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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

محنة اإلدارة في لبنان
مل تكن االزمات يف لبنان وليدة اللحظة او الساعة ،بقدر
ما كانت امتدادا للركائز االساسية التي بنيت عليها الدولة.
دامئا تكون االدارة مبفهومها العام الترشيعي والتنفيذي
والقانوين واالداري ...الركيزة االهم يف الدولة والعصب
الذي يعكس سلوك املجتمع .هي ايضا مرآة ملنظومة
املؤسسات والسلطات وما ينتج منها لجهة تسيري امور
العمل وتأمني املنفعة العامة ،واالرتقاء بالدولة اىل مرتبة
متقدمة ومزدهرة ،ما ينفي عندها الحديث او املطالبة
بـ"اصالحات" ،الن االصالح هو عملية دامئة ومستمرة يف
كل دولة تعتمد الحداثة والتطور ،ولو كانت االدارة بكل
اشكالها تعمل دامئا وفقا لهذه املبادئ يف الحوكمة ،ملا كان
هناك من حاجة للمطالبة باالصالح.
منذ نشوء لبنان الزمته محنة االدارة ،ومل يعرف هذا الوطن
"االستقامة االدارية" اذا صح التعبري .واتت التعديالت
عىل بنية ادارته لتزيد من انحدار االدارة العامة بكل
مسمياتها ومستوياتها .اول االعطاب التي رضبت فكرة
"االدارة العامة" كانت يف التوزيع الطائفي واملذهبي عىل
حساب معايري الكفاية الشخصية والجدارة املهنية ،ما فتح
االبواب عىل مرصاعيها امام التنفيعات السياسية الطائفية
واملذهبية ويف الفئات الثالث :موظفي املالك ،املتعاقدين
واملياومني .هكذا فشلت االدارة الحكومية قبل الحرب يف
ان تكون تنموية انتاجية.
خالل الحرب االهلية طاول التدمري كل البنى التحتية
والبنيوية مبا فيها طبعا املؤسسات واالدارة .ومنذ اوائل
التسعينات اي مرحلة اتفاق الطائف ،تم العمل عىل
االصالح االداري .لكن ذلك اقترص عىل ادخال التطور
التقني والحداثة عىل بعض منها من دون ان تعاد هيكلة
االدارة مبفهوم ممنهج متطور .غابت اجهزة الرقابة ،تعززت
البريوقراطية ،زادت الرشاوى وبقيت االدارة اىل يومنا هذا
يف حالة تخمة وظيفية ،ومستودعا للبطالة الطائفية نتيجة
ازدياد التوظيفات السياسية التي بدأت عىل وجه الدقة عرب
استيعاب عنارص امليليشيات ،التي ومنذ بداية التسعينات
صارت تقدّم منسوبيها كمرشحني حكميني يتقدمون عىل
كل معايري الكفاية.
االدارة اليوم يف لبنان مهرتئة وسمتها الفساد والهدر .معظم
القيمني عليها يعملون لحسابات حزبية مذهبية ،وهو ما

ينطبق مبارشة عىل سلوك املوظفني من كل الفئات ويف كل
املواقع .فهم يعملون لصالح من ّ
وظفهم قبل ان يخدموا
املكلف اللبناين صاحب الحق الطبيعي يف الحصول عىل
الخدمات التي يدفع الرضائب من اجلها .كل هذا يحصل
يف ظل "ضعف قضايئ" ويف ظل "انعدام فعالية االجهزة
الرقابية والتفتيشية".
الرتكيبة االدارية القامئة هشة بحجة التوازن الدقيق الذي
ألحق الويالت بلبنان .فكان ما كان من انهيار عام ال افق
مرئيا للخروج منه .واىل جانب غياب العقول املؤسساتية،
وجدت ملا كانت تآكلت املؤسسات واهرتأت اىل
التي لو ِ
حد التاليش ،مع غياب االصالحات بحكم غياب املطالبني بها
من جمعيات ونقابات واصحاب املصلحة الوطنية اللبنانية
الصافية ،تعمقت االزمة ،وما عاد الكالم عن االصالح مجديا
بقدر ما ان البلد صار يف حاجة اىل بناء ادارة جديدة ،تأخذ
يف االعتبار وضع ترشيعات جدية تسد كل ثغر التجارب
املاضية مع تفعيل اجهزة الرقابة.
املواطن اللبناين استسلم بشكل عام للعقلية الحاكمة .اذا
خرج من دائرتها خرس وجوده يف وطنه وقوته ورزقه ،وان
انخرط يف طريقها توجب عليه الطاعة وتسهيل املنفعة
الخاصة لزعيمه ،وكسب ما ميكن كسبه من رشاوى ومترير
معامالت غري قانونية وما اىل ذلك...
مع تعطل العمل املؤسسايت اليوم ،وغياب حكومة
اصيلة ،تربز رشوط دولية ملساعدة لبنان تبدأ بتشكيل
حكومة واجراء االصالحات .هي رشوط ستكون قاسية
عىل موظفي االدارة .معظمهم سيفقد وظيفته ما سيضعنا
امام ورطة اجتامعية ورمبا سيضع السياسيني ايضا يف زاوية
حرجة.
ما هو االسهل واالصح اعادة بناء ادارة جديدة وكلفتها
ترشيق االدارة من البطالة املقنعة والتوظيف السيايس ،ام
بقاء لبنان برمته نقطة عىل خريطة يتم تلوينه مرة بهذا
اللون وتارة بلون آخر؟
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