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يهدد الشغور الوظيفي يف االدارات الرسمية السيام يف الفئة االوىل، سري عمل املؤسسات والحركة اليومية ملعامالت املواطنني. 
ويشكل املدراء العامون عصب الوزارات، ومن دونهم تتعطل رشايني العمل يف الدوائرالتابعة لهم. من هنا تسارع الحكومة اىل 

امتام التعيينات وان عىل دفعات نتيجة جملة من الخالفات واالنقسامات بني مكوناتها

تحقيق
شمس الدين: ال بّد من مداورة الوظائف األولى

الشغور الوظيفي مؤداه شلل اإلدارات

رضوان عقيل

حجز  عىل  الحكومة  يف  االفرقاء  يتسابق 
اكرث  مواقعهم  ليثبتوا  ذاك  او  املنصب  هذا 
عىل  بجديد  ليس  التقليد  هذا  االدارة.  يف 
البلد، حيث يتم االتيان  الحياة السياسية يف 
كان  لو  حتى  التعيينات  لعبة  يف  مبحسوبني 
واالنتاجية، طبعا  الكفاية  االمر عىل حساب 

من دون تعميم هذه القاعدة. 
من  الحرب  اعوام  قبل  التعيينات  تخل  مل 
محاباة شخص عىل اخر،  لكن العدد االكرب 
من الذين احتلوا املقاعد االوىل يف االدارات 
من  بعيدة  كبرية  باستقاللية  يتمتعون  كانوا 
التي  والجهات  والزعامء  االحزاب  ارادة 
عينتهم، السيام ان الوزير يأيت ويذهب لكن 
يخدم يف موقعه العوام طويلة  العام  املدير 
اىل حني تقاعده. يبقى االخطر من كل ذلك 
هو انعدام تطبيق مبدأ املداورة بني اصحاب 
اباطرة   اىل  بعضهم  تحول  مع  االوىل،  الفئة 
يف ادارات يتحكمون بها  ويسريونها وفق ما 
يرغبون بعيدا من اجهزة الرقابة واملحاسبة. 
مفتوحة  خالفات  يف  البعض  يدخل  ما  كثريا 
الضحايا  اول  املواطنون  ويكون  الوزراء  مع 
نتيجة سوء عمل االدارة وعدم حصولهم عىل 

الخدمات املطلوبة وهدر الوقت. 
الفئة  يف  وظيفة   160 اللبنانية  االدارات  يف 
االوىل،  43 منها شاغرة، و21 تشغلها سيدات. 
بالتكليف  يسرّي بعضها موظفون بالوكالة او 
يف  ميرتسون  مدراء  ومثة   عدة،   اعوام  منذ 
اليوم،  اىل  التسعينات  مطلع  منذ  مناصبهم 
من دون شمولهم باي عملية مداورة. كذلك 
 10 من  اكرث  منذ  مديرية   11 يف  شغور  مثة 
لبناين  الف   300 ان  اىل  االشارة  مع  اعوام، 
واملصالح  العامة  االدارات  سائر  يف  يعملون 

املستقلة واالجهزة العسكرية.
محمد  للمعلومات"  "الدولية  يف  الباحث   

مكامن  العام"  لـ"االمن  رشح  الدين  شمس 
ودخول  والتعيينات،  الشغور  يف  الخلل  هذا 
بحيث  عليها  والحزبية  املذهبية  الحواجز 

تساهم يف تعطيلها.

هذا  اىل  االدارات  يف  الشغور  وصل  ملاذا   ■
الحد الكبري؟

عىل  الدستور  من   95 املادة  تنص   □
وظائف  باستنثاء  الوظيفة  طائفية  الغاء 
املسلمني  بني  مناصفة  وهي  االوىل،  الفئة 
حكرا  وظيفة  اي  تكون  ال  وان  واملسيحيني، 
االن  يجري  ما  فان  بالتايل،  طائفة.  عىل 
مخالفة رصيحة وواضحة لتلك املادة. هناك 
نحو 40 وظيفة شاغرة يف الفئة االوىل، وهذا 
الدستوري  املجلس  اعضاء  العدد ال يشمل  
واملجلس الوطني  لالعالم. ما يحصل مخالفة 
طوائف  مثة  الن  املادة،  لهذه  الدستور 
بدء  بالتايل  ويفرتض  معينة  وظائف  تحتكر 
املداورة التي مل تتم اىل اليوم. حصيلة هذه 
السياسات هي تعطيل  التعيينات وتأخريها 

نتيجة خالفات مذهبية وسياسية.

