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هل نتجاوز الوالءات السياسية والحزبية ونختار األفضل؟
التعيينات بني اآللية املنظمة ومنطق املحاصصة

اىل مجموعة االزمات النقدية والبيئية والوبائية، ملف آخر يطل 
من بني تداعياتها هو ملف التعيينات االدارية يف الفئة االوىل، 
يف االدارات العامة ويف املراكز العليا يف املؤسسات العامة. لذلك 
تجدد الحديث عن اآللية الخاصة بها يف مسعى الحيائها عىل 

وقع محاوالت للتفلت منها، ما فتح جدال مل ينته بعد

تحقيق
جورج شاهني

وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية االسبق كريم بقرادوين.
نيسان 2001  التنمية ما بني  ■ تسلمت وزارة 
اردت  الذي  الرهان  هو  ما   ،2003 ونيسان 

تحقيقه؟
□ عندما تسلمت وزارة الدولة لشؤون التنمية 
اىل  حاجتنا  من  يتجزأ  ال  جزءا  اعتربتها  االدارية 
موريس  مدرسة  من  نحن  للتصميم.  وزارة 
ال  الدولة  بناء  ان  تقول  التي  وتالمذته  الجميل 
اساسات  من  كونه  دائم  تصميم  دون  من  يتم 
بنائها. عىل عكس ما يعتقده البعض بأن وزارة 
يعتقد  الجميل  موريس  كان  ثانوية،  التصميم 
ونحن نعتقد معه انها ام الوزارات. لذلك فكرت 
يف بداية مهمتي بكيفية تحولها اىل اداة تخطيط 
وخصوصا انها من اولوياتها. اوىل الخطوات كانت 
وضع خطة املئة يوم االوىل للتعرف عىل ما فيها 
لضامن تنفيذ ما كان قامئا من مشاريع والتأسيس 

الخرى. 

■ ما الذي انجز من اصالحات قادت الحقا اىل 
آلية للتعيينات االدارية؟

□ مل تطرح يف ذلك الوقت اآللية بهذه الصيغة، 
لوالدتها. عند  ما جرى تحضريه مهد  ولكن كل 
بحثنا يف االمر يف مطبخنا الداخيل مل تطرح صيغة 
ولكنها  خمسة،  او  اسامء  ثالثة  عن   تتحدث 
بالتعيينات  االقرتاحات  متر  ان  برضورة  قالت 
يف وزارة التنمية االدارية ومبوافقتها، فهي التي 
وضعت ما سمي الحقا بالتوصيف الوظيفي يف 
االدارة العامة قياسا مبا هو مطلوب من كفاية 
وخربة. اقرتحنا يف حينه مواصفات ورشوط يجب 

■ تسلمت وزارة الدولة لشؤون التنمية االدارية 
للتعيينات  آلية  الثانية  يف  اقرت  حكومتني  يف 

االدارية، فام الذي رافق والدتها؟ 
□ املوضوع بالنسبة ايل مل يرتبط بتسلمي مهامت 
وزارة التنمية االدارية ألن تاريخ معرفتي مبلف 
وكنت  قدمية،  الحكومي  العمل  يف  التعيينات 
اواكب االنتقادات آلليتها. فهي مل تعتمد معايري 
الكفاية يوما وكانت تدار باملحاصصة السياسية 
والتوازنات الطائفية واملذهبية. حني كنت عضوا 
يف لجنة املال النيابية كنت ارصد مواقف النواب، 
فوجدت ان من بينهم اصالحيني ومترضرين من 
الصامت.   - والرشيك  واملتواطىء  اصالح  اي 

ملقاربة املوضوع عىل وقع االعرتاضات عىل خلفية ما يحىك عن املحاصصة 
والتوزيع الطائفي للمواقع االدارية بدال من آلية منظمة، تحدثت "االمن 
العام" اىل وزيرين سابقني لشؤون التنمية االدارية، كريم بقرادوين الذي 
القى الضوء عىل الخطوات واملعايري التي مهدت لها، ومحمد فنيش الذي 

ولدت اآللية يف اثناء توليه مهامتها،.

