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واقع اإلدارات الرسمّية ووضع موظفي القطاع العام
جابر: الحّل باإلصالح الشامل ال بالترقيع واملسّكنات

تعترب االدارات واملؤسسات الرسمية والعامة امليزان الذي يقاس به مدى تطور الدولة ونهضتها، والواجهة التي يطل بها 
البلد عىل الخارج، ومن خاللها يحدد مدى التزام هذه املؤسسات عىل تعددها وتنوعها، القوانني واالنظمة املعمول بها 

ومستوى مواكبتها للعرص

مشجعة  السابقة  التجارب  كانت  لبنان،  يف 
االستقالل  بعد  ما  حقبات  يف  السيام  جدا، 
وقبل الوقوع يف الحرب االهلية، والعهد الذي 
ملع عىل صعيد ترسيخ قوة الدولة من خالل 
بالحامية  املرتبطة  وتلك  االصالحية  القوانني 
االجتامعية مام اسس لبناء املؤسسات املهابة 
فؤاد  الراحل  الرئيس  عهد  هو  واملحرتمة، 
شهاب، والذي ما زلنا نعيش عىل انجازاته اىل 
يومنا الحارض. اال ان االمر تغري كثريا يف العقود 
االخرية، بعدما اصاب االدارات الرسمية عطب 
القدرة  زالت  ما  متعددة  عوامل  نتيجة  كبري 
وهذا  القانون،  خالل  من  ملعالجتها  متاحة 
االمر تحدث عنه الوزير السابق ياسني جابر 
باسهاب محددا مكامن الخلل وسبل املعالجة.

لالدارات  الراهن  الواقع  اىل  تنظر  كيف   ■
الرسمية يف لبنان واىل ماذا ترد الحال الصعب 

الذي وصل اليه املوظف يف القطاع العام؟
يوجد  وال  كامل،  تعطيل  حالة  يف  لبنان   □
واقع  طبيعي.  بشكل  تسري  رسمية  ادارة  اي 
تزداد  الذي  املريض  كام  الرسمية  االدارات 
حرارته ارتفاعا، وما تشهده هذه االدارات ليس 
يف ذاته االزمة امنا احد مظاهرها، ألن االزمة هي 
يف االنهيار الذي ادى يف احد تداعياته اىل عدم 
الوظيفية،  تأدية مهامهم  املوظفني عىل  قدرة 
ووصلوا اىل مكان صعب ال ميكنهم االستمرار 
يف العمل، امنا يف ظل حكومة ترصيف االعامل 
فان االرضاب الشامل يعترب قاسيا نسبيا، وكان 
الناس.  امور  لتسهيل  باب معني  ابقاء  يفرتض 
عالج.  اىل  حاجة  يف  مرير  واقع  يف  نحن  لكن 
وغري  قاهرة  ظروف  العام  القطاع  ظروف 
انسانية، وال بد من حل رسيع لتخفيف االمل، 

بل الحل الحقيقي يف املعالجة الشاملة.

■ يف ظل االنهيار االقتصادي واملايل ما السبيل 
االساسية  اللوجستية  الحاجيات  تأمني  اىل 
مهامه  تأدية  يف  القطاع  الستمرار  والرواتب 

بالحد االدىن؟
□ سبب املشكلة يف لبنان التي ادت للوصول 
معالجة  عدم  هو  املتأزم،  الوضع  هذا  اىل 
وعند  منه،  نعاين  الذي  املريض  الوضع 
االستعانة بطبيب لعالج املرض اللبناين يعطينا 
عمليا،  نلتزمها.  وال  ننفذها  ال  الحل  وصفة 
هناك تطنيش عىل الرغم من معرفة السبب، 
ال بل نسأل ملاذا تتدهور حالنا عىل الصعد 
كافة، فكل الوضع يف لبنان يحتاج اىل عالج، 
وهذا العالج ال يكون جزئيا امنا شامال، علام 
انه حاليا، ولرضورة اعادة فتح االدارات ولو 
العالج  الدخول يف ورشة  بشكل جزيئ لحني 
الكربى، ويف ظل الوضع السيايس املتأزم الذي 
ادى اىل الشلل القائم، ال بد من عالج وقتي 
املرض  يغني عن عالج  باملسكنات، وهذا ال 
والرواتب  اللوجستية  فالحاجات  االسايس. 
مرتبط عالجها الدائم بتنفيذ خطة متكاملة 
لتحسني  العامة  املوازنة  اقرار  ضمنها  من 
عن  التطنيش  استمرار  ميكن  وال  املداخيل، 
املطار  ورسوم  الجمركية  الرسوم  يف  الهدر 
والكهرباء وغريها من ابواب االيرادات. وهل 
العام  ترشين  منذ  مستمرة  ازمة  ان  يعقل 
ملعالجتها، من شأنها  مبادرة  تتخذ  مل   2019
قادرا عىل  يعد  الذي مل  املوظف  ان تحصن 
قياسا  االستمرار يف ظل رواتب متدنية جدا 
املواد  اسعار  وارتفاع  الدوالر  رصف  بسعر 
اعباء  اىل  اضافة  واملحروقات،  االساسية 
ألي  عالج  ال  ان  املشكلة  والطبابة.  التعليم 
الكهرباء  مشكلة  مثال،  االمور.  هذه  من 
عن  نتحدث  ونحن  سنة   12 من  اكرث  منذ 