يف  الطوائف  كل  تكون  ان  املطلوب  هل   ■
ادارة ما؟

تحصل  ال  املداورة  حصول  عند  كال،   □
كل  املداورة  حصول  االفضل  من  مشكلة. 
يف  الكبرية  املراكز  يف  خصوصا  اعوام،  ثالثة 

الدولة. 

يف  نصل  لن  املناخات  هذه  وسط  يف   ■
تقديرك اىل املداورة املنتظرة؟

حصلت  السهولة.  بهذه  اليها  نصل  لن   □
تعيني  يف  جاءت  مداورة  عملية  احدث 
وزارة  يف  الشخصية  االحوال  ملديرية  ماروين 

عىل  السّنة  وحصل  والبلديات،  الداخلية 
الوزارة  املحلية والبلديات يف  املجالس  ادارة 
السري  ادارة  هيئة  االرثوذكس  ونال  نفسها، 

التي كان يشغلها املوارنة. 

■ اال يؤدي عدم حصول املداورة اىل تثبيت 
اقطاعيات مذهبية يف هذه االدارات؟

□ ارصار بعض الطوائف عىل التمسك مبواقع 
الفضيحة  الحصيلة.  هذه  اىل  يؤدي  معينة 
تكمن يف ان يبقى موقع شاغرا اكرث من 10 
سنوات، وقد يكون لبنان النموذج الوحيد يف 

العامل الذي يطبق هذا االمر.

■ ما هي انعكاسات هذا االمر عىل االدارات؟
املوظفون  ويعمل  الشلل،  اىل  يؤدي   □
املحظيني  من  يكونوا  ان  عىل  ما  ادارة  يف 
واالساسيني عند املدير العام. اذا جاء الوزير 
من غري طائفة هذا املدير، تحصل مشكالت 
بقيت  اذا  اما  الوزارات.  من  عدد  يف  عدة 
املراكز شاغرة وتم ملؤها بالوكالة، فال يقوم 
املكلف هذه املهمة بالشكل املطلوب النه ال 

يعمل بشكل مستقر.

■ هل تم فتح سريورة التعيينات بعد انتخاب 
الربملان حصته من املجلس الدستوري؟

من  جزئية  تعيينات  اىل  التوجه  سيتم   □
يؤدي  والتي   الحاحا  باالكرث  البدء  خالل 
الرئيسية  املصالح  تعطيل  اىل  فيها  الشغور 
لبنان  مرصف  حاكم  نواب  مثل  البلد،  يف 
هؤالء  وجود  عدم  االساسيني.  من  وهم 
اجتامع  عدم  اىل  يؤدي  مواقعهم   يف 
املجلس املركزي. كذلك من املواقع املهمة 
يقوم  من  التمييزي.  العام  املدعي  ايضا 
املنصب  هذا  يف  بالوكالة  املهمة  بهذه 

مبادرات  يتخذ  ال  قبالن(  عامد  )القايض 
يكون  بالوكالة  يحل  فمن  وخطرية،  كبرية 
ثالثة  القضاء  يف  القرارات.  اتخاذ  يف  حذرا 
العام  املدعي  شاغرة:  اساسية  مراكز 
شورى  مجلس  رئيس  )سّني(،  التمييزي 
الترشيع  هيئة  رئيس  )ماروين(،  الدولة 
واالستشارات يف وزارة العدل )ماروين(. يف 
اىل  االكرث  من  التعيينات  ستتواىل  الخالصة 

االقل اهمية.

ازمة حيال عدم  هل مثة مراكز ستسبب   ■
اجراء التعيني املطلوب فيها؟

الباحث  يف "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين.

