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مقابلة
رضوان عقيل

رئيسة مجلس الخدمة املدنية :نتائج التوظيف كارث ّية
نتمسك بآلية التعيينات وال لتحكّ م السياسة باإلدارة
ّ

القطاع العام ،يجب ان نذكر ان عددا من
مشاريع املراسيم املتعلقة ببعض املرشحني
الناجحني يف املباريات التي اجراها املجلس،
والتي عمدت االدارات املعنية اىل استكامل
االجراءات الرامية اىل استصدارها ،مل يصدر
لغاية تاريخه .ال يزال املرشحون يناشدون
املجلس ويطالبونه بتنفيذ نتائج هذه
املباريات .لذلك اتخذت هذا املوقف حرصا
مني عىل دوره وصدقيته ،وعىل احرتام
حقوق الناجحني يف املباراة.

كان الرئيس فؤاد شهاب عند سؤاله عن التوظيف ،يحيل السائل اىل فريد الدحداح اول رئيس ملجلس الخدمة املدنية
الذي ارىس قواعد الوظيفة العامة واسسها .املجلس بات يف مصاف املؤسسات التي تتمتع بالشفافية يف اختيار املوظفني
يف مباريات ال غبار عليها ،وهو يطالب بوقف املباريات اىل حني تعيني الناجحني
منذ ترؤس القاضية فاطمة الصايغ
مجلس الخدمة املدنية جعلت املوارد
البرشية يف االدارة العامة اوىل اهتامماتها،
ملا لتحصني هذه العنارص وتطويرها من
اهمية يف نجاح خطط اصالح االدارة
ورفع مستوى ادائها وانتاجيتها ،السيام
عرب انتهاج مباريات علمية موضوعية
شفافة ،الستقطاب العنارص الكفية
املؤهلة إلشغال الوظائف العامة .املجلس
مل يرحب بفوىض العقود العشوائية
التي غزت الوزارات اخريا ،وها هو يرفع
الصوت لضم نحو  500نجحوا يف مبارياته
وال يزالون يف منازلهم اىل اليوم.
لالضاءة عىل دور املجلس ومهامته ،التقت
"االمن العام" القاضية الصايغ وحاورتها عن
دور املجلس.

■ هل لدى املجلس الفريق الكايف الذي
يستطيع متابعة عمل كل الوزارات
واملؤسسات العامة والبلديات؟
□ عدد العاملني يف املجلس  86شخصا،
يتمتعون بالكفاية والنزاهة والخربة التي
توجبها طبيعة العمل الرقايب .اال ان هذا
العدد غري كاف مقارنة بحجم املعامالت
التي ترد اىل املجلس واملهامت املنوطة به،
لذلك تم اقرتاح زيادة املوظفني من خالل
مرشوع قانون جديد يواكب املستجدات
والتطورات التي طاولت مفهوم الوظيفة
العامة واالدارة الحديثة ،بحيث لحظ
استحداث ادارة للموارد البرشية تعنى
بشؤون الوظيفة العامة ومهمة الرقابة
ووضع الدراسات واجراء املباريات ،فضال
عن مهامت اخرى.

■ ما هي املهامت التي يقوم بها مجلس
الخدمة املدنية اليوم ،يف وقت اصبحت
فيه الوظيفة العامة عنرص جذب للكثري من
الشباب اللبناين؟
□ دور املجلس محدد يف النصوص القانونية
التي ترعى انشاءه منذ العام  ،1959وميارس
صالحياته عىل صعيد املعامالت التي ترده
البداء رأيه او موافقته عىل االمور املتعلقة
باالوضاع الوظيفية للعاملني يف القطاع العام،
والوظيفة العامة والتنظيم االداري .ينظر
يف مدى انطباقها عىل احكام القانون لتأيت
القرارات االدارية عند اصدارها متوافقة
ومبدأ الرشعية ،فضال عن املبادرة يف اقرتاح
النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
يربز دور املجلس من خالل اجراء املباريات
وتوجيه االدارات العامة لوضع هيكليات
حديثة ورشيقة.

