترام لمبدأ المساواة
بين المواطنين ،وبما يعني التعامل مع اللبنانيين ،ال كاتباع ،بل باعتبارهم مواطنين،
ينتمون إلى دولة قانون ومؤسسات.
 -2المحطة الثانية في خارطة الطريق :تحييد اإلدارة عن السياسة
لم يتم التوصل بعد ،إلى تحديد اإلدارة عن السياسة ،وإبعادها عن الصراعات والنزاعات
السياسية ،بل تستخدم اإلدارة كسالح وأداة استقواء في هذه الصراعات والنزاعات ،ويزج
الموظفون والمواطنون في أتونها ونارها ،فتقع فريستها وأولى ضحاياها.
المشكلة أن ال فصل بين السلطات ،وال فواصل بين الدولة واألشخاص ،وال مسافة بين
المؤسسة والمسؤول ،وال مساحة بين اإلدارة ومن يتولى شؤونها ،وال تمايز بين األشياء،
وال وجود لثقافة المساءلة والمحاسبة.
لم نرتق ،بعد ،إلى هذا المستوى من الثقافة لمفهوم الدولة ،ولمفهوم الوظيفة
العامة ،والخدمة العامة ،ولمفهوم المواطنة ،ولمفهوم السياسة ومعناها ،وما تنطوي
عليه من أبعاد ،ليس أقلها تدبير شؤون الناس ،ولمفهوم الشأن الخاص والشأن العام Res
( ،publicaالشيء العام  ) La chose publiqueوما يستلزمه هذا التمييز من فصل
بين الشأن الخاص والشأن العام.
 -3المحطة الثالثة في خارطة الطريق :استقاللية اإلدارة
أنشأ المش ّرع مؤسسات إدارية لضمان استقاللية اإلدارة وتحصينها والسهر على حسن
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أدائها ،ومنها مجلس الخدمة المدنية ،والتفتيش المركزي ،وديوان المحاسبة .يتكامل
دور كل مؤسسة من هذه المؤسسات مع اآلخر ،الرقابة اإلدارية التي يمارسها التفتيش
المركزي ،والرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة ،والرقابة على الشؤون الذاتية
للموظفين التي يتوالها مجلس الخدمة المدنية ،فتكون النتيجة ،شفافية ومساواة
وعدالة ،وكفاءة تصب جميعها في تعزيز اإلدارة وقدراتها والقة بها ،بما ينهض باإلدارة
العامة ويجعلها الرافعة لعمل الحكومة ولخدمة المواطنين.
أناط القانون بمجلس الخدمة المدنية ،تحديداً ،كل الصالحيات المتعلقة بشؤون
الموظفين الذاتية وما يدخل في إطار الوظيفة العامة والمعامالت المتعلقة بها ،بحيث
بات يلعب دوراً شبيهاً بدور القاضي اإلداري في قضايا الوظيفة العامة ،وقراره بشأنها
مستقل ،ال يتنافس فيه مع أحد وال ينازعه فيه أحد ،وبذلك بات مجلس الخدمة المدنية
المرجعية األساسية للوظيفة العامة ،بما يجعلني أقول أنه بات يقوم ابتدا ًء بدور قاضي
الوظيفة العامة.
هذه الرقابة التي يمارسها مجلس الخدمة المدنية على اإلدارة العامة ،بمفهومها
الواسع ،إلى جانب هيئات الرقابة األخرى ،تهدف إلى انتظام عمل اإلدارة في إطار
القانون ،إعال ًء لشأن القانون ،والتزاماً بمبدأ الشرعية ،شرعية االعمال اإلدارية ،لكي ال
يكون انتهاك للقانون ،لكي ال يكون محاباة وال تمييز في المعاملة بين مواطن وآخر،
لكي ال يكون تسييس أو تطييف للخدمة العامة ،وال إساءة الستعمال السلطة ،وال تحوير
لمفهوم الخدمة العامة والشأن العام ،لكي يتقدم الشأن العام على الشأن الخاص ،لكي
يسود مبدأ المساواة بين المواطنين في كل عمل من أعمال اإلدارة العامة ،لكي تكون
اإلدارة في خدمة المواطن ،لكي تسهر اإلدارة وتحرص على تقديم أفضل خدمة للمواطن،
دون تلكؤ وال تباطؤ أو تأخير ،لكي تكون اإلدارة إدارة منتجة وفاعلة وحديثة ومتميزة
وصاحبة رؤيا .وهذا ما يؤدي إلى بناء المؤسسات وإلى مأسسة الوظيفة العامة ،وهو
ما يبرز أيضاً ويضع تحت الضوء أهمية جور مجلس الخدمة المدنية ومسؤوليته في
شأن الوظيفة العامة بصورة خاصة ،وشأن أعمال اإلدارة ،بصورة عامة ،مما يؤكد على
أن مجلس الخدمة المدنية ،ليس مؤسسة عادية أو تقليدية ،وإنما هو مؤسسة تقريرة،
ومؤسسة قيادية.
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من هذا المنطلق ،يجب السعي ألن تكون اإلدارة حيادية ونزيهة وشفافة ،وأن
تكون خالقة ومبدعة ورائدة ،كما يجب العمل على استعادة دور المؤسسات ،وتحييد
اإلدارة عن السياسة ،وأن ال نغرق في دهاليزها ووحولها ،ألن اإلدارة تعمل من أجل
الناس ،وفي خدمة الناس ،كل الناس ،ولتلبية احتياجات الناس وتوفير الخدمات العامة
للمواطنين ،من ماء وكهرباء وطرقات وبيئة نظيفة ومدارس وصحة واستشفاء ،بصورة
مستمرة ومنتظمة ،ال انقطاع فيها وال توقف ،وبصرف النظر عن المتغيرات أو التأثيرات
أو النزاعات السياسية ،فقد يتغير الحكام وتتبدل الحكومات ولكن تبقى اإلدارة قائمة
على خدمة المواطنين كل المواطنين .ولذلك يجب أن ال تتأثر باألجواء السياسية أو
الحزبية أو بالتغيرات والتقلبات السياسية ،فال يجوز لنا أن ندفع الناس دفعاً وقهراً إلى
اللجوء للمراجع ،أو القوى السياسية وذوي النفوذ للحصول على حقوقهم أو تيسير
مصالحهم ،فنسيء إلى أنفسنا وإلى اإلدارة ونساهم في إهدار كرامات الناس .يجب أن
تبقى اإلدارة ثابتة على خطها ونهجها وطريقها المستقيم بحيث تشكل حماية وضمانة
لمصالح المواطنين وحقوقهم واستمرار تأمين الخدمات لهم.
ولذلك ،يجب إبعاد السياسة عن اإلدارة ،وأن يحرص أهمل السياسة على عدم التدخل
في اإلدارة أو ممارسة أية ضغوطات أو تأثيرات عليها ،بما يمنعها أو يبعدها عن ممارسة
دورها الحقيقي ،أال وهو الخدمة العامة المجردة.
أختم فأقول ،ماذا يريد الناس ،ماذا يريد اللبنانيون؟
نريد إدارة حديثة متطورة تشكل ركيزة للحكم وأداة فاعلة ومنتجة قادرة على مواكبة
التطويرات والمستجدات والمتغيرات ،ومؤهلة لمنافسة القطاع الخاص ومحاكاة العصر،
ومهيأة الستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة ،وتزخر بالكفاءات والقدرات التي تستطيع
أن تتالءم وأن تتكيف مع متطلبات الحياة ومستلزماتها ،وتلبي حاجات الدولة والمجتمع.
واإلدارة اللبنانية تزخر بالكفاءات المتميزة وبذوي األخالق الحميدة ،ولكن هذه
الكفاءات ،في معظمها ،إما أنها مغيبة وإما أنها مهمشة ،بفعل السياسات المتبعة،
فتخسر اإلدارة طاقاتها المنتجة وتضرب قاعدة الموظف المناسب في المكان المناسب.
انطالقاً من هذه العناوين العريضة أو األهداف ،أي التزام اإلدارة باحترام القانون
والعمل بموجب أحكامه ،واعتماد أسلوب التعيين عن طريق إجراء مباريات تتسم
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بالنزاهة والشفافية والموضوعية على أساس المساواة والمنافسة وتكافؤ الفرص ،بحيث
يكون مجلس الخدمة المدنية ومعهد اإلدارة العامة  ENAالحامي والضامن لحقوق
أصحاب الكفاءات واالختصاص ،بما يجنب المرشحين للوظيفة العامة ،اللجوء إلى
الوساطة ويحررهم من االستزالم ،ويؤمن لإلدارة عناصر قادرة على تسيير عجلة الدولة،
ويعزز استقاللية اإلدارة ،وإبعاد تأثير السياسة عنها ،انطالقاً من ذلك يمكن الحديث عن
إدارة مستقلة وإدارة فاعلة ،بل يمكن بناء إدارة حديثة وعصرية ومتطورة ،قادرة ومنتجة
ومؤهلة ،حيادية ومجردة وغير مس ّيسة ،تعمل بجد ونشاط كقاطرة لعمل الحكومة
وكخادمة للمواطنين ،كل المواطنين.
وعلى هذا األساس ال بد من بث روح جديدة في اإلدارة ترتكز على قيم الجدارة
والتم ّيز والتج ّرد والمسؤولية وأخالقيات العمل والخدمة العامة واحترام القانون ،وإشاعة
مناخات من الثقة والتفاعل داخل الجسم اإلداري الواحد ،بحيث تكون اإلدارة ،حيادية
ونزيهة وشفافة ،وتكون أمينة على خدمة المواطن ،كل مواطن ،حريصة على المصلحة
العامة وتعمل في أجواء إيجابية ومالئمة .والقيادة اإلدارية مطالبة يبث هذه الروح،
وحمل هذه المسؤولية واألمانة ،وأن تكون رائدة وقدوة لآلخرين.
خالل رئاستي لمجلس الخدمة المدنية سعيت إلى تحقيق هدفين أساسيين من
ضمن أهداف أخرى .أولهما التأكيد على استقاللية مجلس الخدمة المدنية كمؤسسة
حامية للوظيفة العامة ،وهو ما كان منذ اللحظة التي توليت فيها مهامي ،وثانيهما إعادة
إحياء دور وعمل المعهد الوطني لإلدارة بعد توقف طويل ،وهو ما حصل أيضاً .وبهذه
المناسبة يحضرني قول أحد الحكماء الفرنسيين أن قيمة المؤسسات هي من قيمة
الرجال الذين يتولونها.
Les institutions valent ce que valent les hommes
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ملخ�ص كلمة اال�ستاذ زياد بارود
وزير �سابق للداخلية
أشار الوزير بارود إلى أنه عمل على مشروع الالمركزية االدارية الذي بات موجوداً بعد
أن أبدى بعض الفئات مالحظاته عليه ورأى أن الالمركزية ال تتعارض مع دور المركزية وال
دور البلديات وصالحياتها وال يجوز إغالق البلديات وسحب مواردها مضيفاً أن التخصص
يعطي نتائج أفضل مشيراً إلى أن النظام الالمركزي ال يعني أنه ال تكون هناك سلطة
مركزية في المناطق وإنما يقتضي وجود وظائف لها باإلضافة إلى الوظائف التي ستنشأ
بسبب إحقاق الالمركزية.
إن الوظيفة العامة تتأثر بنظام الالمركزية بطريقة أفضل سواء في حقل الخصخصة
لوجود أخصائيين على كافة المستويات ،أو في حقل الحوكمة والمساءلة نظراً لالرتباط
المباشر بالمسؤولين .وكذلك في حقل الرواتب فتظهر بطريقة أقوى التنافسية مع القطاع
الخاص وإنما التمويل إجماالً على المستوى المحلي غير متوفر.
إن التدريب أرحب على مستوى البلديات والمناطق المحلية وكذلك مواكبة التطور
االداري والتكنولوجي تتمتع باستقاللية أكبر.
إنشاء وظائف عامة المركزية محلية يعطي فرص عمل أكثر ال تتعارض مع الوظائف
العامة المركزية التي ستبقى هي وصالحياتها من هنا يتعزز الجهاز البشري.
أخيراً المطلوب عدم التشابك بين الوظائف الالمركزية والوظائف المركزية كما يطلب
القيام بالشراكة بين القطاع العام والخاص لتمكين القطاع الخاص من الدخول إلى القطاع
العام وتحسينه ،مث ًال قضية مركزية النفايات أ ّدت إلى أزمة كبيرة.
واستطراداً أمل أن يح ّد تطبيق اقتراح الالمركزية االدارية من الفساد وينهض باالدارة.
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كلمة اال�ستاذ �سامي عطالل
مدير المركز اللبناني للدرا�سات
الالمركزية والبلديات
سامي عطاالله ،الذي درس العلوم االقتصادية والسياسية ،هو مدير المركز اللبناني
للدراسات ( .)LCPSهو يشرف حالياً على عدة دراسات حول الالمركزية ،والسلوك
االنتخابي ،والتنويع االقتصادي ،والنفط والغاز .شارك عطاالله في صياغة مسودة مشروع
قانون الالمركزية اإلدارية الذي أطلقه رئيس الجمهورية في نيسان .2014
بعد مرور خمس سنوات على األزمة السورية التي تد ّفق خاللها أكثر من مليون الجئ
إلى لبنان ،ال ب ّد من اإلشارة الى أمرين بارزين :أوالً ،العجز الصارخ في تعامل الحكومة
المركزية اللبنانية مع أزمة الالجئين ،إذ تراوحت سياساتها بين التن ّكر للمشكلة والالمباالة
بها في المراحل األولى من األزمة وصوالً إلى تشكيل لجنة وزارية لم تضع حتى اآلن
استراتيجية لمواجهة المشكلة مباشر ًة .والى جانب إغالق الحدود وفرض القيود القانونية
على الالجئين السوريين ،يعود عجز الحكومة بشكل كبير إلى المشاحنات بين األحزاب
السياسية التي أوصلت البالد ،كغيرها من القضايا ،إلى حالة من الشلل .ثانياً ،وفي هذه
األثناء ،ونتيج ًة للمشكلة األولى ،تح ّول الالجئون بحكم األمر الواقع الى مشكلة محلية،
مما ترك العديد من البلديات أمام تحديات هائلة ال تنطوي على إدارة شؤون اللبنانيين
المحليين وحسب بل أيضاً شؤون الالجئين.
رحب بعض المسؤولين الحكوميين بالدو ٍر األكبر للبلديات في هذه األزمة ،إذ
وقد ّ
يصح هذا القول ،يبقى السؤال
اعتبروا أن البلديات هي اآلن «أداة للتنمية» .وبقدر ما ّ
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مطروحاً :هل البلديات قادرة على التعامل مع أزمة الالجئين ،وبخاصة في المناطق
حيث تتجاوز أعدادهم عدد اللبنانيين بشكل كبير؟ بعبارة أخرى ،هل تتم ّتع البلديات
بالقدرات اإلدارية والموارد المالية التي تسمح لها بمواجهة هذه التحديات؟
في الواقع ،يق ّيد قدرة البلديات على التعاطي مع أزمة الالجئين عنصران :ضعف
الهيئات اإلدارية التي تعجز عن توفير الخدمات المالئمة ،فض ًال عن ضعف اإليرادات
البلدية .وهذان العنصران يغذيان بعضهما البعض ،حيث أن اإلدارات الضعيفة تق ّيد
عملية تحصيل اإليرادات المحلية فيما تحول الموارد المالية الضئيلة دون إنشاء هيئات
إدارية سليمة.
قبل التو ّقف عند هذه المشاكل ،ال ب ّد من تسليط الضوء على كون البلديات تعاني
من مشكلة هيكلية ،إذ يكثر عدد البلديات الصغيرة التي لديها قاعدة ضريبية ضعيفة
جداً كي تتم ّكن من االضطالع بواجباتها التي ينص عليها القانون وكي تكون مستقلة
يضم لبنان ما يزيد عن ألف بلدية،
مالياً ،وهذان عنصران أساسيان لتحقيق الالمركزيةّ .
أي خمس وعشرون مرة أكثر من قبرص (التي تضم أربعين بلدية) التي توازي مساحتها
تقريباً مساحة لبنان ،وأكثر من ضعف عدد البلديات في كرواتيا التي تبلغ مساحتها
خمسة أضعاف مساحة لبنان .وعالوة على ذلك ،يضم  ٪70من هذه البلديات أقل من
مسجل .مما يعني أن هذه البلديات ال تملك قاعدة ضريبية تسمح لها
أربعة آالف شخص ّ
بتوليد اإليرادات الخاصة بها .في الواقع ٪90 ،من إيرادات هذه البلديات الصغيرة تأتي
من الصندوق البلدي المستقل .مع هذا الضعف في تدفق اإليرادات ،تعجز البلديات عن
بناء اإلدارات واستخدام الموظفين لتأدية الواجبات الملقاة على عاتقها ،إن شاءت ذلك.
ولو نظرنا عن كثب الى اإلدارات البلدية القائمة ،لوجدنا أن عدداً كبيراً من البلديات ال
يستطيع توفير الخدمات التنموية ،إما بسبب ضعف إداراتها أو بسبب الثقل البيروقراطي
تضم عدداً ضئي ًال من الموظفين بدوام كامل ،ما متوسطه أربعة
فيها .تلك اإلدارات الضعيفة ّ
موظفين .كما تعاني بلديات كثيرة من الشغور ،حيث أن  400منها تضم موظفاً واحداً
فقط و ٪87منها تضم ستة موظفين .بعبارة أخرى ٪13 ،فقط من البلديات ،وعددها 130
تقريباً ،يضم أكثر من ستة موظفين ،وهو العدد المعياري المطلوب لتن ّفذ اإلدارة البلدية
واجباتها .كما أن نصف البلديات فقط بذل جهداً لتكوين كادر موثوق به من الموظفين،
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وتشير إحدى الدراسات االستقصائية الجديدة نسبياً الى أن  ٪70من البلديات بحاجة إلى
موظفين جدد .باختصار ،للبلديات هيكلية إدارية ضعيفة جداً كي تتم ّكن من التعامل
مع العدد الكبير من الالجئين الموجودين على أبوابها ،ناهيك مع س ّكانها من اللبنانيين.
وعالوة على ذلك ،يعتمد العديد من البلديات على العاملين بدوام جزئي عوضاً
عن الدوام الكامل ،مما يزيد الضغط على قدراتها اإلدارية والمؤسسية .وتبلغ حصة
العمال المؤقتين إلى العدد اإلجمالي للموظفين حوالي  ٪ 50مقارنة بحوالي  ٪ 28من
الموظفين بدوام كامل .
وفيما يعجز العديد من البلديات عن توفير الخدمات بسبب الضعف اإلداري ،يواجه
لسبب آخر ،إذ تعاني تلك البلديات من فائض في عدد
البعض اآلخر المصير نفسه
ٍ
الموظفين الذين يستهلكون جزءاً كبيراً من ميزانيتها ،مما يعيق قدرتها على القيام
بمشاريع تنموية .هذا حال بلديات صور ،وبرج حمود ،والدكوانة ،حيث يتجاوز عدد
العاملين بدوام كامل ومؤقت على ح ّد سواء المائة عامل ،وهو عدد أعلى بكثير من
المعدل الوطني اإلجمالي .ويبلغ متوسط الحصة اإلدارية لمجموع نفقات هذه البلديات
حوالي  ٪60بالمقارنة مع  ٪20في بلديات أخرى تفتقر الى الموظفين.
ضعف اإلدارة هو من ضعف العائدات التي تتراوح حول  ٪6من إيرادات الحكومة
المركزية ،وهي نسبة قليلة مقارن ًة بمعدل متوسط يزيد عن  ٪25في بلدان أخرى.
ولزيادة اإليرادات البلدية ،يدور أغلب الحديث حول الصندوق البلدي المستقل وما إذا
تحول الحكومة األموال الموجودة فيه أم ال .لكن ينبغي أن يكون التركيز في مكان آخر.
فعلى الرغم من أن التركيز على توزيع أموال الصندوق أمر مهم ،ال بد أيضاً من تسليط
الضوء على حجمه ،أي ما هي نسبة األموال التي ذهبت إلى الصندوق في المقام األول،
وهذا يبقى س ّر من أسرار الدولة .أيضاً ،ال ب ّد من مناقشة معايير التوزيع التي يعتمدها
المحصلة في العامين
المسجلين واإليرادات
الصندوق ،حيث تقوم حالياً على السكان
ّ
ّ
الماضيين .تأتي المعايير الحالية لصالح البلديات التي تضم عدداً كبيراً من السكان
المسجلين وبالتالي تجبي نسبة أكبر من اإليرادات المباشرة .وكون هذه المسألة تعتمد
بشكل كبير على العقارات ،أي رسوم القيمة التأجيرية على الوحدات السكنية والتجارية،
فهذا يعني أن المعايير تأتي لصالح المناطق الحضرية بدالً من المناطق الريفية.
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يجب أن تكون زيادة اإليرادات المحلية شأناً محلياً .أي أن على البلديات بذل الجهد
لتحصيل رسومها الخاصة بشكل مباشر .وتعتمد البلديات على ستة وثالثين رسماً مباشراً،
المحصلة .أما الضعف في تحصيل
منها ثالثة رسوم تش ّكل  ٪85من إجمالي اإليرادات
ّ
اإليرادات المباشرة فينطوي على مجموعة خاصة من التحديات التي تشمل تقدير
العقارات ،وتحصيل الرسوم ،وإدارة الحسابات .فعلى سبيل المثال ،معظم البلديات
عاجزة عن إعادة تقدير الممتلكات ،السكنية والتجارية منها ،من أجل إعادة النظر في
رسوم القيمة التأجيرية  ،علماً أنها مصدر مهم للدخل .يجب أن تكون البلديات قادرة
على إحصاء عدد الوحدات السكنية والتجارية ،وتطوير معايير التقدير ،وإعادة النظر
في قيم الممتلكات كل ثالث إلى خمس سنوات .ال شيء من هذا يحدث في معظم
أو جميع البلديات في لبنان .وال تقتصر المشكلة على اإليرادات بل أيضاً على إعداد
الموازنة وتنفيذها ،كون البلديات عاجزة عن الفصل بين الوظائف اإلدارية والتنفيذية
لضمان عدم وجود تضارب واضح في المصالح.
كي تلعب البلديات دوراً تنموياً ،ال ب ّد من إجراء إصالحات كبيرة على مختلف
المستويات .من المفترض أن تكون البلديات قادرة على جمع ما يكفي من اإليرادات
لبناء جهاز إداري قادر وف ّعال .ولكنها تحتاج الى هيئة إدارية تكون قادرة على جمع
اإليرادات .من هنا ضرورة الحصول على المساعدة من الحكومة المركزية ،مما يؤدي إلى
اإلصالحات الجادة القادرة على رفع اإليرادات البلدية من خالل قيام الصندوق البلدي
المستقل بتوزيع االيرادات بشكل أفضل وفي الوقت المناسب ،فض ًال عن تذليل العوائق
في استخدام موظفي البلديات .واذا كانت الحكومة المركزية قد فتحت عينيها أخيراً
لتعتبر أن البلديات هي أداة للتنمية ،ينبغي عليها أن تخطو خطوة الى األمام وتم ّكن
البلديات من تح ّمل عبء التنمية بشكل ف ّعال.
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كلمة اال�ستاذ غ�سان مخيبر
نائب لبناني ورئي�س منظمة برلمانيون بال ف�ساد
لقد ع ّرفت منظمة الشفافية العالمية الفساد بأنه استغالل سلطة لمنفعة عامة.
والسلطة هنا تشمل المؤسسات كافة ...وفي كل سلطة هناك فاسدون ومفسدون ،كما
هناك صالحون ومصلحون والمطلوب التكاتف ضد الفاسدين ولو أدى ذلك الى كلفة
باهظة.
وظاهرة الفساد هذه أصبحت عالمية ولخطورتها أنشأت مؤسسات عالمية لمكافحة
هذه الظاهرة.
الفساد في لبنان = ان لبنان قائم على نظام فاسد والفساد فيه بنيوي ومرتبط ارتباطاً
وثيقاً بفساد النظام السياسي الطائفي .والمذهل وأن قانون االنتخاب هو نبع الفساد.
ولهذا الفساد عدة وجوه منها الفساد السياسي والفساد المالي واالداري .وهناك عدة
مؤشرات ودالالت لهذا الفساد .أولها عدم القدرة على بناء دولة صحيحة قادرة على
المحاسبة والمساءلة ،وتراكم الديون والعمل بدون اقرار الموازنة وهدر المال العام
واألثراء غير المشروع والجهر بعدم تنفيذ القوانين والرشاوى واستغالل السلطة ،وتسخير
االدارة العامة لمنافع خاصة ضد المصلحة الوطنية العامة .وبما أن الفساد جريمة .هناك
نصوص قانونية بهذا الشأن وانما هذا ال يكفي اذ علينا أن نجعل كلفة الفساد أكبر من
منافعه وذلك بوضع نصوص واضحة وال تكون مكافحته استثنائية بل تشمل الجميع دون
أية حماية أو حصانة.
ثم يقتضي خلق أدوات ف ّعالة للمكافحة والمساءلة .ففي لبنان جميع أجهزة الرقابة
والمحاسبة لم تتمكن من مكافحة الفساد وينطبق علينا المثل الدارج« :اننا مثل الذي
ينقل الماء بالسلة» ،أضف إلى أن آليات الوقاية من الفساد غير موجودة.
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بالرغم من أن وجود قانون االثراء غير المشروع الذي يرتبط بجرائم يصعب االدعاء
بموجبها وآليات يصعب تطبيقها لم تستخدم نصوصه ولم يحصل أي ادعاء منذ تاريخ
اقراره في الخمسينات .فيقتضي اذن العمل على تطويره.
سبل مكافحة الفساد:
 -1مجابهة الفساد تكون أوالً بمالحقة الفاسدين والمفسدين ووضع النصوص الالزمة
لكشف الفساد وحماية الكاشفين.
 -2وضع خطة استراتيجية شاملة تبدأ بفصل الوزارة عن النيابة.
 -3تطوير المؤسسة األولى لمكافحة الفساد وهو مجلس النواب خاصة لجهة التقصير
في مهامه لجهة مراقبة أعمال الحكومة والقيام باستجوابها وعدم اقرار الموازنة وتنظيم
الهيكليات المؤسساتية وصالحياتها واعادة النظر ببعض القوانين لتكون قابلة للتنفيذ
مثل قانون االثراء غير المشروع.
 -4تطوير البيئة المؤسسة للرقابة والمحاسبة والمساءلة لتصبح ف ّعالة.
 -5تطوير هيئة التأديب العليا.
 -6تطوير المؤسسة القضائية لتصبح فع ًال سلطة مستقلة.
 -7اقرار النصوص القانونية الالزمة التي تمنح المواطنين الحق في الحصول على
المعلومات.
 -8انشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد.
 -9التجريم باعادة النظر بصياغة النصوص التي تجرم الفاسدين والمفسدين.
 -10وبما أن الفساد يعيش على السرية يجب وضع نظام للتصريح عن الذمة المالية
واعالنها كما يقتضي تبسيط المعامالت واالجراءات االدارية ألن االجراءات المعقدة
تشجع على استمرار الفساد وترغم المواطن على دفع الرشاوى النجاز معاملته.
أخيراً ،مكافحة الفساد بحاجة إلى ثقافة قائمة على المفهوم الحقيقي للمواطنة
وللخدمة العامة وعلى نظام األخالقيات السياسية ....وعدم مواجهة الفساد بإرادة وطنية
جامعة سيؤدي الى انهيار القيم االخالقية وبالتالي انهيار الوطن واالنسان.
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كلمة مدير الجل�سة الدكتور مطانيو�س الحلبي
المفت�ش العام االداري
ليس بالغريب وال بالجديد على الرابطة المارونية أن تتصدى للقضايا الوطنية تشبعها
درساً وتحلي ًال وتتخذ بشأنها التوصيات المناسبة تضعها بمتناول الجهات الرسمية لتأخذ
طريقها إلى التنفيذ .وإننا على يقين أنه سيكون لهذا المؤتمر حول اإلدارة العامة األث ُر
نفس كل لبناني يتوق إلى إدارة عامة تكون في خدمته وخدمة الوطن.
الكبي ُر في ِ