ان تتوافر مبن سيعنّي، وهي توفر عالمات نسبية 
املواصفات  اهمية  وفق  عرشين  عىل  توضع 
املطلوبة من املرشح للمركز املحدد، وهي عملية 
نجاحه  ملدى  الكامل  للتقييم  ادائه  يف  ترافقه 
تعديل يف  اي  عليها  ليبنى  موقعه  فشله يف  او 
بالتنسيق  تزامنا كنا نسعى يف حينه  املستقبل. 
لقائنا  يف  الرقابة  هيئات  ورؤساء  الوزارة  بني 
استحدثته الول  الذي  الشهري  النصف  الدوري 
ان  بحيث  االدارية،  املعامالت  تبسيط  اىل  مرة 
انجاز اي معاملة ميكن ان مير مبراحله املختلفة 
بخمسة تواقيع حدا اقىص بدل 25 توقيعا كانت 
البعض منها. وهو خطوة من مرشوع  تحتاجه 
عرف الحقا  ببوابة املعلومات املوحدة بني وزارة 
بهدف  العامة،  واملؤسسات  والوزارات  التنمية 
دون  تحول  التي  املكننة  واعتامد  بينها  الربط 
التواصل الشخيص بني صاحب الحاجة واملوظف 
للحد من الرشوة. ال ميكنني تجاهل ما انجز يف 
العام  القطاعني  يف  العمل  بني  التامنع  مرشوع 
ميكنه  ال  العام  القطاع  يف  فاملوظف  والخاص. 
باستخدام  له  تسمح  اخرى  مهنة  بأي  القيام 
نفوذه وموقعه سوى التعليم وباذن خاص من 
السابق  الوزير  انجزه  ما  استذكر  هنا  ادارته. 
زاهر الخطيب الذي اعد اول صيغة لالسرتاتيجيا 
املوحدة للتنمية االدارية واستكملها سلفه فؤاد 
السعد. ال انىس اننا وضعنا حال ملعالجة الفائض 
املتخمة  واملؤسسات  الوزارات  يف  الوظيفي 
اي  لعدم حرمان  البلديات  توزيعه عىل  وتقرر 
موظف من راتبه الشهري. كام وضعنا مرشوعا 

املناقشات مع الحكومات منذ التسعينات مل تؤد 
اىل بناء ادارة سليمة لتكون عصب الدولة الكفية 
والشفافة، والتي توفر حقوق املوظف ونزاهته 
االثناء  تلك  يف  الفساد.  ومكافحة  الهدر  ووقف 
النها  االفضل  اختيار  دون  حالت  افكار  طرحت 
الواحدة  الطائفة  ابناء  بني  املنافسة  تعتمد  مل 
والحزبية  السياسية  الوالءات  تاليا  فنتجاوز 
ان  دون  من  تقوم  ادارة  اردنا  فاذا  املتحكمة. 
تحولها  دون  ومن  الحسابات  لهذه  تخضع 
علينا  املذهب،  لذاك  او  الشخص  لهذا  محمية 
مقتضيات  التزام  مع  مختلفة  بطريقة  نفكر  ان 
الدستور وطبيعة التوازنات اللبنانية. رغم ذلك، 

خاصا بتنظيم الصفقات العمومية بالتعاون مع 
التفتيش املركزي ودائرة املناقصات تحديدا، وهو 
املكملة.  االجراءات  ببعض  الحقا  استكمل  ما 
بني  للفصل  لقانون   االسس  وضعنا  كذلك 
الوزارية  االكرثية  رفضته  الذي  والوزارة  النيابة 
رغم اعتقادي بانه خطوة اصالحية ال بد منها. 
رئيس  من  طلب  عىل  بناء  نعمل  كنا  تزامنا، 
مرشوع  لوضع  لحود  اميل  العامد  الجمهورية 
باعتباره  التنفيذ،  موضع  الجمهورية  وسيط 
رجل  ويديره  الكبري  االصالح  مشاريع  ابرز  من 
الراحل فؤاد بطرس  مستقل ومستقيم كالوزير 
الذي كان سيعني لو انتهينا منه قبل وفاته. لذلك 
سعينا اىل تأسيسه  بكامل املواصفات القانونية 
يف  للنظر  به  واملوثوق  املستقل  املرجع  ليكون 
الخالفات  وفض  ومالحقتها  املواطنني  شكاوى 
متى وجدت قبل ان يرفع بالنتيجة اىل مجلس 
الوزراء لبته. كام يضع الوسيط تقريرا سنويا يف 
ترصف رئيس الجمهورية ورئييس مجلس النواب 

والحكومة وينرش يف الجريدة الرسمية.

■ عىل اي اسس قام مرشوع وسيط الجمهورية 
وملاذا مل ير النور؟

□ بني فكر موريس الجميل وارصاره عىل اهمية 
احياء وزارة التصميم وارصار الرئيس اميل لحود 
عىل انشاء وسيط الجمهورية، التقت الهواجس 
اعتقاد  ورغم  الناس.  امور  لتسهيل  واالفكار 
انتهاء  مع  انتهت  التصميم  وزارة  ان  البعض 
االتحاد السوفيايت، قدمت مرشوع الوسيط  اىل 