■ كيف يتم الدخول اىل القطاع العام ،وكيف
تعاطيتم مع فوىض التعاقد العشوايئ يف عدد
من الوزارات واملؤسسات العامة؟
□ الدخول اىل القطاع العام سواء من طريق
التعيني ام التعاقد او االستخدام يتم عرب
مباراة اوجبتها النصوص القانونية النافذة،
السيام بعد استيفاء املرشح الرشوط القانونية
العامة والخاصة املطلوبة .االمر الذي يجعل
من إشغال الوظائف او القيام مبهامت
بالتعاقد او مبوجب فاتورة تحولت راتبا
شهريا من دون اتباع االصول واالجراءات
التي فرضتها االحكام الترشيعية ،ومن دون
مراعاة املبدأ الدستوري وهو املساواة يف
تويل الوظيفة العامة ،ومل يؤخذ رأي املجلس
شأنه ،مخالفا للقانون ومتجاوزا حد السلطة،
وهو الرأي الذي ابديناه عند مشاركتنا يف
اللجان النيابية.

■ من يتحمل مسؤولية هذه الظاهرة
الفوضوية التي حصلت؟
□ املسؤول عام حصل هو من تجرأ عىل
مخالفة القانون ،واستسهل تجاوز دور
الهيئات الرقابية وصالحياتها بادخال اشخاص
اىل القطاع العام ،من دون معرفة هذه
الهيئات ،السيام مجلس الخدمة ،للتحقق
من توافر الرشوط املطلوبة كاملؤهل العلمي
والسجل العديل واجتياز مباراة وغريها
من الرشوط التي اجزم ان معظمهم ال
يستوفونها ،وبتعويضات تفوق اضعاف ما
يتقاضاه املوظف املعني وفقا لالصول ،وذلك
كله العتبارات مذهبية وطائفية ومناطقية
وانتخابية يف توقيتها.
■ مل مير االالف الذين جرى التعاقد معهم
اخريا عرب املجلس؟ فام هي آلية التعاقد
القانوين؟
□ لو جرى ايداع املجلس هذه العقود،
لعمل عىل اعادتها اىل مرجعها النها مخالفة
الحكام القانون .يكفي عدم خضوع املعني
بها للمباراة .اما آلية التعاقد فهي تبدأ مع
اقرتاح التعاقد عىل مهامت محددة يرد
بطلب من الوزير املعني اىل مجلس الخدمة
املدنية ،حيث يحال عىل ادارة االبحاث
والتوجيه للتحقق من الحاجة .يف حال
توافرها ،يطلب من الجهة املعنية عرض
املوضوع عىل مجلس الوزراء للموافقة عىل
التعاقد وفق االعداد واملهامت املوافق عليها
من املجلس ،ليتم بعدها اجراء املباراة تأمينا
لحاجة املرفق العام.
■ ما هو انعكاس هذا التوظيف غري القانوين؟
□ النتائج التي ترتتب عىل هذه الظاهرة اذا

رئيسة مجلس الخدمة املدنية القاضية فاطمة الصايغ.

مل يتم تداركها ووقفها ،هي كارثية ملا لها من
انعكاس سلبي لجهة تراجع مستوى االداء
االداري ،وبالتايل مستوى الخدمة العامة،
واالنفاق غري املجدي ،وادخال اشخاص اىل
القطاع العام من دون التحقق من الحاجة
اليهم وبتعويضات مرتفعة بحيث يشكلون
عبئا عىل الخزينة ،وتعطيال لدور املرجع
ذي الصالحية يف التوظيف ،واحباطا لذوي
الكفايات ،وانعداما للثقة لدى املواطن
بدولته تدفعه اىل الهجرة بحثا عمن يقدر
مؤهله العلمي وقدراته .االنعكاس االهم
تضاؤل هيبة الدولة واحرتامها القوانني.
■ ما هو مصري من دخل اىل القطاع العام
من دون اتباع االصول القانونية؟
□ بعد الجلسات العديدة يف لجنة املال
واملوازنة ،متت احالة كامل امللف عىل
ديوان املحاسبة .امر بته يعود اىل الديوان،
وهو محكمة تتوىل القضاء املايل وترتيب
املسؤولية وفق ما توجبه القوانني وضمن
نطاق صالحياته يف هذا الشأن.
■ هل يسمح املناخ السيايس يف البلد بهذا
االمر؟
□ يجب ان ال يتحكم املناخ السيايس