ثمة عبارة نكاد نسمعها كل يوم عشرات المرات :لو كان لنا إدارة عامة صالحة لك ّنا
بألف خير .هذه العبارة أصبحت كالالزمة تتردد على ألسنة الجميع حتى على ألسنة من
نشكو من فسادهم .وهذا ما يفسر إلى أي ح ّد يقبض الفساد على اإلدارة ،ويفسر من
جهة أخرى كم أن لإلدارة العامة من أهمية في حياة المواطنين .من هنا كانت الحرب
على الفساد اإلداري منذ أن كانت الجمهورية .غير أن الفساد استشرى وتوسعت رقعته
وكأن المحارب في استراحة طويلة إن لم نقل قد استسلم.
مشهد تشاؤمي ،أعتذر عن ذلك ،والسبب إني ككل لبناني بقدر ما ُ
أعول من أهمية
على اإلدارة العامة كرافعة أساسية في بناء الدولة أخشى على الدولة من اإلنهيار إذا لم
يق ّيض لها إدارة صالحة وحديثة ومتطورة .من دون هذه اإلدارة ال يستقيم الحكم .وقد
قال العالم السياسي فرنسوا بوردو« :في فرنسا .أن اإلدارة هي التي صنعت الدولة» .كما
قال شكسبير :دعوا الحمقى يتناقشون في أشكال الحكومات .إن أفضل الحكومات قاطبة
هي أفضلها إدار ًة.
ولكن ،ومن باب الظروف التخفيفية لنا نحن اللبنانيين ،نشير إلى أن الفساد اإلداري
تحول في عصرنا الراهن إلى ظاهرة عالمية كما أصبح من القضايا المحورية على الساحة
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الدولية ويرتبط مباشرة بقضايا التنمية ومكافحة الفقر وتعزيز المشاركة وتطوير االداء
االقتصادي وتطوير الحوكمة.
ونعود إلى الساحة اإلدارية الداخلية فنجدها ُحبلى باالسئلة الكبيرة حول الوضع
الراهن لإلدارة العامة وهذه االسئلة أصبحت معروفة من الجميع وال لزوم لذكرها.
وسيكون لنا بالطبع في مداخالت السادة المؤتمرين األجوبة الشافية والكافية .لكن
اسمحوا لي أن أنهي كلمتي بما أحس به وهو إحساس كل لبناني .فإذا كانت جميع
التقارير والوثائق والمحاوالت التي تصدت لموضوع إصالح اإلدارة العامة تعكس الفساد
والمحسوبية والمحاصصة والتخلف .هذا يعني أننا لم نعد مخيرين بين أن نصلح اإلدارة
أو ال نصلحها أو نصلحها بالتي هي أحسن بل تجدنا أمام معادلة واضحة :إما إدارة
وتهجره وإما إدارة نظيفة ومتطورة
فاسدة ومتخلفة تزعزع أركان الوطن وتك ّفر المواطن ّ
وشفافة وكفوءة تحفظ الوطن والمواطن .وسيسجل التاريخ للسلطة التي يتحقق على
يدها هذا اإلنجاز أنها أنقدت الوطن والمواطن.
وشكراً
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كلمة الدكتور ح�سان رفعت
الضبط اإلداري
لتوضيح العنوان ،نقول ان اعتماد عبارة « الضبط اإلداري» بدالً من « اإلصالح اإلداري»
يعود إلى رغبتنا في التقيد باطار الموضوع الذي نتناول وهو موضوع يتعلق باإلدارة،
وكذلك إلى رغبتنا في االبتعاد عن العناوين التي تكون مرحلياً صعبة التحقيق ،والى
االكتفاء بما هو ممكن اليوم.
اإلصالح اإلداري ليس ممكناً إ ّال بعد اإلصالح السياسي الذي له أطاره وشروطه ،أما
الضبط اإلداري فهو مرتبط بالوسائل والتقنيات القانونية واإلدارية وهو ممكن وواجب،
اذاً وسائل وتقنيات ،ال شعارات وإطالالت تلفزيونية.
ضبطاً للموضوع ،واحتراماً للوقت المح ّدد لنا ،نكتفي بمحورين فيهما ما هو معلوم
وال ضرر في تكرار بعض األساسيات:

المحور األول :الرقابة الداخلية:

 -1هو محور احترام السلطة التسلسلية )le pouvoir hiérarchique( ،فالوزير هو
المسؤول في وزارته حسب المادة  /66/من الدستور ولكن المسؤول معه على مستوى
اإلدارة هو المدير العام في اإلدارة المركزية والمحافظ واألجهزة البلدية في إطارها
الالمركزي .ان مسؤولية المدير العام هي كبيرة في المؤسسات المستقلة حيث ال يحدها
إال المفهوم الصحيح والمق ّيد لسلطة الرقابة ( )le pouvoir de tutelleوالمدير العام
يكون المسؤول عندما يتغاضى ويسكت عن أي فعل مخالف للقانون ،أياً كان المخالف
في الوزارة.
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فأي قرار يصدر عن الوزير واي عقد يو ّقعه الوزير هو عمل قانوني يؤشر عليه المدير
العام وهو مسؤول عنه واي قرار أو عقد ال يرضى عنه المدير العام ال يمكن للمدير العام
السكوت عنه بحجة ان الوزير ق ّرر ،لذلك تكون الخطوة األولى للضبط اإلداري هو ان
يؤمن الوزير بأهمية دور وواجبات المدير العام وان يؤمن المدير العام بدوره ومسؤوليته
ومكانته وان يتص ّرف كل منهما على هذا األساس ،هذا اإليمان بالدور ال يحتاج إلى قانون
جديد يكون انتظار إعداده وإقراره الذريعة المألوفة لالمتناع عن العمل .قد يقال ان
تأشيرة المدير العام ليست معاملة جوهرية من شأن غيابها ان يبطل قرار الوزير .هذا
صحيح على مستوى المنازعات اإلدارية  le contentieux administratifولكن على
المستوى اإلداري ،ال بد من ان يتحرك المدير العام ويمارس ما أعطاه إياه القانون في
حال ُغ ّيبت التأشيرة.
إن هذه المسؤولية هي أيضاً مسؤولية سائر موظفي الفئة األولى الس ّيما في اإلدارات
والمديريات العامة التي حيكت فيها أصول العمل حياك ًة ّ
منظمة ومميزة عن سواها،
فاإلدارة هي عامود الدولة وعصبها فال شيء يجب ان يؤثر على ممارسة موظفي الفئة
األولى لصالحياتهم ،وقد أعطتنا الحياة السياسية في الخارج أمثلة تدل على استمرار
الحياة في البلد على الرغم من األزمات ومنها ما حصل في ظل أزمة حكومية استمرت
في بلد مع ّين سنة ونصف.
إن سهر موظفي الفئة األولى على الوفاء بواجباتهم في ممارسة صالحياتهم ُيترجم
أيضاً على واجب ممارستهم للسلطة التسلسلية على مرؤوسيهم ،وهذه السلطة هي
مسؤولية رئيس كل من الدوائر واألقسام والمدير العام هو المسؤول عن انتظام ممارسة
رئيس المصلحة ورئيس الدائرة وحتى رئيس القسم لواجباته على موظفي المصلحة
والدائرة والقسم.
أما انعزال المدير العام في مكتبه على أساس ان الحول وال قوة له حيال الوزير أو
حيال مرؤوسيه وحيال من يساندهم فهو امر غير مقبول فالخيار هو بين االستقالة من
الوظيفة والحفاظ على الكرامة وبين االستقالة من هذه الكرامة.
 -2إلى محور السلطة التسلسلية يضاف محور ق ّلما يعار األهمية التي يستحق وهو
دور وواجبات مراقب عقد النفقات.
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ان مراقب عقد النفقات يملك سلطة ويتحمل مسؤولية كل نفقة تُصرف من المال
العام .كل عقد أو كل قرار أو كل مرسوم ينطوي على دفع مبلغ من المال العام يجب
ان يؤشر على المستند العائد لهذا المبلغ مراقب عقد النفقات إلثبات ان العملية هي
سليمة قانوناً على مستوى اإلنفاق ،واذا كان هذا المراقب الذي هو جزء من اإلدارة
يتساهل مث ًال في صرف نفقات السفر أو في دفع نفقات االلتزامات ،فإنما هو بدوره
يكون مسؤوالً عن هدر المال العام.