الحكومة  وضعت  ان  اىل  املناقشات  تتوقف  مل 
عام 1998 آلية للتعيينات عدت خطوة اصالحية 
تعرضت  لكنها  الحقا،  اليه  توصلنا  ما  تشبه 
للطعن الدستوري. ورغم اسقاطها بقيت تتفاعل 
ان تسلمت وزارة  اىل  اياها،  املالحظات  وبقيت 
وبدأت  للموضوع  فتصديت  االدارية  التنمية 
التاريخ مل يبدأ معي،  مراجعة ما كان مطروحا. 
فقد سبق ان اعتمدت اآللية قبل ان تكون قانونا 
االتصاالت.  قطاع  يف  الناظمة  الهيئة  تعيني  عند 
القوى  عىل  به  وجلت  املرشوع  حملت  لذلك 
االجامع  لتوفري  الحكومة  يف  املمثلة  السياسية 

وال  تنظم  بانها  الجميع  وابلغت  املطلوب، 

بقرادوني: التوزيع 
الطائفي ليس نقمة

فنيش: آلية التعيينات
تلغي املحميات

بناء الدولة ال يتم 
من دون تصميم كونه 

من اساسات بنائها

يرفعه  مل  الذي  الحريري  رفيق  الراحل  الرئيس 
يف  الحكومة  استقالة  قبل  الوزراء  مجلس  اىل 
نيسان من العام 2003، فبقي يف ادراج االمانة 
العامة اىل ان احياه الرئيس فؤاد السنيورة بعد 

تعديالت طفيفة يف الشكل مل متس املضمون.

■ ما الذي تويص به عىل مستوى آلية التعيينات 
يف القطاع العام قياسا بالتجارب السابقة؟

هناك  تكون  قد  انه  البداية  يف  لنعرتف   □
ما هو نظري وما هو عميل.  فوارق بني كل 
رضورة  اىل  قادتنا  السابقة  التجارب  لكن 
اعتامد نهج جديد يف االدارة.  اهم ما ميكن 
االخذ به الفصل النهايئ بني التعيينات والوضع 
لالمتحانات  التعيينات  فتخضع  السيايس، 
يتنافس فيها اصحاب الكفاية يف ارشاف رؤساء 
الوظيفي  التصنيف  وفق  الرقابة  هيئات 
التي  الكفايات  وتحديد  موقع  لكل  الدقيق 
الكثري  اىل  يحتاج  امر  وهو  شاغله،  يحتاجها 
الوزراء.  ومجلس  الوزراء  لدى  الشجاعة  من 
ويستحق  وهائلة  كبرية  اللبنانيني  قدرات 
اصحابها ان يكونوا يف املواقع االدارية االوىل 
لالدارة  االعىل  املجلس  يسمى  ما  ارشاف  يف 
الذي تصب لديه طلبات التوظيف وحاجات 
يكون  ليك  وموقع.  اختصاص  اي  اىل  االدارة 
االعىل،  القضاء  مبجلس  شبيها  املجلس  هذا 

بناء  اىل  للوصول  استقالليته  استعادة  رشط 
القضاء املستقل ليدير الجسم القضايئ نفسه 
ليس  السياسية.  املؤثرات  من  بعيدا  بنفسه 
صحيحا القول ان التوزيع الطائفي نقمة. عند 
اختيار االوائل من بني كل مذهب او طائفة 
نعمة تأيت باصحاب الكفاية بدل االعتامد عىل 

املحاصصة الطائفية والسياسية.
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صالحيات  وال  الطائفية  التوازنات  تلغي 
الوزير، بل تساعده عىل اختيار االفضل من كل 
طائفة واعطاء الفرصة للكفايات يف مواقع الفئة 
االوىل القيادية. فاذا وجد من بني موظفي الفئة 
الثانية من ميتلكها، له االفضلية لتمرسه بشؤونها 
وخصوصا من امىض اكرث من عرش سنوات فيها، 
الشخيص  ما مل يحو سجله  الرتقية  فهو يستحق 
فليكن من  ذلك  يتوافر  مل  وان  ما ميس سلوكه. 
خارجها، ألن القانون يسمح بالتعيني من خارج 

املالك مبا ال يتجاوز ثلث املواقع. 

■ كيف نفذت هذه اآللية وما الذي قالت به 
تفصيال وهل التزمتها الحكومات؟

للمتقدمني  االمتحانات  باجراء  اآللية  قالت   □
الكفاية  اصحاب  الختيار  القيادية  املراكز  اىل 
لدينا من ثروات برشية يف  االوائل. فوجئت مبا 
االمتحانات.  استقطبتهم  بعدما  والخارج  لبنان 
النفط كشفت  ادارة  التعيينات يف هيئة  تجربة 
وجود ما يزيد عىل االلف من اصحاب الكفاية 
والقت  عاملية،  مؤسسات  يف  يعملون  والخربة 
سريهم الذاتية الضوء عىل ثروة برشية فقدناها 

واستفادت منها دول اخرى. 