□ هذا االمر موجود مثال يف مركز املدير العام 
الطاقة  وزارة  )شيعي( يف  واالستثامر  للطاقة 
بعض  بني  سياسية  خالفات  وجود  نتيجة 
حيال  نفسها  املشكلة  تحصل  رمبا  االفرقاء. 
املدير العام للمغرتبني يف وزارة الخارجية. من 
اجل الخروج من هذا املأزق ال بد من حصول 
تذهب  ويالالسف  لكن  املطلوبة.  املداورة 
االمور نحو املزيد من التمذهب والتطييف، 
وهذا ما مل نشهده حتى قبل االعوام العرشة 
االخرية. تعيني املدراء العامني يأيت من داخل 
املالك الوظيفي عرب ترفيع الشخص من الفئة 
الثانية اىل االوىل او من خارجه. يجب ان ال 

يتخطى الشخص يف الحالة الثانية عمر الـ44 
عاما باستثناء االعضاء الذين يتم تعيينهم يف 

املؤسسات العامة. 

من  يأيت  الذي  العام  املدير  افضل،  ايهام   ■
االدارة ام من خارجها؟

من  يأيت  من  لكن  فاشلة،  االدارات  اكرث   □
داخل املالك يكون ملام اكرث مبلفات الوزارة.

■ ماذا عن آلية التعيينات واللجنة الوزارية 
التي تشكلت قبل اعوام؟

□ تضم هذه اللجنة ممثال عن وزارة التنمية 
املدنية  الخدمة  مجلس  من  واخر  االدارية  
الِسري  تتلقى هنا  الوزارة املعنية.  وثالث من 
اجراء  ويتم  املرشحني  لالشخاص  الذاتية 
الوزير  اىل  الحصيلة  ترفع  معهم.  مقابالت 
ليقدم ثالثة اسامء اىل مجلس الوزراء. تم السري 
وفق هذه اآللية يف حقبة الوزير محمد فنيش، 
املجلسان  يخضع  بعد.  ما  يف  تعطلت  لكنها 
الدستوري والوطني لالعالم لهذه اآللية، لكن 
االعضاء يف املؤسستني يخضعون للمحاصصة. 
لو كان هناك اداء تقييمي للموظفني واحرتام 
اداء هؤالء يف الفئة الثانية لتم اختيار املدير 
يف  تكمن  املشكلة  لكن  هؤالء،  من  العام 
عىل  موظف  يقدم  ال  حيث  الطائفي  القيد 
اذا كان يعرف سلفا ان موقع املدير  الرتشح 
العام ال يعود اىل طائفته. لذلك يقدم كثريون 
الثانية عىل االنتقال من وزارة اىل  الفئة  من 
اخرى. يف لبنان 73 مؤسسة عامة من ضمنها 
مستشفى  كل  ويف  الحكومية،  املستشفيات 
اعضاء مجلس  اىل  مدير عام متفرغ  اضافة 
االدارة  الذين يتقاضون عىل الجلسات التي 
يحرضونها. يبلغ عدد اعضاء مجالس االدارات 
نحو 250 غري متفرغني يتوزعون مناصفة بني 
املسلمني واملسيحيني عىل مؤسسات الكهرباء 

والسكك الحديد واملراىفء. 

■ هل مثة فوارق بني راتب مدير عام واخر؟
املؤسسات  لكن يف  الرواتب،  تختلف  ال    □
عال.  براتب  العام  املدير  تعيني  يتم  العامة 
ال  الدولة  يف  مؤسسات  مثة  ان  املفارقة 
توصيف لها من حيث تحديد رواتب املدير 

العام واملوظفني فيها. 

• رئيس مجلس شورى الدولة.
وزارة  يف  واالستشارات  الترشيع  هيئة  رئيس   •

العدل.
• االمني العام للمجلس االعىل للخصخصة.

• املدير العام  للحبوب والشمندر السكري.
• املدير العام للشؤون العقارية.

• رئيس مجلس االدارة يف "اليسار".
• املدير العام للمؤسسة الوطنية لالستخدام.

• نواب حاكم مرصف لبنان.

• املدير العام لوزارة العدل.
لتشجيع  العامة  للمؤسسة  العام  املدير   •

االستثامرات.
• رئيس املنطقة االقتصادية الخاصة يف طرابلس.

• املدعي العام التمييزي.
• املفتش العام الهنديس - التفتيش املركزي.

• املدير العام لالستثامر يف وزارة الطاقة.
• رئيس رشكة "انرتا" لالستثامر.

• املدير العام يف وزارة السياحة. 

مواقع شاغرة في الفئة االولى