خالصة المحور األول:

يجب التركيز على أهمية المدير العام والمحافظ وسائر موظفي الفئة األولى.
أما البدء لتفعيل هذه األهمية وإخراجها من عالم العموميات إلى الواقع اإلداري
الفاعل ،فيكون بقراءة المهام المحددة في القانون لكل إدارة وتطبيق هذه النصوص
بعقل المسؤول التقني المنتج والمل َزم بالتنفيذ وبخدمة المواطن ،الذي من أجله توجد
اإلدارة وتُدفع الرواتب وجميع المخصصات ،أما العقلية السلبية التي ترى في دور الدولة
فقط قرارات المنع والتضييق على المواطن وتحويله إلى مستعطي الخدمات ،فهي
عقلية تُبعد المواطن عن الدولة ويجب معالجتها على اعلى المستويات وعلى مستوى
أجهزة الرقابة كي يرا َقب الموظف في ممارسته لسلطته في تنفيذ القانون ،فتكون
ممارسة إيجابية تطبق القانون بهدف تسيير األمور وعدم اعتبار المواطن مخالفاً حتى
إثبات العكس.
ننتقل إلى المحور الثاني :محور الرقابة الخارجية:
 -3ان أي جهاز رقابة هو جهاز يمارس الرقابة الخارجية ()contrôle externe
وقد قيل ان المالئكة وحدهم ال يحتاجون إلى الرقابة (seuls les anges n’ont pas
 )besoin d’être contrôlésلماذا هذا الحصر بالرقابة الخارجية؟
الن الوزير ومعه المدير العام والمحافظ وسائر موظفي الفئة األولى هم يمارسون
الرقابة من الداخل وفي كل مرة يكون أي منهم راغباً في إعفاء نفسه من الواجب
ويطلب من التفتيش إصدار تكليف وفرض العقوبة ،نرى ان هذا المسار هو خاطئ
النه يجب ان يمارس المسؤول في اإلدارة صالحياته .قد صدر تعميم عن رئاسة مجلس
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الوزراء في حينه بالتركيز على السلطة التسلسلية ولكن عندما يتجاوز الموضوع إدارة
معينة أو إطاراً معيناً يمكن تدخّ ل الرقابة الخارجية وعندها يكون قرار جهاز الرقابة
نافعاً ،فالعقوبة اإلدارية ال ترمي إلى التضحية بموظف ولكنها تهدف إلى منع تكرار
الخطأ وبالتالي إلى تصحيح سير العمل وتسهيل المعامالت وبالتالي إلى إنقاذ المواطن
من سلبيات تعثر المعامالت أو التعسف وهكذا يكون دور الرقابة يقارب دور حامي
المواطن أو ()l’ombudsman ou le protecteur du citoyen
إن ما نقوله ال ينحصر بالتفتيش المركزي فثمة تفتيش في القضاء وفي قوى األمن،
وهذه أجهزة ضرورية لكي تراقب ال الحضور والغياب فحسب بل أيضاً وبصورة أساسية
مضمون القرار الذي يصدر عن اإلدارات وكيفية التنفيذ واألخطاء في هذا التنفيذ.
 -4ان كون قرار الرقابة يصدر غالباً عن مجموعة يؤول إلى طرح مسألة نظام عمل
هذه المجموعة ،فهل يعتبر الحضور والمشاركة في أعمال الهيئة ممارس ًة لحق أو
خضوعاً لواجب؟
على الصعيد القانوني ،ال مفر من القول ان أي عضو في أي هيئة إدارية إنما هو
خاضع للقانون الذي ينظم هذه الهيئة بحيث تسير أعمالها بانتظام ،فالعضو في الهيئة
محرك لعملها .هذا واجبه ،واي مخالفة لهذا الواجب ي ّعرضه للمحاسبة ولكننا
هو عنصر ّ
ال يمكن ان نكتفي بمحاسبة المخالِف فما يهمنا هو تأكيد ان االكتفاء بقرار فرض هذه
المحاسبة ال يس ّير عمل اإلدارة ألنه ما يهم المواطن والمصلحة العامة بالتالي هو انه
يجب ان تتخذ القرارات إذ ال يعقل ان يكون قرار التغ ّيب المقصود في اإلدارة موازياً
لنص تشريعي يج ّمد العمل ،فالمشترع وحده يملك الصالحية لتعديل قواعد العمل.
 -5إلى ذلك نضيف انه عندما يتعلق الموضوع بهيئات تقريرية تتألف من عدد من
األعضاء وتشمل صالحيتها مواضيع حيوية تنظم الحياة العامة ،ال نستبعد ان يكون على
مثل هذه الهيئات واجب ان تجتهد لكي تؤمن عقد اجتماعاتها فقد أعطتنا هيئات عليا
في بالد ديمقراطية أمثلة عن ابتكارها الحلول من باب االجتهاد فتؤ ّمن قراءة متج ّددة
للنصوص ( )lecture innovante des textesلكي تعمل دائماً نحو المزيد من التطور
ال ان توقف اجتهادها على أساس قراءة للنصوص حرفية وفارغة من أي جهد يؤول إلى
ان يدفع إلى التطور ،فالمواطن هو في النهاية صاحب الحق في ان تسير األمور على
نحو يخدم مصالحه ويخدم بذلك مصلحة الوطن.
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وأخيراً،
 -6الختتام هذه الكلمة يمكن ان نتساءل :هل ان الوسائل واألجهزة المتوفرة كافية
لتأمين ضبط اإلدارة؟
يتب ّين أن الوجه اآلخر لهذا السؤال يمكن صياغته على الشكل التالي :هل ان الموضوع
يحتاج إلى قوانين جديدة لتستقيم أمور اإلدارة وحاجات المواطن؟
الجواب في راينا ال يحتاج إلى عناء فالقول بان ثمة حاجة إلى قوانين جديدة ،يخفي
أحياناً االستقالة من واجب االندفاع إلى تطبيق القوانين الموجودة والتذرع بانتظار
المشترع ،ولكن ال بد من القول ان الواجب هو بالعمل ،ال باالنتظار ،من جهة وبإعداد
ما قد يلزم من نصوص وتقديمها إلى مراجعها من جهة ثانية ومن ثم متابعة الموضوع
دفعاً للتنفيذ.
ان خدمة المواطن من خالل ضبط اإلدارة ال تكون بإكثار الكالم عن الحاجة إلى
نصوص جديدة بحيث يتوقف العمل الجدي إلى حين يمكن إصدار القانون.
 -7ان خدمة المواطن تكون بتطبيق القانون النافذ فالقوانين المرعية فيها ما يكفي
من التدابير واذا شئنا حقاً تحسين ظروف اإلصالح المستقبلي فانه يكفي في هذه
المرحلة:
أ -ان يصدر قانون ينص على ان مرور الزمن ال يسري على هدر المال العام الس ّيما
في التلزيمات وسائر األعمال العقارية والضرائبية واألمالك العامة.
ب -وان يتم اإلعداد لتعديل الدستور لناحية ان تكون مالحقة هدر المال العام من
المالحق،
صالحية المحاكم العادية ،أياً كانت صفة ووظيفة الشخص
َ
ج -وان يكون للمحاكم الحق في ان تفرض ،لصالح الخزينة ،على المسؤولين عن
هدر المال العام بالتكافل والتضامن مع شركائهم حتى من خارج القطاع العام،
تعويضاً يكون ح ّده األقصى خمسة أضعاف المال العام المسلوب ،وح ّده
األدنى ضعفي هذا المال.
هذه بعض اإلجراءات المفيدة في نظرنا كمجرد منطلق لإلصالح والمحاسبة ومحاربة
الفساد مع اإلشارة إلى ان القانون الوضعي اللبناني قد اعتمد مؤخراً بنوداً تشريعية
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واضحة حول االموال غير المشروعة الناجمة عن جرائم ارتكبت في لبنان أو خارجه
ومنها « الفساد بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة
استعمال السلطة والإثراء غير المشروع» (القانون رقم  44تاريخ  ،2015/11/24الجريدة
الرسمية للعام  ،2015العدد  ،48صفحة  ،)3313فيصار إلى درسها من قبلهم مسؤولين
وجمعيات وحراكاً ،لكي يكون لبنان لمن يح ّبه حقاً وطناً نظيفاً متطوراً كما أراده األجداد.
بيروت ،في  15كانون الثاني 2016
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كلمة الدكتور ابراهيم �شم�س الدين
وزير �سابق للتنمية االدارية
اإلصالح اإلداري :واقع وآفاق