االدارية  واملراحل  اآللية  به  قالت  الذي  ما   ■
واملؤهالت الشخصية التي حددتها؟

وبني  موقع  كل  يف  االفضل  اختيار  اعتمدت   □
يف  اال  ابنائها  بني  املنافسة  نشأت  طائفته. 
طائفتني،  بني  تبادل  عملية  التي جرت  الحاالت 
تكون  وليك  التعيينات.  بعض  يف  حصل  كام 
املحاصصة،  تجاوز  ويتم  للمتخصصني  االفضلية 
يحسم  للمرشحني  الوظيفي  التوصيف  كان 
املختصة  الوزارة  من  لجنة  ارشاف  يف  الجدل 
فيام  التنمية،  ووزارة  املدنية  الخدمة  ومجلس 
املفاضلة  لتجري  املتنافسني  اسامء  حجبت 
ورشط  معيار  لكل  النقاط  وحددت  ارقام  بني 
والخربة  الكفاية  اصحاب  بني  للتمييز  مطلوب 
يف  يوما  اتدخل  مل  االسامء.  عن  الكشف  قبل 
اثناء وجودي يف الوزارة، وكنت اكلف من ميثلني 
هذه  عند  اآللية  تنته  مل  االختصاص.  بحسب 
املحطة، ففي نهايتها كانت املقابالت الشخصية 
الثالثية  اللجنة  اعضاء  امام  الشفهي  واالمتحان 
للمفاضلة بني املتبارين والبراز القدرات القيادية 
تسمح  التي  االضافية  الشخصية  والثقافية 

تعكسها  والتي ال  القطاع،  بادارة هذا  للمتباري 
الشهادات لوحدها، وقد بدلت كثريا يف النتائج. 
املختص  الوزير  نسلم  ان  علينا  كان  النهاية  يف 
ثالثة اسامء متفوقة لكل مركز عند رفع اقرتاحه 

امام مجلس الوزراء.

فلامذا  املحاصصة  الكفاية عىل  قدمت  طاملا   ■
نرى محاوالت التفلت منها؟

التعيينات  النقاش يف  يبقى  ان  الطبيعي  □ من 
قامئا عىل خلفيات سياسية ودستورية. عند اقرار 
اآللية وسقوط التجربة االوىل قبلها، قلنا انها مل 
تقيد صالحيات الوزير ال بل جعلته متمكنا من 
ملفه قبل طلب موافقة مجلس الوزراء اذا قدم 
صاحب الكفاية اىل اي مركز. كام افادت اآللية 
بافضلية تعيني ابناء املؤسسات فيها، واقرت آلية 
الفئة االوىل بضوابط ونظام  للرتقية اىل وظائف 

تقييمي شامل لكل فرد. 

■ لكن مثة وزراء يعتقدون بوجود اعتداء عىل 
صالحياتهم فكيف تواجههم؟

ضغوط  من  الوزراء  اآللية  حررت  بالعكس،   □
الكثري  ووفرت  الطائفية  او  الحزبية  بيئاتهم 
صالحياته  تحرمه  مل  ويقال.  يحصل  كان  مام 
من  الكفاية  اصحاب  اختيار  عىل  ساعدته  بل 
كحزب  ارصرنا  لذلك  منتقاة.  مجموعة  بني 
للحكومات  الوزارية  البيانات  يف  اعتامدها  عىل 
وتعزز  الوزير  موقع  تحصن  كونها  املتعاقبة 
تعود  ان  امتناه  ما  االفضل.  بالشخص  االدارة 
جديدة  تعديالت  بت  بعد  تبنيها  اىل  الحكومة 
وان  الفساد،  مكافحة  اىل  يسعى  قانونا  تحولها 
املحميات  ويقفل  الحصانات  يلغي  ما  نرشع 
ويقود اىل قضاء مستقل وارادة سياسية للتنفيذ. 
نحن لدينا فائض يف الترشيع، واملطلوب تطبيق 

القوانني الرضاء الرأي العام املراقب.

غري  باالدارات  اآللية  انحرصت  ملاذا   ■
املتخصصة دون غريها؟

املواقع  مقاربة  عىل  القانون  اقترص   □
آلياتها يف  لها  التي  االدارية من خارج االسالك 
التعيينات واملناقالت والرتقيات، كام يف السلطة 
القضائية واالجهزة العسكرية واالمنية والسلك 
القانون  وروحية  تتالقى  وهي  الديبلومايس، 

الذي نصبو اليه.

السليمة  االدارة 
توفر نزاهة املوظف 

الفساد وتكافح 

وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية االسبق محمد فنيش.  