اتهمت  الذين  االشخاص  من  انا  املوضوع. 
السباب  الكهرباء  موضوع  عىل  بالرتكيز 
كنت  لكني  سياسيا  ليس  املوضوع  سياسية، 
معالجة  عدم  وراء  من  سنصل  اين  اىل  ارى 
اىل  حرض   2012 العام  يف  الكهرباء.  ملف 
والتقى مع  الدويل  البنك  رئيس  نائب  لبنان 
وكنت  عدة  كتل  من  النواب  من  مجموعة 
واذا  الكهرباء،  "ستدمركم  وقال  منهم، 
تسريون  التي  ذاتها  الطريقة  يف  استمررتم 
ابداوأ  اقتصاده.  وتدمر  لبنان  ستدمر  بها 
من االن بالعالج". لكن يومها، مل  يكن احد 
والتحذيرات  النصائح  اىل  ليستمع  مستعدا 
املأساة  االخطاء.  ارتكاب  يف  االستمرار  وتم 
استمرار  وسط  شيئا،  نفعل  مل  اليوم  اىل  اننا 
تجاهل املواطن، بينام اذا تم رفع سعر تعرفة 
الكهرباء الذي تنتجه الدولة اىل نصف تعرفة 
املولد مع برنامج لرفع ساعات التغذية اقله 
عرش ساعات، تنتفي الحاجة اىل االشرتاك يف 
املواطن  الدولة  تزود  ال  ان  لكن  املولدات، 
اي ساعة كهرباء ويستمر العناد بعدم تغيري 

الواقع، فهذا محل استغراب وتساؤل دائم.

الرشوع يف  املعنيني  تلزم  قوانني  يوجد  اال   ■
خطة املعالجة واالنقاذ؟

□ املؤسف ان كل القوانني االصالحية املرتبطة 
تحتاجه  ما  وكل  موجودة،  الهيكيل  باالصالح 
التنفيذ.  التطبيقية وبدء  املراسيم  هو صدور 
هيئة  لتعيني  رفض  هناك  اليوم  اىل  املؤسف 
ناظمة ألي قطاع، ووضعنا يف تدهور مستمر 
نكرث  الحقيقي.  باالصالح  املبارشة  ونرفض 
اي  دون  من  املصارف  موضوع  عن  الكالم 
اجراء عميل، بينام املصارف مستمرة يف رسقة 
اموال الناس، واعطاء املودع بعض امواله عىل 

ان  ميكن  ال  وايضا  التعايف،  من  جزء  هو   □
يف  موجود  الحل  عشوائية.  املعالجة  تكون 
املدنية  الخدمة  مجلس  تلزيم  عرب  القانون 
بجردة  للقيام  برشية  بقدرات  رفده  بعد 
اىل  يأيت  ال  من  هناك  للموظفني.  شاملة 
رواتب  يتقاضون  "االشباح"  العمل ونسميهم 
مجلس  جردة  عىل  وبناء  عمل،  دون  من 
هي  وما  النقص  اين  يحدد  املدنية  الخدمة 
املوظفني.  عدد  يف  للتضخم  املعالجة  طرق 
اول  ليس  ولبنان  اخرى  دول  يف  تجارب  مثة 
دول  وهناك  التجربة،  هذه  يف  دخل  بلد 
عظمى مثل بريطانيا التي كان متلك يف اواخر 
مع صندوق  برنامجا  املايض  القرن  سبعينات 
لبنان  مشاكل  تشبه  ومشاكلها  الدويل  النقد 
)نسبة  "التاتشريية"  التجربة  فكانت  حاليا، 
اىل رئيسة الوزراء يف حينها مارغريت تاترش( 
ونفذوا اصالحات حقيقية وخرجوا من االزمة. 
من  لدى  نية  هناك  هل  هو:  الكبري  السؤال 
ميتلكون القرار السيايس يف لبنان الجراء اصالح 
حقيقي؟ هذا االمر يحتاج اىل تناغم وتكامل 
يف تنفيذ االصالحات عىل كل املستويات وبال 