اإلدارة الصالحة هي من مق ّومات الدولة الحديثة الصحيحة ،وأعني بالدولة الصحيحة
ونظم دستور ّية وقانون ّية والتي تبقى كذلك،
أسس
الدولة المتش ّكلة والمتق ّومة على ٍ
ٍ
والتي تعمل بنا ًء على ذلك.
والدولة كما هو معلوم هي ثالث الركائر والشروط لتك ّون الوطنّ ،أي وطن ،باإلضافة
وطن بدون هذه المك ّونات الثالث
إلى الشعب واألرض بحيث ال يمكن تش ّكل أو تشكيل ٍ
األساس ّية .وهنا نعلم َلم ال يزال االنتماء الوطني  /تش ّكل وتبلور المواطنة غير مكتمل في
لنقص أو تش ّوه في الشّ عب اللبناني ،وال الفتقاد
لبنان ،لضعف وعدم اكتمال دولته ،ال ٍ
األرض وهي موجودة ومح ّددة ومعروفة ومعترف بها رغم االضطراب واختراق حدودها.
واإلصالح اإلداري أو إصالح اإلدارة مطلب مزمن في لبنان ،لمرض فساد اإلدارة  ،وهذا
الفساد ال ينحصر بالرشوة واقتناص المال العام أو هدره أو عدم اإلنتاج ّية ،بل يشمل أيضاً
ترهل البنى اإلدارية ل ِق َدمها وعدم مالءمتها لتط ّور المجتمع والتكنولوجيا وعلم اإلدارة
ّ
وإدارة المال العام ،وكذلك النعدام التنسيق بين األجهزة اإلدارية ،ال بل انعدام الرغبة
في الميل الشديد نحو التف ّرد واالنفراد وغياب التخطيط وانعدام األهداف ،وضعف
المحاسبة وجزئيتها ونقص شديد في االختصاصات وعدم التعاون بين الوزارات واإلدارات
وأمور أخرى.
السبب األول واألكبر ر ّبما ،الكبير قطعاً ،لوجود وتفشي الفساد في اإلدارة اللبنانية هو
الفساد في السياسة  /في المستوى السياسي .والفساد السياسي يحمله سياس ّيون .لذلك،
القاعدة الذهبية الكبرى لإلصالح اإلداري هي :صالح اإلدارة يكون برفع فساد السياسة
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عنها وتحريرها منها ،فاإلدارة صارت أسيرة حقيقة لسلطة السياسية :وكذلك هو األمر في
وموحدة ،كالجيش اللبناني،
الجامعة اللبنانية ،التي هي مؤسسة وطنية كبرى ،جامعة
ّ
ُ
وأعرف بضعة مهازل في مجلس الوزراء تتع ّلق بها.
والتي شهدت
كيف يكون ذلك؟ بالعودة إلى القاعدة األولى في بناء الدولة الصحيحة ،أن تتش ّكل
هذه الدولة وتتق ّوم بناء على أسس ونظم دستورية وقانونية وأن تبقى كذلك وأن تعمل
بناء على ذلك .وهنا ال ب ّد من اإلشارة إلى ضرورة أن تكون الدولة مس َتك َمل ًة وأن تكون لها
قيادة كاإلدارة ،وبالتالي من البديهي أنه ال ب ّد من وجود رئيس للجمهورية لتكتمل الدولة
ويستقيم الوطن .لقد صار رئيس الجمهورية منتظراً غائباً ومغي ًبا ،كاإلمام الثاني عشر
يعلم موعد ظهوره إال الله ،بينما الرئيس ينتخبه
المنتظر عند الشيعة اإلمام ّية ،والذي ال ُ
ويظهره مجلس الن ّواب (الذي نخشى أن يصبح أبدياً) وأدعو أ ّال يكون موعد انتخابه من
غيب الله أو غير من ي ّدعي صل ًة حميم ًة بالله.
وهنا أقول ألع ّزائي وشركائي ال ّتامين في الوطن ،وك ّلنا ننتمي حصراً إلى لبنان وطناً
نهائياً ،المسيح ّيين اللبنانيين ،وهم جلدي وأنا ال أخرج من جلدي ،أنّ الرئاسة معقودة
لهم ،ولكن إن شاركوا فيها أشركوا بها وأتلفوها .ور ّبما ر ّبماَ ،ن َب َت غي ُرهم ُيطالب بها!
أعود إلى اإلصالح اإلداري:
يعطل الرقابة ،وبالتالي ّ
تدخّ ُل السياسة ّ
يعطل المحاسبة؛ والنتيجة ،ال تبقى هناك
حدود وال قوانين .وأجهزة الرقابة تصبح عاجزة أو أسيرة أيضاً ،وقد شهدت
ضوابط وال
ٌ
ٍ
المؤسسات اإلدارية كمجلس الخدمة تدخّ ل مجلس
حاالت حيث تطلب بعض
ع ّدة
ّ
الوزراء في عمله وصالح ّيته ألنّه ال يريد أو يخشى القيا َم به.
يمنع المواطنين من حقوقهم ،ومع الزمن ال تعو ُد لهم حقوق واضحة
إن فسا َد اإلدارة ُ
ّ
الموظف الذي يصبح بدوره أسيراً لزعيم.
أو ثابتة ،وتصبح أسيرة مزاج وطمع
إنّ أجهزة الرقابة وأجهزة المحاسبة هي وحدها المرجع ّيات اإلدارية والوظيف ّية؛ وعند
تع ّدد المرجع ّيات ينهار النظام اإلداري بر ّمته وال تبقى منه إ ّال الرواتب التي تُدفع بدون
إنتاج ّي ٍة تُذكر.
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متوسطها ح ّتى
إن مساهمة اإلدارة العا ّمة في الناتج المحلي القائم  GDPفي لبنان في ّ
العام  ،2012كانت أقل من  %4بينما في دول صحيحة ومستقرة بلغت نسبة المساهمة
أكثر من  .%14تحتاج الوزارات ك ّلها إلى إدارة هيكل ٍة ،أو تطوير في هيكل ّيتها وعدد
ّ
الوظيفي ،وتكوين إدار ٍة للموارد البشر ّية
وموظفيها ،وإعادة كتابة ال ّتوصيف
دوائرها
ّ
في ّ
كل وزارة ،تتعاون فيما بينها ومع أجهزة رقابية عليا في التخطيط للموارد البشرية
ّ
الموظفين ،والتأ ّكد من تواجدهم
والتدريب المستمر وإعادة التنسيب ،وضبط عمل
ليس في مكاتبهم فقط وليس في إداراتهم فقط ،بل التأ ّكد أنهم موجودون في لبنان!
لقد وضعت وزارة الدولة لشؤون التطوير اإلداري وراجعت وطورت دراسات هيكليات
إدارية ووظيفية لكل الوزارات تقريباً وأرسلت إليها كلها عدة مرات ،ونادراً ما كان يتم
استجابة أو إكتراث حتى ،وواحدة من المشكالت الحاضرة بروائحها هي وظيفة وصالحية
وزارة البيئة وموقعها نسبة إلى غيرها من الوزارات( .كما أن وزارة المال تحتاج إلى
مراجعة كبرى في هيكليتها).
لقد طغت صالحية ،أو باألحرى دور الوزير ،على الوزارة ك ّلها بحيث استبدل كل
اإلدارة بنفسه ،بحيث صارت كل وزارة مستقلة بنفسها؛ ال يقبل الوزير ،وهو مؤقت فيها،
عالقة ألحد أو مع أحد فيها .وصار مجلس الوزراء هو اللجنة التي ُيشارك فيها بالمال مع
آخرين أو منعه ،وبصنع القرار السياسي أو منعه.
إن الوزير هو المسؤول األول عن ُحسن أداء إدارته وانتظامها وإنتاج ّيتها وتق ّيدها
بالقوانين ،وهو ليس الرئيس التشغيلي للوزارة .إنّ اإلدارة العا ّمة ينبغي أن تكون
موحدة أو متقاربة ،وقبل ذلك ينبغي أن تكون موجودة وأن تكون لها مقرات
إجراءاتها ّ
كافية وصالحة ،ال تكون أسيرة عقود االيجار هنا وهناك ،وأنا أتكلم عن كل شيء تقريباً،
بما فيها اإلدارات الكبرى والوزارات ومخافر الشرطة والقضاة ،وال تزال التصاميم الكاملة
لمبانٍ حديثة لإلدارة تنتظر إقرارها.
إن قوانين عديدة متعلقة باإلدارة اللبنانية تحتاج إلى مراجعة عميقة ،كما أن
ٍ
حاجات ومعايير عملٍ
وتنظيم جديدة؛ ومن أه ّمها
هناك حاجة لقوانين جديدة لنشوء
ٍ
ُ
تعديل المواصفات المطلوبة لكثير من الوظائف القيادية ،واختصا ُر إجراءات محاسبة
الموظفين وتشريعات ون ُُظم إدار ّية تلحظ وجود وحضور واستعمال ومرجعية النظم
واألجهزة المعلوماتية.
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ليس اإلدارة اللبنانية كائناً منفص ًال ،بل هي جزء من منظومة الدولة الكبرى ،الحاضرة
والفاعلة والصحيحة .ولكنها يجب أن تكون مستقلة عن السياسي ومتحررة منه ال أسيرة
له .إن تطوير وإصالح اإلدارة ال يمكن أن يتم أو أن يكون فعاالً وثابتاً إن لم تُستكمل
صالحها.
ال ُبنى السياس ّية
وتصحح ويستقر ُ
ّ
أذ ّكر هنا بالضرورة الحيوية إلعادة االستقاللية إلى المجلس الدستوري ،وتحريره من
المؤسسات الرقابية الكبرى األسيرة أيضاً.
مجلس النواب ومجلس الوزراء ،وهو من
ّ
بدون إصالح شامل سياسي ،وقانوني قضائي ،يصعب تص ّو ُر إمكانية حصول ونجاح
إصالح إداري ،وإيقاف الفساد وبالتالي منعه من الحدوث .وال يعود األمر ُيختصر بمقول ٍة
ٍ
أو شكوى «وجود دولة داخل دولة» ،بل يتح ّول األمر ،وهو تح ّول فع ًال في رأيي ،إن لبنان
صار دويلة بين الدويالت الداخلية.
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كلمة القا�ضي جورج عواد
رئي�س التفتي�ش المركزي
االدارة هي مرآة الدولة .فكما تكون الدولة تكون االدارة وعلى هذا االساس فإن الدولة
لها كل المصلحة بإصالح أي خلل في االدارة لما في ذلك من انعكاس على صدقيتها
وانتاجيتها وذلك ان االدارة هي أدارة السلطة التنفيذية بإمتياز الكل يجمع على وجوب
إجراء ورشة لإلصالح االداري ذلك أن هناك خلل في االدارة إن على صعيد فعاليتها أو
على صعيد نزاهتها أي بمعنى آخر بمكافحة الفساد الذي يشكو منه مجتمعنا.
بالنسبة لتفعيل االدارة فهذا االمر يتأتّى عبر تبسيط المعامالت وتعزيز التدابير التي
تؤمن الشفافية.
متى تأمنت هذه االمور تصبح المحاسبة أسهل ولكن المحاسبة حتى تكون ناجعة
يجب تأمين المناخ المالئم لها على كافة االصعدة.
فالمحاسبة حق شرعي ودستوري للشعب لمحاسبة حكامه عبر االنتخابات التشريعية
ما يعني أن الديموقراطية هي الكفيلة والضامنة إلجراء أي إصالح مرجو للوصول بالبالد
الى العولمة الرشيدة.
فالعولمة بحسب تعريف برنامج االمم المتحدة للتنمية هي ممارسة السلطة
االقتصادية والسياسية واالدارية بغاية ادارة شؤون البالد على كافة االصعدة ،فتشمل
المؤسسات واالجراءات التي بموجبها ينظم المواطنون والمجموعات مصالحهم ويمارسوا
حقوقهم وواجباتهم ويديروا خالفاتهم.
بمعنى آخر فمن فضائل هذا التعريف أن العولمة الرشيدة هي التي تستند الى
الديموقراطية التي تؤمن المحاسبة من قبل مصدر السلطات أي الشعب وبانتفاء
الديموقراطية تنتفي كل محاسبة.
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فالعولمة الرشيدة إذا ،تش ِّكل الشرط االساس لتفعيل العقد االجتماعي ولترسيخ الثقة
بين الطبقة الحاكمة والمواطنين.
هذه االمور ذ ّكرت بها ألقول لكم بأن االصالح االداري المنشود غير قابل للتحقق إال
متى انتظمت الحياة السياسية في البالد ذلك أنه ال يمكن تحسين االدارة والمؤسسات
الدستورية والبالد معطلة وما نشهده اليوم على ساحتنا الوطنية ال يعكس الديموقراطية
بل هو مجرد فوضى وفلتان وال يعكس إال الحالة المرض ّية التي تمر بها البالد.
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اجلل�سة الرابعة
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كلمة مدير الجل�سة الدكتور �إيلي مخايل
الدخول إلى الوظيفة العامة
الوظيفة العامة هي فعل إيمان والتزام بالدولة الدامجة والراعية لكل مواطنيها على
أسس العدالة واإلنصاف والمساواة.
هي اندفاع للعطاء والخدمة العامة إلى جانب كونها فرصة للعمل الالئق تمكن
صاحبها من اإلنتفاع من جملة منافع ومن اإلستقرار المهني.و السؤال هنا لماذا احجام
المسيحيين عن االقبال الى المواقع االدارية بمختلف فئاتها وتفضيلهم القطاع الخاص او
الهجرة وما هي السبل الستعادة ثقتهم بالدولة ومؤسساتها
الموظف الصالح المع ّد مهن ًيا وأخالق ًيا ووطن ًيا هو ضمانة فعالية اإلدارة وكفاءتها
وبدونه يتعثر اإلصالح وتتبدد فرص قيام الدولة وإدارتها.االعداد االساسي والتدريب
المستمر و االنفتاح على التقدم والتكنولوجيا واعتماد منهجيات التخطيط و ادارة
الموارد البشرية و التقويم الذاتي و المؤسساتي مبادئ اذا ما تم اعتمادها وممارستها
تعزز قدرات القطاع العام التنافسية وتجعله اكثر قدرة على لعب دور الشريك مع
القطاع الخاص و التكامل معه ومع هيئات المجتمع المدني في سبيل تنمية مستدامة
و مجتمع دامج ال اقصاء فيه و ال تمييز
تستطيع الوظيفة العامة أن تحفز استثمارات القطاع الخاص وأن توفر فرص التنمية
المستدامة ولها دور أكيد في تعزيز المواطنة من خالل استعادة المواطن ثقته بالدولة
وتدعيم انتمائه الوطني.
أمام هذا الدور النبيل ال بد من تأمين فرص متساوية ومتكافئة لبلوغ الوظيفة العامة
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أمام كل اللبنانيين بمختلف طوائفهم وفئاتهم وال سيما الشباب و على الدولة ان تشجع
الشباب على اإلقبال الى الوظيفة العامة من خالل عصرنتها وتطويرها ومن خالل إتاحة
فرص التعيين فيها للجميع على أسس الكفاءة والجدارة عبر آليات شفافة تعتمد معايير
موحدة ومعلنة وواضحة.
الوظيفة العامة هي عمل رسولي يتوخى الخدمة والخير العام وتنمية اإلنسان وتعزيز
الرخاء اإلجتماعي ولذلك يجب أن تبقى بمنأى عن الزبائنية ومصالح وجشع بعض
السياسيين الذين يستجلبون إليها منظومة الفساد والمحسوبيات والتنفيعات وحمايتها
وتدعيم مناعتها واجب ومسوؤلية وطنية واخالقية.
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كلمة الأ�ستاذ توبيا�س �شنيل
مدير مكتب رئي�س االدارة االقليمية
 المانيا- لمقاطعة �سك�سونيا
Historical Development
The merit principle as an entry requirement for public service is not
European origin. In fact, it derives from the Far East. Specifically in
China, the Qin and Han Dynasties developed the merit principle in the
17th century. Its content was revolutionary at that time for the monarchial Europe. The public servant rank within the state administration is
defined exclusively according to his achievement. The former absolute
monarchies of Europe recognized the importance of the merit principle
for power preservation through its extended large empires. Although
the absolute monarchies in Europe belong to the past, the merit principle is still until this date asserted in its various facets in Europe.
Knowledge
In the merit principle, the recruiting of candidates for an entry-level
position in the civil service is based significantly on the knowledge of
the candidate. The corresponding certificates of educational institutions shall prove this fact. Thus, the suitable candidates holding the
best certificates shall be invited to an interview.
Best Aptitude
The merit principle shall decisively end with the promotion and the
most appropriate candidate is selected for a promotion position. This
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selection process is also based on a performance comparison of suitable candidates. The candidates are decisively granted the office
responsible for promotion of a civil servant when their assessments
within the public service are regularly created.
Merit principle in the German constitution
The German constitution and the fundamental law regulate the
merit principle apodictically by Article 33, paragraph 2: “Every German
citizen shall be equally for any public office according to his aptitude,
qualifications and professional achievements for any public office”.
The religion affiliation should never play a role. The Article 33, paragraph 3 of the Basic Law stated the following: “Neither the enjoyment
of civil and political rights, nor eligibility for public office, nor rights
acquired in the public service shall be dependent upon religious affiliation. No one may be disadvantaged because of his adherence or
non-adherence to a denomination or a philosophical creed.
No central recruiting authority
In Germany, there is no central authority managing the access to the
public service. In fact, the federal government (the federal ministries
and the federal administration), the states (the provincial government
and the regional government authority), the statutory corporations
with self-administration rights (cities, administrative districts, diverse
universities), recruit their staff each autonomously depending on their
needs. The federal government as well as the states have also no
central authority to recruit or rather to develop the staff for their relative
statutory corporations. Each federal ministry and provincial Ministry is
autonomous regarding the recruitment and development of its staff,
except for the high-ranking personnel, it is required the approval of
the federal government and the state government. At the federal ministries and the ministries of states, the subordinate institutions enjoy
this rule. However, there is often the exception in the recruitment of
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senior official’s personnel; there is a large degree of autonomy in the
recruitment and development of its staff.
Employment Procedure in the Civil Service (Entry position)
At the beginning, there is the concrete description of the task as
well as the requirements for the candidates. The requirements shall
concretely designate which qualifications of the candidates must necessarily be filled.
The description of the task and the requirement profile shall be introduced together in a job advertisement. These needs shall be freely
accessible for suitable applicants as result of their right to free access to any public office according to their aptitude, competence and
professional performance. For this purpose, one uses frequently the
Internet at entry-level positions. (Proper authority homepage, employment on job platform, etc.).
According to the received applications, it shall be identified in which
level the requirements shall most closely match. The best-identified
candidates shall be invited for an interview. The most suitable candidate shall be selected during the interview. In addition, a ranking of
place from 1 to 3 is determined. The selection process will be documented in writing.
The candidates with humble results, even those who were not invited to an interview, shall be notified in writing of the result.
Fourteen days following informing candidates with humble results,
the recruitment of the successful candidates shall occur. Within this
period, the candidates with humble results can seek legal protection
before the administrative courts. The administrative courts can concede the authorities to adjust their final decision.
Example: For a hiring procedure of a consultant in a ministry (Description of the task), there is a state examination as requirement profile. (Maximum 18 points reached). “A” applies to (9 of 18 points), B
(10 of 18 points), and C (6 of 18 points). The candidates A and B shall
be invited to an interview. The examination result of C is too weak. The
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achievement of candidates A and B is decisive during the interview.
The better candidate shall be hired.
Promotion
The results of the candidate assessments are exclusively significant for decisive promotion. In the public service, the evaluations are
regularly conducted every three years. Only, these assessments decide the future career of the official assessed. The age, gender, affiliation to a religious group or a party are also irrelevant as the results in
the examination, which led to the employment.
The candidates with humble results, even those who were not invited to an interview, shall be notified the result in writing.
Fourteen days following informing candidates with humble results,
the recruitment of the successful candidates shall occur. Within this
period, the candidates with humble results can seek legal protection
before the administrative courts. The administrative courts can concede the authorities to adjust their final decision.
Example: A, B and C are police inspectors. To fill the vacancy there
is a promotion authority as chief police inspector at the superior office. “A” scored the assessment 9 in the regular appraisal promotion
(a maximum of 16 points), B scored 10 and C scored 8 points. B shall
convey, even if B is 25 years old and C is 50 years old.
Restrictions on Merit Principle
In Germany, the merit principle experiences also the restrictions.
Some of the municipal officials were elected (e.g. Mayor, district administrators). The voters of the municipality decide for example the
mayor if they want to choose the mayor. Here, there are no governmental specifications such as a possible university degree.
The confidence in government officials shall prevail for political appointments. These positions of the so-called «political officials» are
awarded very restrictively in Germany. (In the free state of Saxony, a
state of the Federal Republic of Germany, it only affects less than twen108

ty people for more than 80,000 officials and public employees). Furthermore, the so-called «political officials» are generally high-ranking
officials who were appointed after proven multiple promotion positions.
For certain groups, a disadvantage compensation is fixed. However, this is applied in a restrictively way. It is only reached with the
same performance. For example, severely disabled candidates are
preferred only when they own exactly equal qualifications compared
to their rival applicants.
The restriction is recognized, respectively for the narrowing of the
merit principle even with the internal employment. Frequently, only
candidates requesting permanent positions can apply, and who are
employed in the entity for a fixed term.
Control of the Merit Principle
When there are restrictions and violations of the merit principle, the
inferior public officer of the civil service can bring the matter before the
courts and plead the violation of his rights guaranteed by the constitution. This can strengthen his position and also lead the issuing authorities to be more careful and to guarantee a clear implementation of the
merit principle of the application procedures.
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كلمة الأ�ستاذ زياد الحايك
�أمين عام المجل�س الأعلى للخ�صخ�صة
انني ال اعتقد ان عدد المسيحيين العاملين في الدولة يجب ان يكون موضع اهتمامنا
الوحيد .فإن التعادل مع باقي الطوائف باألعداد هو امر غير متاح .وأن يتوازى التمثيل
المسيحي في الدولة مع عدد المسيحيين األقلوي ليس ذو فائدة عملية .وإن كان المرء
يسعى الى الفوز على دايفد بكهام فلن يتمكن من ذلك على ملعب كرة القدم .بل
يجب ان يبارزه في لعبة الشطرنج .وإن لم يكن المسيحيون ملح الدولة فال فائدة من
وجودهم فيها ...إن معنى وجودهم في الدولة متصل مباشرة بالقيمة المضافة التي
المهم هو استمالة
يمكنهم ان يضفوها على الدولة وعلى وطنهم .من هذا المنطلق فإن ّ
خيرة شبابهم (كما خيرة شباب سائر الطوائف) للعمل في القطاع العام .وحدها نوعية
المنخرطين في المالك تكون ذات فائدة للوطن وليس عددهم.
هؤالء الخ ّيرون من الشباب ليسوا مستع ّدين اليوم للعمل في الشأن العام ألنهم
يتص ّورون ان الدولة ليست المكان الذي قد يصل فيه المرء الى طموحاته .فالدولة
ال تدفع معاشات تليق بذوي الشهادات .وهذا تصور غير صحيح :أوالً ،ان معاش
الموظف الشهري في القطاع العام في الدرجة الثالثة يبدأ بمعدل  1.400.000ليرة،
يضاف اليها  200.000ليرة بدل نقل وشهرين اضافيين وشهرين ساعات اضافية ،اي
بمجموع  2.067.000ليرة بالشهر ،وهو مبلغ قلما يحصل عليه من يدخل الى القطاع
الخاص .ثانياً ،ان اإلستقرار الوظيفي ميزة مهمة لكثير من الشباب ،كما هي امكانية اخذ
اجازة دراسية قد تصل مدتها الى ثالث سنوات من دون ان يخسر الموظف وظيفته.
ثالثاً ،يحصل الموظف على تأمين طبي يدفع  %80من كلفة التطبيب و %100من كلفة
المستشفى وكامل كلفة طب االسنان واالمراض المزمنة والعناية المسبقة للموظف ولكل
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افراد عائلته المقيمين معه .رابعاً ،تدفع الدولة للموظف  %75من قسط أوالده المدرسي
وحتى  3.140.000ليرة من قسطهم الجامعي .خامساً يتقاضى موظف القطاع العام
تعويض نهاية الخدمة مثل موظف القطاع الخاص ويزيد عليه معاش تقاعدي له ولزوجه
ننسين بونات
وبنته العزباء من بعده بنسبة  %85معفية من ضريبة الدخل .سادساً ،ال
ّ
البنزين واألكل والسيارة والتلفون في بعض االحيان ،وال السفر في مهمات مدفوعة الى
الخارج ،وال جدول العمل الذي يساوي  32ساعة في االسبوع ،مما يسمح لموظف الدولة
بمزاولة مهنة التعليم الى  160ساعة في السنة.
يرى الشباب أيضاً أن الدولة هي مؤسسة ينخرها الفساد والتبعية والزبائنية .فإذا
كانت صورة الدولة مهترئة ،كيف نستقطب خيرة شبابنا للعمل فيها؟ لذلك ينبغي ان
نغير صورة الدولة في اذهان هؤالء الشباب فيتشجعوا على الدخول الى الوظيفة العامة.
والحقيقة هي ان الدولة ليست كلها فاسدة بل فيها ادارات كثيرة ومؤسسات متعددة
تسودها روح المهنية والعمل الجاد .وهذه هي الجهات التي يجب ان نسلط عليها
الضوء ونميزها ونجعلها رمز الدولة المتقدمة التي يمكن للمرء ان يحقق فيها طموحاته.
هكذا نربح دولتنا ووطننا ومجتمعنا وشبابنا!
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كلمة اال�ستاذة نتالي يارد
رئي�سة �إدارة الأبحاث والتوجيه
استقطاب الموارد البشرية إلى وظائف القطاع العام
ان نجاح االدارة العامة وتطورها وقدرتها على منافسة القطاع الخاص تكمن في انتقاء
الموارد البشرية الكفؤة والقادرة على مواكبة التطور  ،االمر الذي يمكنها من تحقيق
هدفها االول اال وهو المصلحة العامة.
من هنا تظهر اهمية اسلوب اختيار الموظفين الذي يجب ان يكون ذا طابع موضوعي
مرتكز على الجدارة واالستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص وهذا ما نص عليه الدستور
في المادة  12منه:
« لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة ال ميزة الحد على االخر إال من حيث
االستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون».
ومن اجل تحقيق الهدف المذكور انشأ المشترع اللبناني جهازاً مركزياً اساسياً مستق ًال
ومتخصصاً هو مجلس الخدمة المدنية  ،واناط به شؤون الوظيفة العامة في كل مراحلها ،
ابتداء من اجراء المباريات للدخول الى الوظيفة العامة وطيلة الحياة الوظيفية للموظف
الى حين انتهاء خدمته.
ومجلس الخدمة المدنية هو احد اجهزة الرقابة الى جانب التفتيش المركزي وديوان
المحاسبة والهيئة العليا للتأديب نص المرسوم االشتراعي رقم  114تاريخ 1959/6/12
وتعديالته على انشائه حيث جاء في المادة االولى منه ما يلي  « :انشئ لدى رئاسة مجلس
الوزراء مجلس للخدمة المدنية تشمل صالحيته جميع االدارات العامة والمؤسسات
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العامة وموظفيها والبلديات الكبرى والبلديات التي تخضعها الحكومة لرقابته بمرسوم
يتخذ في مجلس الوزراء باستثناء القضاء والجيش واالفراد المدنيين الملحقين بالجيش،
وقوى االمن الداخلي واالمن العام واالفراد المدنيين الملحقين بقوى االمن الداخلي
واالمن العام» .وحددت في المادة  2منه مهامه.
ويتألف مجلس الخدمة المدنية من ادارتين هما ادارة الموظفين وادارة االبحاث
والتوجيه ومصلحة ادارية مشتركة اما هيئة المجلس فتتألف من رئيس مجلس الخدمة
المدنية رئيساً وعضوين هما رئيس ادارة الموظفين ورئيس ادارة االبحاث والتوجيه وتضم
ادارة الموظفين مصلحة للمباريات والملفات الشخصية فيها دائرتين دائرة المباريات
ودائرة الملفات الشخصية وقد اناط المشترع بدائرة المباريات اجراء المباريات للدخول
الى الوظيفة العامة .ويقوم المجلس من اجل اجراء المباريات بإتخاذ ما يلزم من تدابير
وإجراءات وفقاً للقوانين واالنظمة النافذة
وهذا االسلوب (اي المباراة) هو من افضل الطرق المعتمدة فانه يحول دون قيام كل
ادارة على حدة باجراء المباراة الخاصة بها ويؤمن المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة
بين المرشحين .كما يؤمن وصول الموارد البشرية التي تتمتع بكفاءات عالية  ،فض ًال
عن ان تولي مجلس الخدمة المدنية اجراء المباريات في القطاع العام  ،يؤمن سالمتها
ونزاهتها  ،اذ تتوافر لديه االمكانات المطلوبة لذلك ان من حيث وجود جهاز متخصص
قد ال يتوافر لدى اي ادارة اخرى او من حيث الخبرة المكتسبة من تجارب السنين
السابقة.
وتقوم المباريات على اسس الشفافية والعالنية وذلك عبر االعالن عن اجراء المباريات
بطرق متعددة :في االذاعة اللبنانية وفي ثالث صحف كما على الموقع االلكتروني
للمجلس وعلى باب المجلس ( لوحة االعالنات) كما ان اإلجراءات المتعلقة بها (الئحة
المقبولين -قرار النتائج ).....أصبحت بالكامل ممكننة من خالل برنامج وضع لهذا
الخصوص  ،ويمكن للمرشحين االطالع عليها  ،االمر الذي يوفر الكثير من الجهد والوقت
على المرشحين ،ويفسح المجال امام المواطنين جميعاً لالشتراك فيها متى توافرت
لديهم الشروط المطلوبة ويؤمن المساواة في ما بينهم .
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كما وال بد من االشارة الى مجانية المباراة فال تكلفة على المرشح سوى رسم الطابع
المالي ( الف ليرة لبنانية ) لصقاً على طلب الترشيح.
اما من الناحية العملية فان التوظيف في القطاع العام  ،هو عملية متكاملة مترابطة
تشمل عدة مراحل تفضي الى تعيين الناجحين في الوظائف العامة التي اجريت المباراة
لملئها ،نوجزها كما يلي :
 -1تحديد الحاجة  :بناء لطلب االدارة او عدد من االدارات تقوم ادارة االبحاث
والتوجيه بدراسة الحاجة الى ملء المراكز المطلوبة
وبعدها يصار الى الحصول على موافقة مجلس الوزراء استناداً الى قرارته المتعددة
في هذا الشأن التي نصت على منع التوظيف باي شكل من االشكال اال في الحاالت
الضرورية التي يقررها
 -2اعداد المحضر  :تقوم ادارة الموظفين بمراسلة االدارة المعنية التي تنتدب احد
موظفيها ( منتدباً او مفوضاً من الوزير) لوضع مواد المباراة ومواضيعها كما منح عالمات
اضافية للذين لهم في الخدمة عشر سنوات او يحملون شهادات اعلى على ان تعطى
عند ترتيب مراتب النجاح ويدون محضر بهذا الشأن وهذا المحضر تستند اليه ادارة
الموظفين عند اقتراح نظام المباريات على هيئة مجلس الخدمة المدنية.
 -3نظام للمباراة  :تضع هيئة مجلس الخدمة انظمة المباريات وموادها ويمكن
للمجلس ان ينظم مباراة واحدة مشتركة للوظائف المتشابهة ضمن الفئة نفسها في
جميع االدارات او ان ينظم مباراة خاصة لكل ادارة .
 -4تنظيم المباراة :وتعود الى ادارة الموظفين ( موعد اجراء المباراة -المدة لتفديم
الطلبات -الموعد االفصى لصدور النتائج ،)...كما يشمل جميع المعلومات التي حددها
نظام المباريات الصادر عن الهيئة .وفور االعالن عن المباريات تقوم دائرة المباريات في
ادارة الموظفين بتلقي طلبات المرشحين مع المستندات المطلوبة.
 -5اجراءات المباريات  :النصوص التحضيرية الجراء المباراة اي الئحة المقبولين:
التي تصدر بقرار عن الهيئة بناء على اقتراح رئيس ادارة الموظفين وتشكيل اللجنة
الفاحصة وتصدر ايضاً بقرار عن الهيئة ويكون اعضاؤها من ذوي االختصاص والكفاءة
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وتأليف جهاز المراقبة ويتضمن تسمية رئيس مركز ومراقبين عامين ومراقبين  ،واخيراً
تحديد مكان المباراة .
تضع اللجنة الفاحصة االسئلة وتتخذ جميع التدابير للمحافظة على سريتها وترسل
الى مراكز االمتحانات في مغلفات مقفلة ويتولى جهاز المراقبة تأمين حسن سير
المباراة.
التصحيح تضع اللجنة الفاحصة االسس الواجب اتباعها في التصحيح وتدون في
محضر ،توزع المسابقات التي تحمل ارقاماً وهمية اقساماً بين المصححين وبعد االنتهاء
من تصحيح القسم بكامله يسلم مع ورقة العالمات الى رئيس الدائرة ويسلم هذا
القسم الى مصحح ثان .بعد انتهاء التصحيح المزدوج تقابل العالمات وفي حال وجود
فرق بين العالمتين يتعدى االثنين او كانت احداها عالمة غير الغية ومجموعهما عالمة
الغية اعيد عرض المسابقة على اللجنة الفرعية للبت بها  .وبعد انتهاء التصحيح يحدد
موعد لتجتمع اللجنة الفاحصة ويتم فض المسابقات وتدون العالمات على سجل خاص
وتوقع عليه وتدرج اسماء الناجحين في محضر موقع منها وتسلم الى ادارة الموظفين ،
وذلك وفقاً للنظام العام للمباريات.
 -6اعالن النتائج وتصدر بقرار من رئيس ادارة الموظفين يدون في متنه اسماء
الناجحين ومراتب نجاحهم ومجموع عالمات كل منهم.
واخيراً نصل الى اعداد مشروع مرسوم التعيين من قبل مجلس الخدمة المدنية في
حال اجراء مباراة مشتركة لوظائف متشابهة لجميع االدارات العامة او من قبل االدارة
المعنية اذا كانت المباراة اجريت لملء وظائف لديها وذلك مع احترام تسلسل مراتب
النجاح.
وفي النهاية ال بد من االشارة إلى أن المباريات في مجلس الخدمة المدنية وبحسب
االحصاءات التي تجرى في كل عام تستقطب عدداً كبيراً من المرشحين وبالتالي تؤمن
فرص عمل لكثير من الشبان والشابات بعد تخرجهم من الجامعات والمعاهد ،االمر
الذي يجعل القطاع العام اكثر القطاعات حيوية .
واستعير من مقدمة التقرير السنوي عن اعمال مجلس الخدمة المدنية لعام 2010
بقلم الدكتور خالد قباني رئيس مجلس الخدمة المدنية في حينه ألقول  « :ان تكون
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موظفاً عاماً  ،يعني ان تحظى بشرف االنتساب الى الدولة ،وان تكون اميناً على الخدمة
العامة  ،ان تحرص على المصلحة العامة وتسهر على الشأن العام.
ان تكون عام ًال في الدولة ،يعني ان تكون مسؤوالً  ،والمسؤولية امانة وليست وجاهاً
او حظوة او تسلطاً على الناس ،فالسلطة التي اناطها بك القانون  ،يعني ان تمارسها في
حدود القانون ال خروجاً عنه ،وان تستعملها في خدمة المواطن.
ان تكون موظفاً يعني باالولوية ان تكون مواطناً  ،تنتسب وتنتمي الى وطن ودولة،
يعني ان تحترم القانون وتخضع له وتعمل بهديه ووفقاً لنصوصه ،واال تتجاوز احكامه
وان ال تستخدمه بما يضر الناس او يسيء اليهم».

