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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

هذا  عىل  وجعلها  اللبنانية  باالدارة  فتك  يشء  من  ما 
القدر من الرتهل والتأخر عن متابعة مستويات االدارة 
كان  الذي  والتحاصيص  السيايس  التوظيف  اال  الحديثة 
انعدام  وكذلك  والكفاية،  الجدارة  معايري  عىل  يلتف 
يكون  وقد  املثىل.  لالدارة  واملسؤولية  الجدية  الرؤية 
السيايس  النظام  حلقات  سلسلة  يف  حلقة  كله  هذا 
الهواجس  تبديد  الذي يعتمد املحاصصة، حينا بدعوى 
املفتعلة، واحيانا بسبب تحكم بعض السلطة بكل يشء 

حتى صارت كلامت هؤالء اقوى من القوانني واملعايري.
الحكم  هي  واملحسوبيات  الوساطات  كانت  لطاملا 
والفيصل يف االدارة اللبنانية حتى تفىش الفساد وصارت 
قوى  عند  االولوية  صارت  لذا  اآلن.  عليه  هي  ما  عىل 
التي تقدمها عرب االدارة،  الخدمات  السلطة هي حجم 
االستقطاب  عامل  هي  الخدمات  هذه  ان  اعتبار  عىل 
يف  يحصل  هذا  وكل  السلطة،  يف  للبقاء  واالبرز  االهم 
قوانني  الشفافية وتطبيق  انظمة  تغييب  او  غياب  ظل 

الرقابة االدارية.
مستعصيا،  واقعا  صار  الوظيفي  االداء  من  النمط  هذا 
وسوء  بالسلطة  التعسف  عن  كامل  بوضوح  ويعرّب 
واجهزتها.  بالدولة  الثقة  فقدان  اىل  وافىض  استعاملها، 
ادائهم  يف  ينطلقون  لالسف،  املوظفني،  معظم  ان  ذلك 
التمييز  قوامها  ومناطقية،  وحزبية  طائفية  وقائع  من 
عىل  الحصول  حقوقهم  من صلب  الذين  املواطنني  بني 
عنهم  ُتحجب  او  ُتعرقل  ان  ال  احرتام،  بكل  معامالتهم 
بتقديم  تلك  او  الجهة  هذه  استئثار  بسبب  معامالتهم 
وليس  الحزيب  الوالء  مبعايري  هذه  وربط  الخدمات، 
باملواطنة التي هي االساس لبناء الدولة الحديثة. فاالصل 

يف االنظمة والقوانني انها وضعت لخدمة املواطنني.
معظم التقارير تشري اىل ان اكرث امناط الفساد االداري 
الوظيفي،  بالتسيب  تتمثل  لبنان  يف  وشيوعا  انتشارا 
سلطاته،  املوظف  استخدام  سوء  الرشوة،  الواسطة، 
والقوانني،  االنظمة  عىل  والتحايل  باالبتزاز  ناهيك 
اذ  الفساد  من  معاناة  اينام  يعاين  لبنان  جعل  ما 
الفساد من بني  املرتبة 143 يف مؤرش مدركات  احتل 

يف  لبنان  بقاء  استهجان  مربرا  يعد  مل  لذا  دولة.   180
ان  يعرف  الجميع  ان  طاملا  الفاشلة،  الدول  دائرة 
الدول  وان  دولة،  اي  تقدم  امام  امُلعوق  هو  الفساد 
املتقدمة امنا صارت ما صارت عليه الحرتامها القوانني 
عداه.  ما  عىل  والجودة  الكفاية  معايري  وتقدميها 
الرئاسة  اىل  السباق  يشهد  الدميوقراطية  الدول  ففي 
والشيوخ(  النواب  )مجلسا  التمثيلية  املجالس  اىل  او 
منافسات محمومة، لكن مل ُيسجل مرة ان حزبا وصل 
الواجب  وجعل  الوظيفي  بالهرم  وتحكم  السلطة  اىل 
الوظيفي سطوة يتمتع بها هذا الشخص او ذاك ليحرم 

منها هذه الجهة او تلك.
ان السكوت، يف اي دولة، عن الفساد الوظيفي الناتج من 
اإلداري، والتحايل عىل  التسيب  اىل  السيايس،  التوظيف 
القوانني والتعسف باستعامل السلطة، يفىض اىل انتهاك 
حقوق املواطنة والقيم االخالقية وتقويض الدميوقراطية، 
ناهيك باعاقة التقدم والنمو االقتصاديني وزعزعة اسس 
مبا  الجميع  عىل  القانون  وسيادة  املستدامة  التنمية 

يضمن حسن سري العمل االداري وتطور الدولة.
اعتبار  دولة  اي  يف  الوظيفي  الفساد  مشاكل  ابرز  من 
بعض املوظفني ان الوظيفة، مبجرد وصولهم اليها، باتت 
ملكا شخصيا لهم او للجهة التي ساهمت يف توظيفهم 
فيها. لذا يستحيل الحديث عن دولة متطورة وحديثة 
اذا مل تعالج فيها كل اآلفات التي تنخر االدارة، ألن ثبات 
االنظمة السياسية يف الدول الدميوقراطية مرتبط بقدرة 

املؤسسات عىل متتني التامسك القانوين. 
كل اللبنانيني يراهنون عىل عملية االصالح الجارية، يك 
ال يبقى اسم لبنان مقرتنا بالفساد الوظيفي الذي ادى 
امام معضلة حول كيفية  اىل تضخم االدارات، ووضعنا 

ترشيق القطاع العام ومنع حدوث انفجار اجتامعي؟ 

الفساد الوظيفي والتوظيف السياسي


