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بينام تذهب الدول اىل مسارات مختلفة يف اعادة صياغة وترتيب واقعها االداري واملؤسسايت، ال يزال لبنان يدور حول نفسه، ال بل 
يعاين من شغور يف املواقع والوظائف يف ادارات الدولة عىل تنوعها. علام ان املطلوب هو بدء التحديث والتطوير

مقابلة

عّزالدين: الطائفية واملحسوبيات 
تمنع ملء الشغور الوظيفي

التنمية  حقيبة  عىل  تعاقبوا  الذين  الوزراء 
صعيد  عىل  الفرق  احداث  حاولوا  االدارية 
وملء  الفساد  ومكافحة  االدارة  تحديث 
مسار  اعتامد  خالل  من  الوظيفي،  الشغور 
ونظافة  والشفافية  الكفاية  عىل  يقوم 
الثواب  مبدأ  تكريس  ذلك  كل  وقبل  الكف، 
استهول  آلية  وضعت  ذلك،  الجل  والعقاب. 
تحد  النها  تنفيذها،  السياسيون  االفرقاء 
الشخص  وتضع  والزبائنية  للمحاصصة  من 

املناسب يف املكان املناسب. 
السابقة  الوزيرة  الوزراء،  هؤالء  ابرز  من 
والنائبة الدكتورة عناية عزالدين التي حازت 
الرؤساء  وثقة  احرتام  الوزارة  يف  بادائها 
عمل  فريق  مع  واكبت  الوزراء.  وزمالئها 
متخصص وضع اسرتاتيجيا من شأن تطبيقها 
ماضية  حقبة  من  اللبنانية  باالدارة  االنتقال 
اآللية  لتطبيق  وجهدت  مرتجى،  عرص  اىل 
الفئة  وظائف  يف  للتعيني  واقرت  سبق  التي 

االوىل.

الوظيفي يف  الشغور  الرتاكم يف  ملاذا هذا   ■
االدارات الرسمية؟

اىل  الوظيفي  الشغور  يف  الرتاكم  يعود   □
توظيف  آلية  غياب  منها،  اسباب  مجموعة 
االدارات  يف  ومحرتمة  وموحدة  واضحة 
الرسمية واملؤسسات العامة. وكام هو معلوم، 
عرب  معينة  اماكن  يف  يحصل  التوظيف  فان 
مبارش  بشكل  ويتم  املدنية  الخدمة  مجلس 
اماكن  يف  املدنية  الخدمة  مجلس  دون  من 
ال  التوظيف  وقف  قرارات  ان  كام  اخرى. 
القرارات  هذه  ان  اىل  االشارة  مع  تحرتم، 
ودقيق،  علمي  بشكل  مدروسة  غري  تكون 
وتتخذ يف ظل غياب دراسة رسمية معتمدة 
لتحديد مواقع الشغور يف االدارة. اضافة اىل 
من  الرغم  عىل  بانه  متمثلة  مفارقة  وجود 

العام،  القطاع  املوظفني يف  فائض من  وجود 
فان نسب الشغور يف ادارات معينة يصل اىل 

حدود متقدمة.

■ اليس من املفرتض ان يكون ملء الشغور 
يف اي موقع وظيفي تلقائيا؟

ولكن  ذلك،  يحصل  ان  املفرتض  من   □
االدارة  يف  السياسية  واملحسوبيات  الطائفية 

متنع هذا االمر.

■ ما هو التفسري لهذا الكباش السيايس الحاد 
عند طرح ملف التعيينات يف مجلس الوزراء؟

□ السبب ان كل طرف سيايس يريد ادخال 
املحسوبني عليه اىل االدارة العامة. قد يفهم 
البعد  ذات  االدارية  املواقع  يف  االمر  هذا 
ادخال  فهو  فهمه،  ميكن  ال  ما  اما  السيايس، 
السياسة يف كل الوظائف من مختلف الفئات 
عنرص  اخذ  دون  من  املؤسسات  كل  ويف 

الكفاية يف االعتبار.