116

كلمة الأ�ستاذ محمد ابراهيم �شم�س الدين
باحث في ال�شركة الدولية للمعلومات
السيدات والسادة
االصدقاء االعزاء
اسعد الله صباحكم .
بداية «اتقد ُم بالشكر من الرابطة المارونية ومن لجنة شؤون الموظفين واالدارات
العامة التاحتهما لي فرصة اللقاء معكم  ،للحديث عن واحدة من معضالتنا اللبنانية التي
تشكل احدى اداوت التعطيل عوض ان تكون رافعة لنهضة الوطن وتقدمه.

 -1اسباب الخلل وانعدام التوازن في الوظيفة العامة .

يتفق المتابعون لواقع الوظيفة العامة في لبنان السيما في الشق الطائفي منها
على وجود خلل كبير في توزع هذه الوظائف بين المسلمين والمسيحيين لمصلحة
المسلمين ،في وطن مبني على اسس طائفية .
ومرد هذا الخلل الى اسباب عديدة اختصرها بسببين:
السبب االول:وهو التعديل الدستوري للمادة  95من الدستور بموجب اتفاقية الطائف
الذي الغى النص القديم « بتمثيل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة» ،واعتمد
نصا» جديدا حصر التمثيل الطائفي في «وظائف الفئة االولى وفي ما يعادل الفئة
االولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص
اية وظيفة الية طائفة مع التقيد بمبدأي االختصاص والكفاءة « .وقد اع ُتمد هذا بصورة
جزئية اذ خصص لكل طائفة وظائف معينة تحولت الى احتكارات طائفية واصبح تبديلها
117

بين طائفة واخرى مهمة شبه مستحيلة خاصة في بعض المواقع المهمة واالساسية.
السبب الثاني  :وهو الخلل الديمغرافي نتيجة زيادة اعداد المسلمين بشكل كبير
يفوق اعداد المسيحيين ،وهذه الزيادة مردها الى عدة اسباب وعوامل دينية واجتماعية
وثقافية ( تعدد الزوجات والبيئة الريفية التي يعيش فيها اكثرية المسلمين ) والحرب
والهجرة ،واسباب قانونية السيما مرسوم التجنيس الرقم  5247تاريخ  20حزيران 1994
الذي قضى بتجنيس  153452شخصا  ،وصل عددهم بعد تنفيذ المرسوم نتيجة الوالدات
والزواج الى  202527شخصا موزعين :
 43516مسيحيا اي بنسبة %21.5
 159011مسلما اي بنسبة %78.5
فلبنان ذات االكثرية المسيحية عند تأسيسه لم يعد كذلك ،والمسيحيون قد يصبحون
اقلية صغيرة في العقود القادمة .
فمن المعروف ان عدد سكان المتصرفية في العام  1860قد بلغ  217675نسمة
شكل المسيحيون منهم نسبة  %79مقابل  %21مسلمون .وقد شكل الموارنة االكثرية
بنسبة قاربت النصف ( .)%46.8
وفي االحصاء الوحيد االول واالخير الذي جرى في لبنان في العام  1932بلغ عدد
اللبنانيين المسجلين  1046164نسمة موزعين بنسبة  % 59.2مسيحيون وبنسبة %40.4
مسلمون  ،وقد اخذ هذا الواقع بالتبدل على مر السنوات وحصل االنقالب الديمغرافي،
فوصل عدد اللبنانيين في العام  2015الى نحو  5.2مليون نسمة موزعين بنسبة %34
مسيحيون و بنسبة  %66مسلمون .وفقا لما هو مبين في الجدول رقم  :1اذ ارتفعت
اعداد اللبنانيين بنسبة  . %400وبلغت هذه النسبة لدى المسلمين  %715بينما انخفضت
لدى المسيحيين الى %.180
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جدول رقم  : 1توزع اللبنانيين تبعا للطائفة تبعا الحصاء العام  1932وتقديرات
العام 2015
عدد اللبنانيين 1932

النسبة تقدير عدد اللبنانين  2015النسبة

الطائفة

351197
موارنة		
133343
روم ارثوذكس		
		
76336
روم كاثوليك		
		
28072
ارمن ارثوذكس
		
6434
ارمن كاثوليك		
		
سريان ارثوذكس 2820
		
3115
سريان كاثوليك
		
4600
بروتستانت		
		
12040
اقليات مسيحية
مجموع المسيحيين 617957
194305
			
سني
166545
شيعي 		
		
62094
درزي		
		
1260
علوي		
مجموع المسلمين 424204
		
4003
			
يهود
1.046.164
المجموع العام

%18.5
%6.5
%4.2
%2
%0.5
%0.5
%0.3
%0.4
%0.5
%33.4
%30
%30
%5.6
%0.85
%66.5
%0.15
%100

 960 %33.5الف 		
 335 %12.7الف		
 220 %7.3الف		
 105 %2.7االف		
 24 %0.6الف 		
			
 25 %0.3الف
 14 %0.3الف 		
 20 %0.4الف 		
 27 %1.07الف 		
 1.730 %59مليون		
 1.561 %18.5مليون		
 1.565 %16مليون		
 290 %6الف 		
			
 44 %0.12الف
 3.460 %40.5مليون		
 8 %0.4االف 		
 5.2 %100مليون		

وهذه االرقام قد يرفضها البعض ويعتبرها غير صحيحة  ،لكن اعداد الناخبين تؤكدها
ففي العام  2005بلغ عدد الناخبين نحو  3ماليين ناخب ،منهم  1.766ماليين مسلم
اي بنسبة . %59مقابل  1.230مليون ناخب مسيحي اي بنسبة %41
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وفي العام  2009بلغ عدد الناخبين  3.266مليون ناخبا»  ،منهم  1.970مليون ناخب
مسلم اي بنسبة . %60.3مقابل  1.292مليون ناخب مسيحي اي بنسبة .%39.7
وفي العام  2013بلغ عدد الناخبين 3.463مليون ناخب  ،منهم  2.151مليون ناخب
مسلم اي بنسبة  ، %62.1مقابل  1.306مليون ناخب مسيحي اي بنسبة .%37.8

 -2واقع الوظيفة العامة وتوزعها تبعا للطائفة.

ترتفع منذ سنوات عديدة شكوى المسيحيين جراء تزايد اعداد الموظفين المسلمين
في القطاع العام وتراجع اعداد الموظفين المسيحيين  ،معتبرين ان هذا االمر قد
يحمل مخاطر على الوجود والدور المسيحي الفعال في لبنان  ،وهذه الشكوى ليست
مبنية على هواجس واوهام بل مستندة الى حقائق والى اعداد الموظفين ما دون الفئة
االولى والتي تظهر بشكل واضح تفوق اعداد الموظفين المسلمين على اعداد الموظفين
المسيحيين .
 الفئة االولى :يبلغ عدد وظائف الفئة االولى في االدارات العامة وفي المؤسساتالعامة وفي الشركات المملوكة من الدولة ( الميدل ايست -كازينو لبنان -انترا –بنك
التمويل) 150وظيفة موزعة بشكل متساو بين المسلمين (  75وظيفة) والمسيحيين (72
وظيفة) وهناك  3وظائف جديدة التزال شاغرة  .مع تسجيل مالحظة مهمة واساسية
ان بعض المواقع التي يشغلها المسيحيون السيما الموارنة تفوق اهميتها المواقع التي
يشغلها المسملون .وتتوزع هذه الوظائف:
موارنة  44 :وظيفة ومن ابرزها:حاكم مصرف لبنان – قائد الجيش اللبناني – رئيس
مجلس القضاء االعلى – مدير عام الجمارك -رئيس التفتيش المركزي -مدير عام وزارة المال
– مدير شركة كازينو لبنان-مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان.مدير المخابرات في الجيش-
المدير العام لرئاسة الجمهورية اللبنانية -محافظ البقاع -مدير عام االحوال الشخصية
روم ارثوذكس 11 :وظيفة ومن ابرزها:محافظ مدينة بيروت – رئيس الصندوق
المركزي للمهجرين – رئيس هيئة ادارة السير واالليات –رئيس الهيئة العليا للتأديب
روم كاثوليك 11 :وظيفة ومن ابرزها:المدير العام المن الدولة –المدير العام للطرق
والمباني في وزارة االشغال العامة والنقل -رئيس لجنة بورصة بيروت .محافظ الشمال
120