مطالبتنا بوقف املباريات
ليس تحديا الي جهة
هناك تجاوز للهيئات
الرقابية في لبنان

باالدارة .هذا االمر يتطلب قرارا حاسام ميتنع
مبوجبه السياسيون عن التدخل عرب نفوذهم
السيايس يف االدارة ،كام يتطلب مناعة لدى
املسؤولني يف االدارة للحؤول دون هذا
التدخل ومواجهته.
■ ملاذا تطالبني بوقف املباريات يف املجلس؟
□ قبل ان يصدر القانون رقم 2017/46
الذي وضع االطر والضوابط للتوظيف
والتعاقد واالستخدام ،وقبل ورود بند منع
التوظيف يف البيان الوزاري .وبعد ان رصد
مجلس الخدمة ما تم ارتكابه من مخالفات
عىل صعيد التوظيف غري القانوين يف

■ ما هو مصري الذين نجحوا يف مباريات
املجلس ومل يوظفوا اىل اليوم؟
□ من املفرتض ان يكون مصري نحو  500من
الناجحني يف مجلس الخدمة هو استكامل
تعيينهم .هنا ال بد من العودة اىل النصوص
النافذة حاليا والتي ترعى هذه القضية.
املادة  95من الدستور الغت قاعدة التمثيل
الطائفي يف جميع الفئات ما عدا الفئة
االوىل ،واصبح لكل لبناين مرشح نجح يف
املباراة ،وكان ضمن العدد املوافق عىل
تعيينه من مجلس الوزراء ،حق عىل الدولة
الستيفائه الرشوط املطلوبة .انا مؤمنة بحق
هؤالء ،ولهذا السبب ناديت بوقف املباريات
انطالقا من موجب قانوين وليس تحديا الي
جهة .اشري يف هذا السياق اىل الكلفة املالية
العالية للمباريات ومدى انعكاس عدم
اعتامد نتائجها عىل املالية العامة ،واملجلس
يف النهاية وعرب املباريات يؤمن حاجة
االدارة .الفت مثال اىل املباريات التي اجريت
ملصلحة وزارة االشغال العامة والنقل لتعيني
موظفني يف املديرية العامة للطريان املدين،
السيام املراقبني الجويني ،كانت تلبية لحاجة
ملحة مللء الشغور يف مرفق عام يف املالحة
الجوية وضامن سالمة النقل الجوي وامنه،
وهو موضوع سبق ان اشارت اليه منظمة
الطريان املدين الدويل ( ،)ICAOونبهت اىل
مخاطره.
■ كيف تردين عىل املطالبني باعادة التوازن
الطائفي يف الوظائف؟
□ الرد هو ان مجلس الخدمة املدنية يطبق
االحكام الدستورية والقانونية النافذة،
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وعند االعالن عن اجراء مباراة ال يختار
املرشحني امنا االختيار يقوم عىل التنافس
بني من تقدم واستوىف الرشوط ،لترسي
بعدها قواعد الكفاية واالستحقاق والجدارة.
وبالتايل ،فان ما تطرحه يستوجب االقبال
عىل الرتشح واالشرتاك يف املباريات.
■ ما صحة ان الدولة غري مسؤولة عن
الناجحني بعد مرور عامني عىل نجاحهم؟
□ نظام املوظفني نص عىل ان الئحة
الناجحني تستنفذ مفعولها بانقضاء مهلة
السنتني عىل اعالنها تحسبا الي تباطؤ من
االدارة يف التعيني ،وحفاظا عىل املال العام
بعدم اجراء مباراة جديدة للوظيفة ذاتها،
وعند اجراء املباراة وصدور النتائج ترسل
الالئحة النهائية اىل الوزير وفق ترتيب
النجاح وليس عىل اسس توزيع طائفي،
الذي يعد بدوره مرشوع مرسوم ويرسله اىل
مجلس الخدمة املدنية الجراء الرقابة عليه يف