استثناءات.

■ ما هي االولويات املطلوب تنفيذها رسيعا؟
ينفذها  ان  يجب  اولويات  ثالث  هناك   □
لبنان: الكهرباء اوال، قانون الرشاء العام ثانيا، 
استطعنا  ثالثا.  القضاء  استقاللية  وقانون 
انجاز قانون الرشاء العام واالن هناك محاولة 
القضاء  استقاللية  وتبقى  تنجح،  مل  لتعطيله 
التعايف،  خطة  ضمن  من  الكهرباء.  وملف 

اعادة دراسة واقع القطاع العام ومعالجته.

العام  القطاعني  بني  الترشكة  ان  ترون  اال   ■
القطاع  يف  التسيب  من  نسبيا  تحد  والخاص 

العام وتقدم الكفاية عىل املحسوبية؟
□ انا من العاملني عىل هذا املوضوع وقدمت 
القطاعني  بني  الرشاكة  لتنظيم  قانون  اقرتاح 
العام والخاص صدر يف شهر آب عام 2017، 
حققت  الرشاكة  يطبق.  مل  اليوم  حتى  لكنه 
امنا الخطورة يف الرشاكة  الغرب،  نجاحات يف 
هو عدم التنظيم واملتابعة واالرشاف، من هنا 

اهمية الهيئات الناظمة واختيار االشخاص 

الوزير السابق ياسني جابر.

سعر رصف 3900 او 8000 هو رسقة موصوفة 
واستغالل بشع لحاجة الناس اىل املال لتأمني 
ابسط حاجياتهم. لذلك، ارى ان الحل يجب 

ان يكون متكامال.

الصعب جدا من  الوضع  ان هذا  ترى  اال   ■
اسبابه الجوهرية عدم وجود سياسة توظيف 

ذات جدوى؟
يف  كارثية.  لبنان  يف  التوظيف  سياسة   □
العام 2017، يف لجنة املال واملوازنة، ادخلنا 
شاملة  دراسة  عىل  تنص  املوازنة  اىل  مادة 
كل  وضع  ونحدد  لنعرف  العام  للقطاع 
املال  لجنة  ويف   2018 العام  يف  موظف. 
لفضيحة  تفصيلية  دراسة  اجرينا  واملوازنة 
االنتخابات  قبل  حصلت  التي  التوظيف 
يف  االف   5 من  اكرث  توظيف  تم  انه  وتبني 
رشكتي الخلوي واوجريوا، وهذا ما استطعنا 
غري  وظيفية  توصيفات  وادخلت  كشفه، 
موجودة لتغطية التوظيف. هذه العشوائية 
يف  عليه  نحن  ما  اىل  اوصلتنا  التوظيف  يف 
حاجة  وال  العامة،  واملؤسسات  االدارات 
فقط  ذلك،  الكتشاف  ودراسة  علم  اىل 
 40 تجد  املوازنات  ارقام  اىل  النظر  مبجرد 
الدين  خدمة  املئة  يف  و40  رواتب  املئة  يف 
لالسف  الكهرباء.  يف  خسارة  املئة  يف  و20 

الشديد، السياسات التي اتبعت واحداها يف 
التوظيف العشوايئ وحشو االدارات، اوصلنا 
العامل  اذا ال يوجد يف اي دولة يف  اىل كارثة 
هذه  املوظفني  رواتب  وتبلغ  موازنة  لديها 

النسبة املوجودة يف املوازنات اللبنانية.