ارمن ارثوذكس واقليات  6:وظائف
سنة  30 :وظيفة ومن ابرزها  :مدير عام قوى االمن الداخلي – محافظ جبل لبنان-
االمين العام لرئاسة مجلس الوزراء – رئيس مجلس االنماء واالعمار – رئيس لجنة الرقابة
على المصارف -رئيس مجلس الخدمة المدنية-رئيس هيئة اوجيرو -مدعي عام التمييز
– رئيس شركة طيران الشرق االوسط.
الشيعة  33:وظيفة ومن ابرزها :المدير العام لالمن العام – رئيس الجامعة اللبنانية
– المدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي-رئيس ديوان المحاسبة -مدير
الشؤون السياسية في وزارة الداخلية والبلديات – رئيس شركة انترا لالستثمار – محافظ
النبطية – رئيس المجلس االعلى للجمارك
درزي 10:وظائف ومن ابرزها :رئيس االركان في الجيش اللبناني – محافظ الجنوب
– المدير العام لتعاونية موظفي الدولة – المدير العام لوزارة الصحة العامة – مدير
السكك الحديد والنقل المشترك
علوي  2:وظيفتين :مدير عام البريد – محافظ بعلبك والهرمل
واالرقام عن الفئتين الثانية والثالثة اوردها بكل تحفظ نظرا» للشغور الكبير في هذه
الوظائف وتبدل من يشغلها بالوكالة .
الفئة الثانية :يبلغ عدد هذه الوظائف  568وظيفة ،موزعة بنسبة  %60يشغلها
موظفون مسلمون ،و %40يشغلها موظفون مسيحيون .
الفئة الثالثة  :يبلغ عدد هذه الوظائف  4165وظيفة ،موزعة بنسبة  %66يشغلها
موظفون مسلمون ،و %34يشغلها موظفون مسيحيون .
ال تتوفر لدي ارقام عن التوزع الطائفي للضباط والعناصر في القوى االمنية
والعسكرية ،فقط لدي ارقام عن االعداد في قوى االمن الداخلي التي تشير الى تقدم
للعناصر والضباط المسلمين .
اما في القضاء فيسجل تقدم للمسيحيين بنسبة  %55مقابل  %45من المسلمين .وتم
في العام  2014الحاق  28قاضيا في معهد الدروس القضائية توزعوا  15:قاضيا مسيحيا
مقابل  13قاضيا مسلما
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في مباراة الفئة الثالثة في السلك الخارجي التي جرت في العام  ، 2015فاز 44
مرشحا» توزعوا  23 :مسيحيا مقابل  21مسلما
االساتذة الجامعيون الذين عينوا في العام  2014وبلغ عددهم  1223ستاذا» فقد
توزعوا  %52 :مسلمون مقابل  %48مسيحيون.
وفي نماذج عن التعيينات التي حصلت في العامين 2014و 2015فقد بلغت نسبة
الموظفين المسلمين  %70مقابل  %30من المسيحيين وفقا للتالي :
 كاتب ومباشر في مالك المساعدين القضائيين في وزارة العدل – الفئة الرابعة–الرتبة الثانية – الدرجة االولى وعددهم  105موظفين توزعوا  77موظفا مسلما
اي بنسبة  %73مقابل  28موظفا مسيحيا اي بنسبة %27
 مراقب مساعد في ادارة الجمارك –وزارة المالية تعيين  6مراقبين  5 ،مسلمينمقابل مسيحي واحد
 مساعد مراقب متمرن في ادارة الجمارك – وزارة المالية تعيين  57مراقبا متمرنا: 20مراقبا مسيحيا اي بنسبة  %35و 37مراقبا مسلما اي بنسبة %65
 وظائف في الفئة الرابعة في االحصاء المركزي  15 :وظيفة موزعة  14:موظفامسلما  ،مقابل موظف مسيحي واحد
 وظائف في الفئة الثالثة في االحصاء المركزي  7 :وظائف موزعة  5:موظفينمسلمين مقابل موظفين مسيحيين .
هذا الخلل في توزع الوظائف في القطاع العام تبعا للطوائف سيزداد حدة في
السنوات والعقود القادمة  ،وهو ما سيؤدي في ظل تنامي الشعور الطائفي والتطرف
االسالمي الذي ينادي بطرد المسيحيين او تحويلهم الى اهل ذمة في هذا الشرق مهد
المسيحية  ،والى شعور المسيحيين بالمزيد من العزلة والتهميش .
لذا فاني اقترح العودة الى التوازن الطائفي في الفئات الوظيفية الثانية والثالثة
كمرحلة انتقالية لحين الغاء كافة االنظمة والقوانين التي تميز بين اللبنانيين على اساس
طائفي السيما قوانين االحوال الشخصية.
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كلمة الأ�ستاذ مارون نجم
نائب رئي�س م�ؤ�س�سة البورا
سأحاول نقل الواقع الذي نعمل فيه والذي نتعامل معه .كل سنة نتعامل مع 1500
شخص يتق ّدمون إلى وظائف الدولة ونحن نقوم بتدريبهم .من خالل تعاطينا مع هؤالء
األشخاص سأحاول نقل خبرتنا على األرض .ما الذي يدعهم يتق ّدمون أو ال يتق ّدمون
لوظائف الدولة ،ما هي األسباب التي أدت إلى عدم تق ّدم الكثيرين .ما هي الحلول التي
نعمل عليها وأيضاً سنعرض مقترحات إضافية.
التحدث عن أهمية الدخول إلى الوظيفة
إذاً ،من خالل هذا العرض اآلن سأحاول
ُّ
العامة ،في القطاع العام من المسيحييين وغير المسيحيينُ ،
سأدلي بإحصاءات عن
الدورات التدريبية التي ُقمنا بها هذه السنة مع بعض األرقام .ثم سأتح ّدث عن الوضع
التقدم للوظيفة كما سأتناول الوضع عند الطوائف
عند الطوائف المسيحية .ما هي حوافز ُّ
غير المسيحية؛ وعن المعوقات التي تُواجهنا في البورا .
 أو ًال :أهمية الدخول إلى الوظيفة العامة « :هي خدمة للمجتمع تساهم مباشر ًةببناء الوطن» ،هذا ما نقوله لألشخاص الذين يلجأون إلينا ليتد ّربوا للدخول إلى الوظيفة
العامة.
المشترك .إذا أردنا
 ثانياً :هي للحفاظ على التن ُّوع الطائفي بالقطاع العام والعيش ُنحسب العامل الديمغرافي.
المحافظة على لبنان بتن ّوعه ،وعلى الشراكة ال يجب أن ُ
حتى وإن بقي  %3مسيحيين ،يجب على المجتمع أن يعمل من أجل خلق توازن في
الوظائف من أجل المحافظة على لبنان بتن ُّوعه.
 مقارنة بين األشخاص الذين يتق ّدمون إلى الدولة لبعض الوظائف :لوظيفة مح ِّرربالقضاء العدلي ،ومراقب ضرائب في وزارة المالية ،وموظفو وزارة الخارجية ومؤسسة
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كهرباء لبنان والجامعة اللبنانية الموظفين واألساتذة األخصائيين في التاريخ والجغرافيا
والعلوم اإلجتماعية.
استنتجنا أن الذين تق ّدموا لهذه الوظائف ،عددهم  4931شخصاً ،نجح منهم  528أي
بنسبة  %10تقريباً .لدى غير المسيحيين ،تق ّدم  ،13700نجح منهم  ،1200أي بنسبة
 .%8,83هذه المقارنة تؤ ِّكد لنا أن المستوى العلمي للمسيحيين الذين يتق ّدمون هو
متقارب مع المستوى العلمي للمسلمين .المستوى العلمي هو متقارب لكن الذين
المسلمين ألنهم يتق ّدمون بعدد أكبر بكثير .يتق ّدم  4000أو 5000
ينجحون أكثر ّيتهم من ُ
مسيحي بينما يتق ّدم بالمقابل ُ 14000مسلم ،هذا هو السبب الرئيسي لينجح عدد أكثر
المستوى العلمي.
المسلمين والسبب ليس ُ
من ُ
 إحصاء الدورات لهذه السنة :د ّربنا  1697شخصاً نجح منهم .295بالنسبة للوضع العام :األجراء .هناك  %70من وظائف الدولة بالتعاقد والفاتورة وهذا
ُيس ِّبب عدم استقرار في عمل اإلدارات والمؤسسات و ُيب ِعد بعض الفئات اللبنانيين عنها
وذلك ،لعدم استقرار الموظف في هذه الوظيفة.
نص عليه الدستور من
النقطة الثانية :عدم وضع آلية تنفيذية شفافة وعلمية لما ّ
المناصفة في وظائف الفئة الثانية وما دون فأصبح التوظيف استنسابي في لبنان
إلغاء ُ
وأصبح هناك اختالل في التوازن وليس هناك آلية ُت ّتبع للمحافظة على التوازن.
 الوضع عند الطوائف المسيحية :سأتح ّدث عن طالبي العمل ،عن دور األوساطالتربوية ،المدارس والجامعات والمؤسسات المسيحية والمراجع التي تح ِّدد
المباراة مثل مجلس الخدمة المدنية.
 بالنسبة لطالبي العمل ،يتق ّدم حوالي  %20مسيحيين على وظائف الدولة فهناكوظائف يتق ّدم إليها ُ %10وأخرى تصل إلى  %60كالخارجية لكن ُمع ًّدل المسيحيين
الذين يتق ّدمون على وظائف الدولة هو  %20من ُمجمل الذين يتق ّدمون.
 المستوى العلمي كما تح ّدثت سابقاً هو متقارب %10 .نجاح للمسيحيين بينماالمستم ّر
 %80من غير مسيحيين ينجح .هناك وجود مسيحي ُمه ًّدد بالتق ُّلص ُ
بالوظائف الرسمية لألسباب التالية:
المالئمة
 أ ّوالً :الجهل بطلب التوظيف ،عدم تو ّفر المعلومات وغياب اآللية ُ124

إلقرارها .طبع ُا مجلس الخدمة المدنية يضع المعلومة على اإلنترنت ونحن بدورنا
من خالل عالقاتنا في كل المجتمع اللبناني نحاول إرسال رسالة إلكترونية لهذه
الوظيفة .هذه هي إمكانياتنا ومن خالل معارفنا نقول لهم :أنشروها أنتم أيضاً
ف ُنحاول أن نُرسل هذه المعلومة لكي ال يقول أي أحد فيما بعد لم أسمع عن هذه
الوظيفة ،أو كنت أريد أن أتق ّدم لهذه الوظيفة لكني لم أعلم بها.
 رفض المسيحيين للعمل في الدولة سببه رفضهم لواقع بلدهم .هناك كثير منالتقدم إلى الوظيفة العامة لكنهم يقولون :ال نريد
األشخاص كفوئين يستطيعون ُّ
الدولة ،الدولة ال تعنينا أبداً وبعضهم يقول :أريد أن ُأنهي دراستي أو أن ُأف ِّتش
على وظيفة خارج البالد .هذا هو المفهوم لدى الناس.
وحدة
 غياب نقاط اإلختالف مع بعض الموظفين في الدولة:عدم وجود قضية ُم ّتُح ِّفزهم للحفاظ على وجودهم الوطني من خالل انخراطهم في الدولة .ال يوجد
مثل هذه القضية فلو كانت موجوده لكان حبهم لوطنهم يدعوهم للتضح ّية
واالنخراط في الوظيفة العامة.
المناسبين للوظيفة.
 األعداد المحدودة للمسيحيين ُاإلتكال على الواسطة السائدة وغياب الثقة بصدقية ونزاهة آلية التوظيف :في البورا
عندما نبدأ بتدريب األشخاص تكمن الصعوبة بإقناعهم في متابعة الدرس فهناك من
لديهم مرجعيات سياسية يعتقدون أن الواسطة ستمشي .في البورا نقول لهم ،في البورا
ال يوجد واسطة ،نحن نساعدكم في الدرس لتكونوا جاهزين لإلمتحان في آخر السنة
باإلمكانيات التي لدينا فيكون جهدنا في البداية لنستطيع إقناع األشخاص الموجودين
بالقاعة أن ي ّتكلوا على أنفسهم ويدرسوا ال ليقولوا ماذا نفعل هنا فهم ال يريدون إال ثالثة
لنائب ما أو لرئيس مجلس
أشخاص وطبع ُا هؤالء الثالثة سيكونون تابعين إما لوزير ما إما ٍ
الوزراء فنحن نعمل ما بوسعنا إلقناعهم أنه بواسطة خبراتنا هناك كثير من األشخاص
يدرسون وينجحون وليس لديهم واسطة فأنتم قادرين أن تكونوا من بينهم.
مؤهلين أكثر
هناك كفاءة أعلى من المطلوب وهناك أشخاص يجب أن يكونوا ّ
بالوظيفة .تكون بحوزتهم شهادة  Masterأو حتى دكتوراه ويقول ال يمكن أن ُأتق ّدم
إلى وظيفة تمنحني  $1000بينما في الخارج يمكنني أن أكسب  .$3000ال ُيمكن أن
تخلق قضية لهذا الشخص مهما فعلت.
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 قلة الثقة بكفاءتهم :يقول البعض تق ّدم  8000وهم يريدون  100إذاً فلن أنجح والداعي أن أتق ّدم إلى الوظيفةلكن هناك آخرون لديهم طموح أعمق من الوظيفة،
يقولون أن الوظيفة بلبنان تناسبني فالدوام لغاية الثانية ظهراً ولكن أنا لدي طموح
وأريد أن ُأسافر .هناك أشخاص يتق ّدمون لوظائف وزارة المالية ولكنهم ال يحبون
اإللتزام ويسمعون من يقول لهم « إذا ما ارتشيت ودفعت لرئيسك ال تتر ّفع وال
تحظى بترقية « .إذاً هناك فساد شامل فلماذا أدخل إلى الدولة .باإلضافة إلى
هجرة كثيفة للمسيحيين الكفوئين وربما ال يوجد طلبات ذات اختصاصات معينة
تطلبها الدولة ويتق ّدم القليل من المسيحيين لهذه الوظائف.
 العقلية الفردية في مجتمعنا :لألسف في مجتمعنا هناك الكثير من الفرديةوغياب للتفكير الجماعي واإليجابي فهذا أيضاً ال ُيس ِّهل األمور .فيوجد أيضاً،
المتدنّي %75 .من األشخاص المسيحيين الذين يتق ّدمون
مستوى الكفاءة العلمي ُ
إلى الدولة يرسبون في اإلمتحانات %50 ،يرسبون بسبب اللغة العربية أو األجنبية.
المتد ِّربين المسيحيين في لغات أجنبية مختلفة بينما بعض اإلمتحانات
 دراسة ُفي مجلس الخدمة المدنية توضع فقط باللغة العربية مثل امتحانات المالية
األخيرة حيث كانت األسئلة باللغة العربية ومصطلحات ال يعرفها الطالب كونها
معربة عن األجنبية.
 بعض نتائج وظائف القطاع العام من خالل إحصائيات البورا:في الخارجية ُطلب ملء  70وظيفة  :ق ّدم  922ونجح  .44بالقضاة ُطلب  ،40نجح
 .33مراقب ضرائب في السنة الماضيةُ ،طلب  ،400ق ّدم  1800ونجح فقط  .8رؤساء
دوائر ُطلب  ،208ق ّدم  14000فنجح  .13مراقب ُمساعد الجمارك ُطلب  ،120تق ّدم
 6700ونجح  .280لوظيفة المح ِّرر ُطلب  ،220ق ّدم  ،8000نجح  .373كاتب الضمان
ُطلب  ،120ق ّدم  12000ونجح .181
المستوى فع ُال متدنٍّ ؟ إن كان
ينجح عدد قليل من مجمل الذين يتق ّدمون .فهل ألن ُ
المستوى متدنّي فاألشخاص الذين هم مسؤولون عن اإلمتحانات هم الذين ُيد ِّرسون إ ّما
ُ
ُ
في الجامعة اللبنانية أم في معاهد أو في مدارس أخرى .فالرسوب إذن يعود إلى خلل
أساسي في اختالف مناهج التعليم وابتعادها عن مناهج مبارات الدخول إلى الوظيفة.
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 في األوساط التربوية واإلعالمية والمؤسساتية :في جامعاتنا ،نرى أنه من خاللتعاطينا مع ط ّالب تخ ّرجوا من جامعات خاصة ليس هناك تحضير ٍ
كاف لهم
لوظائف الدولة .هنا جامعة الحكمة ،تُحضِّ ر األشخاص ل ُيقدموا إلى سلك القضاء
اللبناني بنا ًء على دورات تدريبية وينجح عدد كبير منهم .فنتم ّنى على الجامعات
الخاصة ،أن تُحضِّ ر ط ّالبها المتحانات مجلس الخدمة المدنية والوظيفة العامة.
 بالنسبة لمجلس الخدمة المدنية :تأتينا شكاوى تقول أن اآللية ثابتة وغير متطورة،الم َّ
رشحين للتركيز على بعض المواد كونها ستكون
فهناك مث ًال توجيه للمسلمين ُ
أساسية في المباريات.
 النقطة الثالثة التي نُعاني منها نحن في البورا :اختيار المد ِّربين ألن الكفوئينمنهم يعتذرون خشية اإلنتقام منهم في وظيفتهم وإبعادهم عن اللجان ومراكز
القرار إذا عرف رؤساؤهم أنهم يدربون في «البورا».
نحن د ّربنا منذ م ّدة فقط  376شخصاً من أصل  .1900فنحن نقول لو أصبح لدينا قدرة
الستيعاب كل المسيحيين الذين يتق ّدمون إلى الدولة ونستطيع تدريبهم ترتفع نسبة
المسيحيين الذين ينجحون من  %27إلى  %52أي أننا نحاول أن نحصل هكذا على التوازن
من دون تعديل في القوانين وغيرها .بالنسبة للخارجية تق ّدم  465مسيحي أي ، %47
د ّربنا نصفهم تقريباً أي  209فكانت نسبة النجاح  %61فهذه كانت نسبة ج ِّيدة.

المقترحة لدى البورا:
الحلول ُ

من خالل ما نقوم بها نُكمل اإلعالن عن الوظائف ،التوجيه والتدريب في كل
الجامعات والمدارس الرسمية والخاصة.
وضع برامج الخصخصة والمعايير لإلمتحانات التي بموجبها يتم اختيار الموظف وفق
منهاج متط ِّور ال يقتصر على المباريات أو الطريقة التقليدية الحديثة.
 وضع آلية واضحة للمباريات خاص ًة للفئة الثانية ألن في الفئة الثانية هناك أيضاًمحسوبيات أي هذا المركز هو لطائفة ُمع ّينة علينا الحفاظ عليه فأحياناً يتم وضع شخص
غير كفوء فيجب أن يكون في مجلس الخدمة آلية للفئة الثانية وهي اختيار األشخاص
ليس فقط نسب ًة للمركز الذي يحت ّله والطائفة التي تنتمي إليها بل الكفاءة والنزاهة.
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كلمة مدير الجل�سة اال�ستاذ �سهيل مطر
ع�ضو المجل�س التنفيذي
نائب رئي�س جامعة اللويزه لل�ش�ؤون الثقافية
أيها األصدقاء
عنوان هذا المؤتمر :األدارة العا ّمة واالندماج.
وعنوان هذه الحلقة :الشراكة.
وبينهما :تتخ ّبط الدولة ،تتشرذم المؤسسات ،تتهافت القوانين ،تش ّوه األنظمة .منذ
مئة سنة أو نكاد ،ونحن نسعى الى بناء الدولة ،أي اإلدارة العا ّمة ،ولكن...
لم يبقَ رئيس جمهورية ،رئيس مجلس ،رئيس حكومة ،نائب أو وزير إ ّال ونادى ببناء
الدولة .ولكن...
الرئيس فؤاد شهاب ،الكبير بنزاهته وحكمته ووطنيته ،سعى جاهداً ،ولكنه اعترف
أخيراً بالعجز قائ ًال :ال يمكن ،في ظل هذا النظام ،أن نبني مؤسسات ودولة.
بغصة ،قول مشهور :كأنّ في لبنان صراعاً بين
وفي مذ ّكرات فؤاد بطرس الراحل ّ
الدولة والنظام ،ودائماً ينتصر النظام على حساب الدولة.
فكيف حالنا اليوم؟ ونحن في غياب وشلل وال مسؤولية وال محاسبة وال دولة بالمعنى
الحقيقي ،لللفظة .لهذا ،ومن خالل نظرتنا الى اإلدارة العا ّمة ننظر فقط الى المدير
العام ،إنّه ،ربما ،العالمة الوحيدة المضيئة في عالم المسؤولية شرط توافر المواصفات
األساسية ،وفي الطليعة صفتان:
األولى :المواطنية ،أن يكون مواطناً قبل أن يكون كذا وكذا.
الثانية :الكفاءة ،أن يكون إدارياً ناجحاً ومث ّقفاً مم ّيزاً قبل أن يكون ابن فالن ،ومن
منطقة فالن.
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بعد ذلك ،ما عادت الصفة الثالثة باألهمية المطلوبة ،والصفة الثالثة هي الشراكة،
بئس شراكة ال تستند الى المواطنية الصحيحة والكفاءة األخالقية والعلم ّية.
أيها األصدقاء
لهذا نحن مع هذه النخبة ،من كبارنا ومسؤولينا ،نناقش معاً ومعكم هذا الموضوع،
وأهـــــــ ًال بكــــــــــم.
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كلمة الأ�ستاذ النائب روبير ا�سكندر غانم
نائب في مجل�س النواب اللبناني
رئي�س لجنة االدارة والعدل
حضرة السيدات والسادة،
كلمة تقدير أوج ّهها أو ًال الى الرابطة المارونية ورئيسها بشكل خاص على الجهود
التي بذلوها لضمان التنوع والتعددية في بلد الرسالة الحضارية خاصة وأننا اليوم بأمس
الحاجة الى النموذج اللبناني في صيغة العيش المشترك المسيحي المسلم للوقوف في
وجه التطرف الذي نشهده في المنطقة العربية.
الحقيقة أن الشراكة المطلوبة في لبنان ليست شراكة في المناصب والوظائف بقدر
ما هي شراكة في المسؤولية الوطنية .فالمسيحيون ال يريدون وطناً ُيبنى على الحصص
بل يريدون وطناً ُيبنى على المواطنية والمسؤولية معاً.
فالمناصب المسيحية عامة والمارونية تحديداً لم تعط ضمانة ولم تمنع الحيف
والغبن عن المسيحيين وهل من ضمانة للمواطن في غير الحق والعدالة والقانون؟
أيها الحفل الكريم،
من المبادئ المتعارف عليها هو الحق في المشاركة في الحياة العامة ضمن الوطن
الواحد ذلك من خالل تعبيد الطريق أمام جميع المواطنين للمشاركة في صنع القرار
بدءاً بالمشاركة في الوظيفة العامة.
الوظيفة العامة تحتضن أبعاداً إنمائية بشرية وإجتماعية وجدت للخير العام وتأمين
الخدمة العامة .لكن في لبنن تالشى مفهوم الوظيفة العامة إبان األحداث عام 1975
133