مدى انطباقه عىل احكام القانون ،والتحقق
من مراعاته تسلسل مراتب النجاح .عندما
يودع الوزير مرشوع املرسوم هذا املجلس
قبل انتهاء السنتني تنقطع هذه املهلة .هذا
االجتهاد مستقر منذ عرشات السنني تجنبا
الي مامطلة او تباطؤ او تعسف من االدارة،
كام ان القرار رقم  27تاريخ 2003/6/17
الصادر عن مجلس الوزراء تضمن ان احالة

تعاقبوا
تعاقب مثانية موظفني كبار عىل
رئاسة مجلس الخدمة املدنية ،هم:
فريد الدحداح ،عبد الرحمن الطيارة،
جورج صليبي ،ابراهيم الشويري،
حسن شلق ،منذر الخطيب ،خالد
قباين ،فاطمة الصايغ.

معامالت التعيني عىل مجلس الخدمة املدنية
قبل مرور سنتني عىل اعالن نتيجة املباريات
يعد مثابة قطع للمهلة املحددة قانونا
النتهاء مفعول الئحة الناجحني.
■ كيف ينظر املجلس اىل التعيينات يف الفئة
االوىل؟
□ مجلس الخدمة املدنية مع التمسك بآلية
التعيينات التي اقرها مجلس الوزراء يف العام
 2010الختيار موظفي الفئة االوىل ،ولتحديد
كفايات املوظفني من املالك االداري العام
او من خارجه ،وتقييمهم واختبار كفاياتهم
عرب اللجنة املذكورة يف القرار ،وتقديم ثالثة
اسامء اىل مجلس الوزراء الذي يعود له
اختيار واحد منهم .نحن نؤكد عىل اعتامد
هذه اآللية ملا تحققه من وصول اصحاب
الكفايات اىل املراكز القيادية ،وتجنيب
الوزراء املعنيني التعرض اىل الضغوط
والتدخالت وهي الغاية التي توخاها مجلس
الوزراء من اقرارها.
■ هل تتعرضني اىل ضغوط من مراجع
ووزراء؟
□ ابدا .ال من حاليني وال من سابقني .السبب
هو املوقع الذي يتبوأه هذا املجلس عىل مر
السنني .اذا حصلت اي محاولة يف هذا الشان
يتم التصدي لها عرب النصوص القانونية
وتغليب املصلحة العامة.

دور املجلس يربز عرب اجراء املباريات وتوجيه االدارات العامة لوضع هيكليات حديثة.

■ ماذا يفعل مجلسكم وسط كل هذا
الضجيج حيال الفساد يف القطاع العام؟
□ ال يحرص الفساد عند موظف يختلس
املال العام فقط ،امنا يكون ايضا يف انعدام
االداء املطلوب لتأدية الخدمة العامة،
وغياب املساءلة ،وتغييب تقييم االداء.
هنا تثار مسؤولية الرؤساء التسلسليني
الذين يلقى عىل عاتقهم موجب التخيل
عن حامية املوظف بسبب مرجعية طائفية
او مذهبية او مناطقية او حزبية .علام ان
ايداع مجلس الخدمة املدنية تقييم اداء
املوظفني من االدارة هو موجب سنوي،
ويقتيض ان يكون اساسا العامل قاعدة
الثواب والعقاب.