االداري،  املنظار  من  املوضوع  قاربنا  اذا   ■
عملية  يف  االنتظام  متنع  مشكلة  من  هل 

الحفاظ عىل الجسم االداري مكتمال ؟
□ ال مشكلة، رشط احرتام القوانني. من املهم 
تتعلق  قوانني جيدة  لبنان  ان يف  اىل  االشارة 
اآلليات  غياب  يف  املشكلة  لكن  بالتوظيف، 

التي تسمح بتنفيذها.

هذا  يف  السياسية  املسؤولية  عن  ماذا   ■
العدد الكبري من املواقع الشاغرة يف االدارات 

الرسمية؟
والبعض  مسؤولة  السياسية  القوى  طبعا   □
يعطل السباب لها عالقة بحصص كل طرف. 
وتحديدا  الدولة  لدى  يكون  ان  يجب 
االصالح  لعملية  متكاملة  خطة  الحكومة 

االداري، منها ملء الشواغر عرب عملية مسح 
لكل الوظائف يف مؤسسات الدولة واداراتها 
شهاب،  فؤاد  الرئيس  عهد  منذ  واملحددة 
ووصف  اداري  اصالح  عملية  آخر  آلن 
وظيفي بشكل رسمي وشامل متت يف عهد 
اصالحات  حصلت  بعدها  شهاب.  الرئيس 
وتغيريات بشكل موضعي وغري شامل، لكن 
بعملية  القيام  واجبا  صار  الحارض  وقتنا  يف 
يف  الرسمية  الوظائف  لكل  شامل  مسح 
يعد  مل  بعضها  الن  العام،  الرسمي  القطاع 
الغاء  يجب  وبالتايل  العرص،  وروح  يتالءم 
وظائف  ادخال  موازاة  يف  الوظائف  هذه 
لها  يعد  مل  لالسف،  وظائف،  مثة  جديدة. 
سنوات  منذ  طرأت  النها  وظيفي   وصف 
عدة عىل اثر التغيري والتطور يف االدارة من 
وسائل تكنولوجيا واتصال، وليس لها وصف 
وظيفي حاليا وال حتى امتحانات يف مجلس 
اىل  حاجة  يف  نحن  لذلك،  املدنية.  الخدمة 
اصالح سيايس ورؤية شاملة لعملية االصالح 
االداري تأخذ هذه االمور يف االعتبار، وتحدد 
اعادة  الفائض من املوظفني وتعمد اىل  اين 
تأهيلهم، الننا لسنا يف وارد رصف املوظفني 
علينا  لكن  اجتامعية،  ازمة  يف  والدخول 
ثم  ومن  توزيعهم  واعادة  املوظفني  تأهيل 
مدتها  انتهت  وظائف  لدينا  الشواغر.  ملء 
وال يزال يشغلها موظفون يتقاضون رواتب، 
فيها.  الشواغر  ملء  مطلوبة  وظائف  ومثة 
مع  بالتوازي  يحصل  ان  يجب  االمر  هذا 
وتحديث  الرقمي  التحول  عملية  اعتامد 
الحديث،  العرص  يقتيض  ما  وفق  االدارات 
ال  العميقة  االدارة  او  االدارة  صلب  الن 
وجود  من  الرغم  وعىل  ورقية،  تعترب  تزال 
مشاريع مكننة يف اماكن متعددة يف ادارات 
البعض  ببعضها  مرتبطة  غري  لكنها  الدولة، 
االدارة  ضمن  داخليا  وحتى  االدارات  يف 
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بعض  يف  تطوير  عمليات  مثة  الواحدة. 
الوزارات واالدارات، ولكن ليست كاملة عىل 
العامة.  واالدارة  اللبنانية  الدولة  مساحة 
التحول  مبرشوع  متمسكون  نحن  لذلك 
لتحويل  التحتية  البنية  يوفر  النه  الرقمي، 
واملجتمع  ومؤسساتها،  اداراتها  بكل  الدولة 
تعتمد  رقمية  دولة  اىل  ايضا  واملواطن 
وبالتواصل  باالدارة،  الحديثة  الوسائل  عىل 
والتشارك بني املواطن والدولة، وايضا تعزز 
الخارجي.  العامل  مع  وتواصلنا  الشفافية 
هذا االمر يستوجب سياسة ورؤية لالصالح 
بناء عىل  التوظيف  تتم عملية  االداري وان 
االدارة  ذلك يف  نعتمد  مل  فاذا  الرؤية،  هذه 