هذا  اىل  حاجة  يف  اللبنانية  االدارة  هل   ■
العدد الضخم من املوظفني؟

□ اكيد ال. انه توظيف سيايس. من التوصيفات 
الرئيسية للزبائنية السياسية ان يتم التوظيف 
عشوائيا من دون تحقيق نتائج وفاعلية اكرث 

عىل مستوى االدارة.

بالتعايف  البدء  بني  تعارض  من  هل   ■
جذري  حل  ايجاد  وعدم  واملايل  االقتصادي 

للتوظيف العشوايئ يف القطاع العام؟

البنك الدولي حذرنا منذ 
العام 2012 من دمار لبنان 
اذا لم نعالج ملف الكهرباء
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املناسبني الدارة الهيئات الناظمة، والرشاكة 
الكهرباء  مثل  كثرية  قطاعات  يف  تنفع 
واالتصاالت واملياه وغريها، والقوانني املوجودة 
اذا نفذت ستؤدي اىل الرشاكة واملهم ان تبقى 

الدولة هي الجهة الناظمة.

بأن  اسايس  امل  لديه  ولبنان  فيها،  االمور 
الغازية  الدول  نادي  اىل  لينظم  يعود 
اللواء  قال  كام  والفاتحة  والنفطية، 
الرتسيم  ملف  بانتهاء  هو  ابراهيم  عباس 
صندوق  مع  اتفاق  اىل  االنتقال  ثم  ومن 
ما  اىل  القياس  عدم  ويجب  الدويل،  النقد 
مليارات   3( الصندوق  من  عليه  سنحصل 
يف  الصندوق  نحتاج  كوننا  اىل  امنا  دوالر( 
مليارات   3 عىل  حصولنا  اوال   امور:  ثالثة 
دوالر كوننا يف حاجة اىل كل دوالر، وثانيا 
عىل  نحصل  ال  بحيث  الشديدة  الرقابة 
املال اال اذا نفذنا كل االصالحات املطلوبة 
يراقب  بريوت  يف  مكتب  عرب  واملراقبة 
املال،  االمور وال نحصل عىل  دقائق  تنفيذ 
اىل  يحتاج  ال  يعطينا جواز سفر  انه  وثالثا 
الدولية  الصناديق  كل  اىل  للدخول  تأشرية 
موجود،  االمل  االصالحات.  التزمنا  اذا 
وكذلك الخطة واالمكانات، وما ينقص هو 
اتخاذ قرار سيايس داخيل مبساعدة انفسنا 
تفكيك  ان  االهم  االخرون.  يساعدنا  حتى 

الفساد هو يف تنفيذ القانون.

الوضع  مبستقبل  متفائلون  انتم  هل   ■
السبيل  وما  واقتصاديا  ماليا  اللبناين 

للخروج من االزمة؟
اىل  يحتاج  البلد  مبستقبل  التفاؤل   □
واتجاهات  املنطقة  والبداية من  مؤرشات، 

الوزراء املعنيني  يف الرسايا الحكومية، تم  الرئيس نجيب ميقايت وحضور  بعد اجتامع وزاري برئاسة 
االتفاق عىل مساواة جميع العاملني يف املرافق العمومية من دون أي متييز، واالتفاق عىل سري املرافق 
العامة، والتأكيد عىل الحل الشامل الذي سيكون من خالل اقرار املوازنة. وجرى التأكيد عىل احقية 
موظفي القطاع العام ومرشوعية حقوقهم، وتقرر النظر يف مضاعفة الرواتب بعد اقرار املوازنة ويف 
ضوء الواردات التي سيجري تحصيلها. كام تم االتفاق عىل اقرار مشاريع قوانني تؤّمن سلة كبرية من 
الواردات للخزينة العامة. وتم استصدار مرسوم استثنايئ يقيض برصف مساعدة اجتامعية توازي راتبا 
كامال اعتبارا من متوز، وتم ايقاف زيادة رواتب القضاة عمال مببدأ املساواة بني كل املوظفني، وجرى اقرار 
دفع املساعدة االجتامعية املقررة سابقا ملوظفي القطاع العام. وجرى ربط زيادة بدل النقل واملساعدة 
االجتامعية بالحضور اىل العمل يومني يف االسبوع عىل االقل، وربط كل ما تقدم بالحضور يومني عىل 

االقل اىل الدوائر العامة، واعطاء بدل نقل يومي بقيمة 95 الف لرية يوميا لكل موظف.

صرف مساعدة اجتماعية توازي 
راتبا كامال اعتبارا من تموز