وما بعدها حتى وصلت الحالة الى جعل الوظيفة العامة في معظمها وسيلة لإلثراء غير
المشروع والتسلط وكسب النفوذ السياسي واإلجتماعي والطائفي .بعبارة أخرى ،فقدت
الوظيفة العامة كل مقوماتها بفضل الممارسات الخاطئة وفقدان المسؤولية وعدم
تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ،وعدم وضع سلم الكفاءة والجدارة في أولويات الوظيفة.
ذلك أن دستور الطائف بتطبيقه اإلستنسابي لم يبن دولة الحق والقانون بل أخذنا
الى دولة المذاهب عوض دولة المؤسسات ،ومواقع السلطة أصبحت تعبر عن وزن
المذاهب في رئاستها وبكلمة موجزة أقول تمذهبت المؤسسات وتشخصنت وهذا كالم
أقوله في اإلعالم منذ العام  .1996فاللبناني مسيحياً كان أم مسلماً فقد ثقته بدولته
ومؤسساتها والكالم عن الشراكة في الوظيفة العامة أضحى دون محتوى.
وإذا فرضنا أن الوظيفة العامة عادت الى جوهر وجودها كما كانت في الستينات أي
أن الموظف يقوم بوظيفته بتجرد وكفاءة ونزاهة وأخالق في سبيل الشأن العام .فهل
هذا يكفي لتحقيق الشراكة في الوطن؟
طبعاً ال! ألن الشراكة في الوطن هي أبعد وأسمى من مهام الوظيفة العامة ،لكنها
خطوة ضرورية كي ال تشعر فئة من شرائح المجتمع أنها مه ّمشة وغير مم ّثلة في القطاع
العام .وال يكفي شراكة في العدد بين الوظائف العامة بل من الضروري أن يكون الرجل
والمرأة المناسبين في المكان المناسب.
أي أن شخصية هذا الموظف وكفاءته العلمية واألخالقية يجب أن تتوافر لملء هذا
المركز أو ذاك فيتولى الوظيفة العامة بجدارة ويم ّثل الشريحة التي ينتمي إليها خير
تمثيل .فيتأمن إذ ذاك إحترام القانون وتطبيقه دون تمييز بين مواطن وآخر أو إدارة
وأخرى كما يتأمن مبدأ التطوروالحداثة ومواكبتها في اإلدارة.
واسمحوا لي أن أوجز بعض ما قمنا ونقوم به في لجنة اإلدارة والعدل في مجلس
النواب خالل السنوات األخيرة لجهة تحديث اإلدارة العامة وتطوير عملها:
 -1إقرار إقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع العام.
 -2إقرار إقتراح قانون حماية كاشفي الفساد.
 -3إقرار إقتراح قانون متعلق بحق المواطن في الوصول الى المعلومات.

 -4إقرار تحديث قانون مجلس الخدمة المدنية بإيالء الموارد البشرية المكانة التي
تستحق في اإلدارات العامة واستحداث مصلحة للمعلوماتية.
 -5إعادة النظر بقانون التفتيش المركزي لجهة تعزيز صالحياته.
 -6إعادة النظر بقانون ديوان المحاسبة لجهة تفعيل عمله بالرقابة المسبقة والالحقة.
 -7إعادة النظر بالمادة  5من قانون القضاء العدلي لجهة إعطاء مجلس القضاء
األعلى حق البت بالتشكيالت القضائية بصورة نهائية وملزمة.
 -8إعادة النظر بإقتراح تعديل قانون اإلثراء غير المشروع.
حضرة السيدات والسادة،
عاش لبنان فترات التسويات ونعلم أن في التسوية جزء من الحق وجزء من الباطل،
كذلك فترات التكاذب مثل لبنان غني بتنوعه وفترات غنية بقاموس من المصطلحات
مثل ستة وستة مك ّرر ،اإلنفتاح وقبول اآلخر وحق اإلختالف الخ....
إن مبرر الوجود الكياني يتلخص بما يلي:
لبنان موجود ألن اللبناني المسيحي موجود في معادلة كيانه ولبنان موجود ألن
اللبناني المسلم موجود في المعادلة نفسها .والمسلم ليس قطعاً في سباق مع المسيحي
عبر كمية توالده الديمغرافي والذي سينتهي حكماً بإذابة المسيحي اللبناني إال أنه
عندها ينتهي معه المسلم اللبناني أيضاً كما ينتهي لبنان وينتفي مبرر وجوده الكياني.
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كلمة الدكتور ع�صام �سليمان
رئي�س المجل�س الد�ستوري
الشراكة في الوظيفة العامة وضمان استقرار الحكم وثباته

للوظيفة العامة ،في دولة قائمة على مجتمع تعددي ،دور أساسي ،ليس في استقرار
الحكم وثباته وحسب ،انما في تحقيق الغاية المنشودة من الدولة أيضاً ،وهي بلوغ
األهداف المتوخاة من العيش المشترك .فاللبنانيون المنتمون لطوائف دينية متنوعة،
بحكم التاريخ والجغرافية ،قام بينهم نسيج من العالقات بحكم الواقع والحاجة ومتطلبات
العيش ،توخوا من ميثاق العيش المشترك بناء دولة توفر لهم األمن واالستقرار وشروط
ٌ
وسيلة لتعزيز وجود الفرد
العيش الكريم ،فالعيش المشترك ليس غاية بحد ذاته ،انما
المواطن ،والحفاظ على خصوصية الجماعة .فالدولة هذه ينبغي أن تحصن العيش
المشترك وترسخه ،وتشكل ضمانة فعلية للمواطنين وللجماعات ،ليتحقق االندماج فيها
ومن خاللها ،ويقوى االنتماء الوطني على حساب االنتماءات الضيقة ،فتتالشى العصبيات
الموروثة ،واالنقسامات التقليدية ،مفسح ًة المجال أمام نمط جديد من العالقات
المجتمعية ،قائم على االدراك الواعي والخيارات العقالنية.
هذه هي الفكرة التي كانت والتزال في أساس الميثاق الوطني ،وهذا هو المسار
الذي رسمه الدستور بالتدرج من الحالة الطائفية الى الحالة الوطنية مع الحفاظ على
الطوائف الدينية.
مسار صعب نظراً لجدلية العالقة بين الدولة والطائفة ،فالدولة قائمة على مجتمع
مكون من طوائف ،من المفترض استيعابها في كيان الدولة ،وتحويل العالقات في ما
بينها من عالقات تحكمها العصبيات الى عالقات يحكمها الوعي وادراك المصلحة العليا
136

ٌ
مرتبطة بوحدة المجتمع المحصنة والمعززة
التي هي مصلحة مشتركة لجميع اللبنانيين،
بالدولة ،ألنه ال يمكن تحقيق مصالح اللبنانيين ،طوائف وأحزاب ومواطنين ،اال من خالل
هذه المصلحة الوطنية العليا المشتركة.
جدلية العالقة بين الدولة والطائفة قضت بأن يقوم نظام الدولة على أساس التوفيق
بين المبادئ والقواعد المعتمدة في األنظمة الديمقراطية البرلمانية من جهة ،ومقتضيات
تركيبة مجتمع الدولة من جهة أخرى ،فدخلت المشاركة الطوائفية في السلطة كعنصر
ٌ
مشاركة ينبغي فهمها وممارستها بما ال يؤدي الى عرقلة
أساسي في نظامنا الدستوري،
أداء المؤسسات الدستورية ،لكي ال تصبح الدولة عاجزة عن تحقيق األهداف المرجوة
منها ،والتي تتطلب ادا ًء منتظماً وفاع ًال للمؤسسات الدستورية.
أما الديمقراطية التوافقية ،فقد ولدتها المواءمة بين التوافق على المبادئ والقواعد
التي يقوم عليها نظامنا السياسي من جهة ،والديمقراطية من جهة أخرى ،كون
الديمقراطية ركيزة أساسية للعيش المشترك ،ألنها تقوم على الحق في االختالف ،وعلى
مجموعة قيم تحول دون الهيمنة التي تتعارض جذرياً والعيش المشترك .والتوافق ال
يجوز ان يأتي على حساب الديمقراطية ،كي ال تفقد الديمقراطية التوافقية معناها
بسبب تفريغها من مضمونها.
في هذا االطار ينبغي تناول الوظيفة العامة ،كونُها أداة الدولة األساسية في إدارة
الشأن العام ،ووضع السياسات العامة موضع التنفيذ ،وبعد أن تضخمت وظائف الدولة
ازدادت أدوار اإلدارة العامة أهمية ،ومن المفترض أن تمارس أدوارها بفاعلية في الدولة
مردود إيجابي
اللبنانية كي تحقق األهداف المرجوة من الدولة ،ويصبح للعيش المشترك
ٌ
على حياة المواطنين.
لقد نص الدستور في المادة  95على المناصفة ،في وظائف الفئة األولى وما يعادلها،
بين المسيحيين والمسلمين ،دون تخصيص أية وظيفة ألية طائفة ،مع التقيد بمبدأي
اإلختصاص والكفاءة .والغاية من هذا النص منع الهيمنة الطائفية على اإلدارة ،والحفاظ
على التوازنات الطائفية فيها مع التأكيد على ضرورة تولي العنصر البشري ،المتمتع بالكفاءة
والنزاهة ،الوظيفة العامة ،دون ان يكون لموظف الفئة األولى صف ًة تمثيلية طائفية ،فهو
عامل في إدارة تؤدي خدمة عامة لجميع اللبنانيين على قدم المساواة ووفقاً لمقتضيات
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القانون .وهو مسؤول عن أداء وظيفته ،ليس أمام الطائفة إنما أمام الدولة ،وتحديداً
السلطة اإلجرائية فيها ،من هنا يظهر جلياً إرتباط اإلدارة العامة بالسلطة السياسية ،وقد
بينت التجربة الشهابية ،في اصالح اإلدارة العامة وتحديثها ،انه ال يمكن فصل اإلدارة عن
السياسة .فعبثاً نبحث في اصالح اإلدارة وتحديثها في غياب اإلصالح السياسي.
لقد اتبعت الممارسة السياسية ،في أداء المؤسسات الدستورية وإدارة الشأن العام،
نهجاً ،خرجت فيه عن روحية الميثاق ونصوص الدستور ،وتعارضت مع المفاهيم التي
قام عليها نظامنا الدستوري والسياسي ،فالمشاركة تحولت الى مشاركة في تقاسم الدولة
باسم الطوائفُ ،فأفرغت من مضمونها الحقيقي ،وبدالً من ان تؤدي الى بناء الدولة
واعالء شأنها ،أدت الى تعطيل المؤسسات الدستورية ،واصابة الدولة بالعجز ،والى
خيبة أمل المواطنين والطوائف على حد سواء بسبب عدم قدرتها على تلبية أبسط
حاجاتهم ،ففقدت دورها في الحفاظ على العيش المشترك وتحصينه ،وفي تحقيق
االندماج الوطني ،ولجأ المواطنون الى زعماء طوائفهم ،ما أدى الى تقوية االنتماءات
الضيقة على حساب االنتماء الوطني ،فازدادت االنقسامات الطائفية والمذهبية عمقاً،
أما اإلدارة العامة فتحولت الى اقطاعات تتحكم بها المحسوبيات ،ويحكمها الفساد
المحصن بالطائفية والمذهبية.
أزاء ما حل بالدولة بفعل سوء الممارسة السياسية ،المتنكرة لروحية الميثاق والدستور،
أرى ان لبنان ليس بحاجة الى مؤتمر تأسيسي ،فالمشكلة ليست في األسس التي قام
عليها الميثاق والنظام ،انما في سوء فهم هذه األسس والتنكر لها ،فالدستور ،على الرغم
من الثغرات التي تعتريه ،أرقى بكثير من الممارسة السياسية ،لذلك المطلوب عقد
مؤتمر وطني ،ال يشارك فيه السياسيون وحسب ،انما أيضاً قادة الفكر ،واألخصائيون
في القضايا الدستورية ،وهيئات المجتمع المدني ،بهدف تحديد مفهوم واضح للعيش
المشترك ،وللوفاق الوطني ،وللمشاركة في السلطة ،وللديمقراطية التوافقية .والخروج
بوثيقة توضح هذه المفاهيم ،وتضاف الى الدستور ،ليصبح لها قيم ًة دستورية ،وقوة
الزام دستوري .فاألمور لن تستقيم ،ال في السياسة وال في اإلدارة ،ما لم يصحح نهج
إدارة الشأن العام ،ويتم وضع ضوابط للممارسة السياسية ،فالسياسة ينبغي ان تنضبط
بالقانون ليستقيم أداء المؤسسات الدستورية وتحقق الدولة غاية وجودها.
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كلمة الدكتور غ�سان ع ّيا�ش
اقت�صادي ونائب �سابق لحاكم م�صرف لبنان
ع ّودتنا الرابطة المارونية على حمل الهموم الوطنية إلى جانب اهتمامات الموارنة
التوجه الوطني عندما يكون رئيس الرابطة األمير
والمسيحيين .وال عجب أن يتعزز هذا ّ
النقيب سمير أبي اللمع ،وهو من الشخصيات الوطنية المعروفة باعتدالها وانفتاحها،
وتجربتها المهنية والنقابية الناصعة.
لذلك ،عندما ق ّررت الرابطة تنظيم هذا المؤتمر عن اإلدارة العا ّمة في لبنان ،لم تقصر
موضوعاته ومحاوره على شكوى الطائفة المارونية الكريمة ،وباقي الطوائف المسيحية،
من تق ّلص الدور المسيحي في إدارات الدولة .بل هي طرحت مسألة الشراكة ،المطروحة
بق ّوة في الخطاب السياسي المتداول ،جنبا إلى جنب مع المسائل المتعلقة بتحديث
القطاع العام واالندماج الوطني على المستويين السياسي وإلداري واستقرار النظام.
وبعيدا عن أية مجاملة أو تزلف ،أؤ ّكد في هذا المقام الكريم ،أن موضوع مشاركة
هم إسالمي بقدر
المسيحيين الفاعلة في حياة لبنان السياسية واالقتصادية واإلدارية هي ّ
ما هي موضع قلق مسيحي عموما ،وماروني على وجه الخصوص.
فالمسلمون يدركون أن التن ّوع الديني والوجود المسيحي الفاعل هما ضمانة استمرار
لبنان والحفاظ على مزاياه الثمينة ،النادرة في الشرق العربي ،أي الحرية واالنفتاح
الثقافي واالقتصادي.
لذلك ،فإن تراجع المشاركة المسيحية في النظام السياسي واإلدارة ،وقلق المسيحين
من هذا التراجع ،ال يريحان المسلمين ،بل يثيران قلقهم على مصير بلد استزادوا من
ثقافته ،وتن ّعموا بحرياته وجنوا الكثير من تق ّدم اقتصاده.
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المشاركة المسيحية الفاعلة في اإلدارة العا ّمة ،وفي النظام السياسي برمته ،هي إذا،
ومن حيث المبدأ ،مطلب وطني لبناني شامل وليست مصدرا لقلق المسيحيين وحسب.
ولكني أود اإلشارة إلى وجود إشكاليات تحيط بهذا الموضوع ،سأتوقف في هذه العجالة
أمام اثنتين منها.
اإلشكالية األولى تتعلق بطريقة تحقيق المشاركة الطائفية في إدارات القطاع العام.
فهذه المشاركة يمكن أن تكون مصدر غنى للبنان وإداراته العا ّمة ،كما يمكن أن تتح ّول
إلى عبء على الدولة والمجتمع واالقتصاد.
فقد تع ّودنا في لبنان على مشهد بالغ السلبية والسوء .عند االتفاق على جعل وظائف
مع ّينة من نصيب إحدى الطوائف ،يعتبر النافذون في الطائفة أن اختيار المرشحين
لشغلها هو حق مطلق لهم ،فهم يختارون لها من يشاؤون من أصحاب الحظوة ،وكأن
هذه الوظيفة ال عالقة لها بالدولة وبلبنان .أ ّدت هذه القاعدة المع ّممة إلى إيالء مراكز
حساسة في الدولة ،في أحيان كثيرة ،إلى موظفين ال يتمتعون بالكفاءة واألهلية ،وال
ّ
يتم ّيزون إال بالوالء للغرضية أو الزعيم .لقد ساهم هذا الواقع الذي تفاقم بعد الحرب
األهلية في تر ّدي مستوى اإلدارة العا ّمة ونوعية خدماتها للمواطنين .ينطبق ذلك على
الوظائف العا ّمة كما ينطبق على الوزارة والنيابة وكل الهرم في النظام اللبناني ،وهو
يشمل المسلمين والمسيحيين على السواء.
اإلشكالية الثانية تتمثل بأن الرغبة الشاملة بوجود فاعل للمسيحيين في الوظائف
العا ّمة تقابل من فئات مسيحية واسعة بعدم التجاوب واالهتمام .والسبب الرئيسي ،كما
أرجح ،أن الشروط المالية المتر ّدية للنسبة الساحقة من وظائف القطاع العام ال تشكل
ّ
جاذبا كافيا لمجتمع مسيحي يتم ّيز تاريخيا بتق ّدمه في مجال التعليم.
اهت ّمت الكنيسة الكاثوليكية األ ّم بالموارنة وكنيستهم منذ االتصال األ ّول بين الموارنة
والغرب قبل قرابة ألف عام .واهت ّمت الكنيسة ،خصوصا ،بتعليم الموارنة في إطار
اهتمامها بتقريبهم إليها ولتينة كنيستهم ،من ضمن مشروع بابوي غربي كبير للتينة
كنائس الشرق .وكلفت ،لهذا الغرض ،في القرن الخامس عشر ،اآلباء الفرنسيسكان
باالهتمام بالموارنة وتعليمهم قبل أن تجعلهم في عهدة اآلباء اليسوعيين منذ أواسط
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القرن السادس عشر .وقد لعبت مدرسة روما دورا كبيرا في تأهيل نخبة من الرهبان،
الذين تح ّولوا إلى رسل طليعيين لتطوير المجتمع الماروني وإصالح كنيسته.
وكان تأسيس الرهبنة اللبنانية (الحلبية) في السنوات األخيرة من القرن السابع عشر
حدثا بالغ األه ّمية في المجتمع الماروني ،ألن هذه الرهبنة التي ّأسسها ثالثة ر ّواد
من حلب ،لم تتجه إلى التنسك واالنعزال ،بل اختارت االنخراط في المجتمع والقيام
بنشاطات تساهم في تطويره من خالل األديار والمدارس التي أنشأتها في مختلف أنحاء
البالد.
تمكنت الرهبنة الحديثة الوالدة ،بالتحالف مع خريجي مدرسة روما ،من فرض
اإلصالح الكنسي وفقا لبرنامج إصالحي شامل ،حمله القاصد الرسولي يوسف سمعان
خاصا
السمعاني وأق ّره مجمع اللويزة سنة  .1736وقد أفردت مق ّررات المجمع فصال ّ
للتعليم ،الذي جعلته ملزما لكل األحداث ،وتدخلت حتى في مناهج التعليم وأساليبه.
هذا التف ّوق النسبي في التعليم يدفع الموارنة ،والمسيحيين عموما ،للبحث عن فرص
العمل في وظائف القطاع الخاص التي تد ّر عوائد أعلى من وظائف الدولة ،خصوصا
بعدما تدهورت الشروط المادية للنسبة الساحقة من وظائف القطاع العام خالل الحرب
األهلية والعقود التي تلتها.
حسب مقاييس البنك الدولي سنة  ،2012فإن خط الفقر لعائلة لبنانية مك ّونة من
خمسة أفراد هو في حدود  1300دوالر أميركي شهريا .ويمكن االستنتاج أن موظفي
الفئة الثالثة في اإلدارات العا ّمة  ،وما دون ،يقعون تحت ّ
خط الفقر ،وهؤالء يشكلون
األغلبية الساحقة من موظفي الدولة.
ال يتسع المجال لتقديم االقتراحات اآليلة إلى معالجة هذا الواقع .ولكن هدف هذه
الورقة إزالة أوهام قد تكون عالقة هنا أو هناك بأن سبب تراجع دور المسيحيين في
إدارات الدولة كونهم مستهدفين من شركائهم في الوطن.
وواقع الحال هو عكس ذلك .فاللبنانيون بجميع طوائفهم يرغبون بدور مسيحي
رائد في اإلدارة والنظام السياسي ،ما دامت الشراكة الوطنية والمساواة في الحقوق
والواجبات هي قاعدة العيش المشترك بين اللبنانيين.
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تو�صيات م�ؤتمر الإدارة العامة واالندماج الوطني
انطالقاً من أهمية االدارة العامة في بناء الدولة وضمان استقرار الحكم وثباته .ورغم
المحاوالت المتكررة لتحقيق االصالح االداري المنشود والتي لم ُيكتب لها النجاح .ونظراً
الى أن الشراكة في الوظيفة العامة هي من منطلق الحق المك ّرس دستوراً يش ّكل حاجة
وطنية الستقرار المسيحيين وتجذرهم في الوطن وحقهم في المشاركة الفاعلة في إدارة
مرافقه العامة ،وحرصاً من الرابطة المارونية على أن ينعم الموارنة بحيويتهم ومكانتهم
العريقة في هذه الحقول المذكورة التي تصون العيش المشترك وتحفظ الوفاق الوطني
وتك ّرس العدالة والديمقراطية التوافقية والحرية والمساواة بين المواطنين أمام القانون.
ووفق أهدافها الملحوظة في نظامها الداخلي وإيماناً بدورها الوطني القاضي ببناء دولة
حديثة تؤمن العدالة االجتماعية واالنماء المتوازن والنمو االقتصادي الذي يرتكز بالدرجة
االولى على جودة االداء في القطاع العام واعتماد مبدأ المساءلة الفعلية والحقيقية.
ونظراً لما آلت إليه حال اإلدارة في لبنان من فساد وترهل ،واستئثار بالسلطة ،وتوزيع
حصص وابعاد النزيهين والكفوئين ،وانعدام المحاسبة والمراقبة الخ...
فقد نظمت الرابطة المارونية مؤتمراً حول االدارة العامة واالندماج الوطني شراكة
وتحديثاً بالتعاون مع مؤسسة كونراد آديناور بوصفها الداعمة لحكم القانون في العالم
كما هو وارد في نظامها.
عقد المؤتمرون خمس جلسات تم خاللها عرض ومناقشة العناوين اآلتية:
 الجلسة األولى :اإلدارة العامة وأنظمة الحكم. الجلسة الثانية :الالمركزية اإلدارية والوظيفة العامة. الجلسة الثالثة :اإلصالح االداري :واقع وآفاق.145