وغريها لن يصبح عندنا دولة.

خاضعة  التعيينات  تبقى  ان  يعقل  هل   ■
الذي يحّول االدارة  لعملية املحاصصة، االمر 

اىل محميات سياسية وحزبية وبؤر فساد؟
□ ال، هذا غري منطقي وغري طبيعي ويجب 
وضع حد له. صحيح ان هناك واقعا طائفيا، 
لكل  الوظائف  كل  ان  يعترب  الدستور  لكن 
التي  االوىل  الفئة  باستثناء وظائف  اللبنانيني 
املناصفة  احرتام  رضورة  عىل  الدستور  ينص 
فيها. يف الوقت نفسه مينع الدستور تخصيص 
واكرر  اعود  بعينها.  لطائفة  موقع  اي 

للقواعد  الجميع  يخضع  ان  املطلوب  ان 
الدستورية.

ملاذا  التعيينات  آلية  عىل  التوافق  تم   ■
اىل  حاجة  يف  صارت  وهل  راهنا،  تعتمد  ال 

تعديل وتطوير؟
لالسباب  تطبق  ال  التعيينات  آلية   □
واملسألة  املعروفة،  والسياسية  الطائفية 
غياب  بل يف  والتطوير  التعديل  ليست يف 
يف  السيايس  والقرار  السياسية  االرادة 
واالرادة  القرار  توافر  اذا  اآللية.  اعتامد 
آلية  او  اآللية  هذه  العتامد  السياسية 
او  تطويرها  يف  ينظر  ان  ميكن  اخرى، 
تعديلها. املهم وجود قرار سيايس باعتامد 
من  االوىل  الفئة  لتعيينات  موحدة  آلية 

كان  السابقة  الحكومة  يف  املالك.  خارج 
يقال انه سيتم اعتامد اآللية، وفجأة تنزل 
خارج  من  تعيينات  وتحصل  اسامء  علينا 
جدول اعامل مجلس الوزراء بقرار مفاجئ 
من دون ان ينطبق عليه اآللية. يف احيان 
كثرية نقوم باعتامد اآللية، ولكن ال يؤخذ 
الوزراء. ومن االسباب  بنتائجها يف مجلس 
اعتامدها  لعدم  بها  يتذرعون  كانوا  التي 
يف التعيني هو انها تحتاج اىل وقت، لذلك 
عمدت يف وزارة التنمية االدارية اىل تقصري 
االسامء  تحديد  عملية  تأخذ  بشكل  املهل 

املقرتحة وقتا اقل. 

مكافحة  اىل  املدخل  يكون  ان  يفرتض  اال   ■
يف  االشخاص  اختيار  حسن  يف  هو  الفساد 

املواقع االدارية الرسمية؟
ومراعاة  االشخاص  اختيار  حسن  ان   □
املوارد  ادارة  يف  والشفافية  النزاهة  معايري 
يف  املخرجات  احد   هو  للدولة،  البرشية 
الفساد  مكافحة  الوطنية  االسرتاتيجيا  اطار 
يف  االدارية  التنمية  وزارة  يف  وضعناها  التي 
الحكومة السابقة.  اود هنا ان اشري يف هذا 
التنفيذي لالسرتاتيجيا  املخطط  ان  اىل  االطار 
الوطنية ملكافحة الفساد وضع خطوطا وقدم 
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الوزيرة السابقة والنائبة الدكتورة عناية عزالدين.
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