 الجلسة الرابعة :الدخول الى الوظيفة العامة :واقع وحلول – دراسة مقارنة. الجلسة الخامسة :الشراكة في الوظيفة العامة وضمان استقرار الحكم وثباته.وفي ضوء ما عرضه السادة المؤتمرون وفي ضوء المناقشات التي جرت ولتحقيق
األهداف التي رمى إليها المؤتمر ورغم أن المؤتمرين ال يع ّولون على أي اصالح إداري
في لبنان دون القيام باصالح سياسي اال انهم توصلوا إلى اتخاذ التوصيات اآلتية:
 lتحييد التوظيف في القطاع العام عن التدخالت السياسية من خالل اعتماد
معايير الكفاءة والجدارة واالستقامة وروح اإلنتماء الى دولة العدالة والقانون في
اختيار الكوادر البشرية من خالل استحداث مؤسسة وطنية متخصصة ومستقلة
تنحصر مهامها وصالحياتها باختيار الكوادر البشرية وفقا للمعايير المذكورة
أعاله وتطبيقاً لمبدأ المساواة في الوظيفة العامة من دون أي تمايز أو تفضيل
ا ّال من حيث االستحقاق والجدارة ضمن إطار الشراكة الوطنية لما تضيفه من
غنى وتم ّيز وتكامل في األداء الوظيفي.
 lتحديث القوانين واألنظمة ذات الصلة باإلدارة العامة والوظيفة العامة بما يتالءم
واإلدارة الحديثة الضامنة لبناء الدولة الحديثة ونموها االقتصادي واالجتماعي
وإعادة النظر في شروط التعيين في الوظائف القيادية وفي أنظمة المباريات
وشروطها.
 lتفعيل دور المعهد الوطني لالدارة العامة الذي يتولى إعداد موظفي اإلدارة
العامة وتدريبهم بما يتوافق ومستلزمات اإلدارة الحديثة وينعكس ايجا ًبا
على رفع مستوى الكوادر البشرية اإلدارية والفنية ،مع التركيز على التدريب
المتخصص والدوري بهدف تحسين انتاجيتها وشموله لجميع فئات الموظفين
من دون أي استثناء.
 lتفعيل أجهزة الرقابة اإلدارية كافة من تسلسلية وقضائية تطبيقا لمبدأ الثواب
والعقاب من خالل تحييدها عن التدخالت السياسية والطائفية وإعادة النظر
بالقوانين واألنظمة ذات الصلة ،واختيار األكفأ واألقدر واألكثر حيادية على
تطبيق القانون بترفع ومسؤولية في المواقع القيادية على رأس هذه األجهزة مع
التشديد على استقاللية القضاء الضامن األول لتدعيم دولة القانون والعدالة من
خالل تطبيق مبدأ فصل السلطات.
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تفعيل الدور االستشاري لمجلس شورى الدولة من خالل الزامية اقتران أي
مشروع مرسوم ببيان رأي المجلس فيه.
توصيف وتصنيف الوظائف الملحوظة في المالكات على اختالفها.
ملء المراكز الشاغرة بموظفين من العاملين حالياً في القطاع العام أصحاب
اإلختصاص والكفاءة والنزاهة والتجرد القادرين على االضطالع بسؤولياتهم بكل
أمانة ،لما يشكله العنصر البشري من ضمانة أساسية لتحقيق اإلصالح المنشود.
ّ
حل مسألة التعاقد والفاتورة (الذي ارتكز في اآلونة األخيرة على المحسوبيات
والتسييس والتطييف وابتعد عن الحاجة الحقيقية لتفعيل الخدمة العامة والذي
ّ
أخل بالتوازنات والشراكة الوطنية) التي أثبتت عدم جدواها لما تشكله من
عبء على خزينة الدولة من دون أي أداء أفعل للخدمة العامة والذي يبعد
الكوادر البشرية عن المسؤولية.
درس فكرة الخصصة في بعض مرافق الدولة الحيوية بجد ّية( .وتقليص القطاع
العام) .أوأقله اعتماد الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ايالء أهمية لتشييد مبان إدارية مالئمة على أمالك الدولة الخاصة تضم هذه
المباني مراكز االدارة كافة الموجودة في المنطقة الجغرافية.
استحداث جهاز رقابة متخصص بالشؤون العقارية والجمارك نظراً ألهمية موارد
هذه المرافق في تغذية الخزينة العامة وذلك ضمن هيكلية التفتيش المركزي.
تحديث القوانين المالية بما يتالءم والتطورات المالية واإلدارية وبما يضمن
الشفافية النه ال يمكن إلدارة عامة أن تحقق النجاح من دون احتضان كامل
للتكنولوجيا.
تعزيز الشفافية من خالل نشر البيانات المالية لإلدارات والمؤسسات العامة
والبلديات.
اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة ،بعد ّ
حل مشكلة الفائض ،تضمن العيش
الكريم لموظفي الدولة وعائالتهم.
إنشاء مجالس إدارية منتخبة لتمكين المواطنين من المشاركة في إدارة المرافق
العامة.
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تشجيع الشباب خاصة الجامعيين منهم على المشاركة والتقدم من المباريات
التي تجرى إلشغال وظائف في القطاع العام.
تغيير صورة الدولة في أذهان هؤالء الشباب ليتشجعوا في الدخول الى الوظيفة
العامة عبر برامج تثقيف متنوعة وعبر مقاربات تربوية في االعداد المدرسي
والتعليم العام ألن الثقة بالسلطة معدومة لدى الجيل الناشئ.
االصالح االداري ال يتم بدون إصالح سياسي لذلك طالب المؤتمرون بالسعي
إلصدار قانون انتخاب عادل وتطوير عمل مجلس النواب وجعل القضاء سلطة
مستقلة وتعديل وتطبيق قانون اإلثراء غير المشروع ليؤدي الغاية من إصداره
ولكي ال يبقى حبرا على ورق وفصل النيابة عن الوزارة .
ألعتماد الالمكزية اإلدارية ضمانا لتحسين نوعية الخدمة العامة وسرعة أدائها
بأقل كلفة ممكنة ولما تشكله من ضمانة للشراكة الوطنيةّ .
(وحل لمسألة الفائض
وقرارات التكليف غير القانونية) .ولتجنيب المواطن هدر الوقت والكلفة)
إنشاء وزارة التصميم العام وإعادة النظر في المجالس التي استحدثت عند
إلغائها ،لجهة صالحيتها ومهامها وجعل ارتباط كل مجلس بالوزارة صاحبة
االختصاص وانشاء وحدة متخصصة للموارد البشرية في كل وزارة.
تحديد صالحيات الوزارات منعا لتعارض هذه الصالحيات وازدواجيتها وتحديث
الهيكليات وتقليصها.
إصدار قانون خاص ينص على أن مرور الزمن ال يسري على هدر المال العام ال
سيما التلزيمات وسائر االعمال العقارية والضرائبية واالمالك العامة.
تعديل االحكام القانونية النافذة لتصبح مالحقة من قام بهدر المال العام من
الحق.
الم َ
صالحية المحاكم العادية ،أ ّياً كانت صفة ووظيفة الشخص ُ
اقتراح قانون متعلق بحق المواطن في الوصول الى المعلومات.
عقد مؤتمر وطني تشارك فيه المؤسسات الدستورية و قادة الفكر وأخصائيون
في القضايا الدستورية وهيئات المجتمع المدني وعلماء وخبراء في القانون
وفي االدارة بهدف تحديد مفهوم واضح للعيش المشترك وللوفاق الوطني
وللمشاركة في السلطة وفي تو ّلي الوظائف العامة وللديمقراطية التوافقية.
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 lمواكبة اعالمية لعملية اإلصالح من خالل اإلضاءة على مكامن الخلل والحلول
المعتمدة واعتماد سياسة اعالمية هدفها زيادة الوعي العام حول خطورة
الفساد.
في الختام ،الوظيفة العامة واالدارات هي لخدمة الوطن والمواطن .فعلى
المسيحيين أن يتهافتوا للدخول إليها النّهم األَولى بخدمة وطنهم .واالنسان هو الضامن
للعمل االداري ،فبقدر ما يكون مواطناً يتميز بمناقبية وكرامة وكفاءة بقدر ما يرفع من
شأن االدارة والوطن.

149

الفهر�س

							
الجل�سة االفتتاحية
كلمة رئي�س الرابطة المارونية النقيب �سمير �أبي اللمع			
		
كلمة العميد ابراهيم جبور مق ّرر لجنة االدارة في الرابطة المارونية
				
كلمة الخوري خليل ال�شلفون رئي�س جامعة الحكمة
			
كلمة الأ�ستاذ بيتر ريميليه ممثل م�ؤ�س�سة كونراد اديناود
كلمة الأب طوني خ�ضره رئي�س البورا					
		
كلمة معالي اال�ستاذ نبيل دي فريج وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية
			
كلمة الرئي�س ح�سين الح�سيني الرئي�س ال�سابق لمجل�س النواب

5
7
11
13
16
19
23
24

								
الجل�سة الأولى
كلمة مدير الجل�سة الدكتور جورج لبكي رئي�س مجل�س �إدارة المعهد الوطني للإدارة
		
كلمة الدكتور رائد �شرف الدين النائب االول لحاكم م�صرف لبنان
		
كلمة الدكتور ا�سكندر ب�شير �أ�ستاذ جامعي وم�ست�شار في التنمية الإدارية
				
كلمة الدكتور غ�سان حا�صباني خبير اقت�صادي
			
كلمة الدكتور نا�صر ع�سراوي مدير وحدة التعاون الفني
		
ومدير م�شروع االمم المتحدة االنمائي في وزارة التنمية الإدارية

27
29
31
42
49
53

								
الجل�سة الثانية
كلمة مدير الجل�سة اال�ستاذ جهاد طربيه ع�ضو المجل�س التنفيذي		
			
كلمة النائب د .فريد الخازن نائب في البرلمان اللبناني

59
61
63

151

			
كلمة معالي الدكتور خالد قباني وزير �سابق للتعليم العالي
				
ملخ�ص كلمة اال�ستاذ زياد بارود وزير �سابق للداخلية
			
كلمة اال�ستاذ �سامي عطالل مدير المركز اللبناني للدرا�سات

67
78
79

								
الجل�سة الثالثة
كلمة اال�ستاذ غ�سان مخيبر نائب لبناني ورئي�س منظمة برلمانيون للإف�ساد
		
كلمة مدير الجل�سة الدكتور مطانيو�س الحلبي المفت�ش العام االداري
							
كلمة الدكتور ح�سان رفعت
			
كلمة الدكتور ابراهيم �شم�س الدين وزير �سابق للتنمية االدارية
				
كلمة القا�ضي جورج عواد رئي�س التفتي�ش المركزي

83
85
87
89
95
99

								
الجل�سة الرابعة
					
كلمة مدير الجل�سة الدكتور �إيلي مخايل
كلمة الأ�ستاذ توبيا�س �شنيل مدير مكتب رئي�س االدارة االقليمية
			
لمقاطعة �سك�سونيا  -المانيا
		
كلمة الأ�ستاذ زياد الحايك �أمين عام المجل�س الأعلى للخ�صخ�صة
كلمة اال�ستاذة نتالي يارد رئي�س �إدارة الأبحاث والتوجيه			
كلمة الأ�ستاذ محمد ابراهيم �شم�س الدين باحث في ال�شركة الدولية للمعلومات
				
كلمة الأ�ستاذ مارون نجم نائب رئي�س م�ؤ�س�سة البورا

101
103
105
110
112
117
123

الجل�سة الخام�سة							
كلمة مدير الجل�سة اال�ستاذ �سهيل مطر ع�ضو المجل�س التنفيذي		
كلمة الأ�ستاذ النائب روبير ا�سكندر غانم نائب في مجل�س النواب اللبناني
كلمة الدكتور ع�صام �سليمان رئي�س المجل�س الد�ستوري			
		
كلمة الدكتور غ�سان ع ّيا�ش اقت�صادي ونائب �سابق لحاكم م�صرف لبنان

129
131
133
136
139

التو�صيات								

143

152

من�سق الم�ؤتمر
ّ
مدير مكتب الدرا�سات في الرابطة المارونية
العميد بردليان طربيه
والآن�س ـ ــة �س ـ ـ ــاره ك ـ ـ ـ ــرم

153

الطباعة
دكا�ش برنتنغ هاو�س  -عم�شيت

