
في هذا العدد

االدارة يف لبنان جزء من هيكلية الدولة املنهارة التي عاشت عىل الفساد، وغيبت معايري العمل املنتظم والتكامل الوظيفي 
واالنتامء املهني واالخالقي. ومع رسعة التدحرج االقتصادي، واشتداد االزمة املالية التي رشذمت العمل االداري اكرث فأكرث، 
اصبحت االدارات اليوم شبه خالية من موظفيها الذين ينفذون ارضابات متتالية اليجاد حلول ملشكالت الدوام، وزيادة بدل 
الصحية  التقدميات  العام، وحل مشكلة تدين بدل  القطاع  الحقيقية وتأمني خطة نقل ملوظفي  ارتفاع كلفته  ليواكب  النقل 
الرواتب واالجور مبا يتناسب مع  واالجتامعية يف تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضامن االجتامعي، وتصحيح 

مؤرش الغالء وغريها من املطالب.
حالة الرتهل والضعف يف االدارة العامة والخدمات عىل مدار سنوات، انعكست عىل قدرة الدولة عىل تطبيق املفهوم العميل 
الجديد للعالقة بني القطاع العام واملواطن، يف الوقت الذي يستحيل الوصول اىل االهداف املرجوة التي تتمثل يف انشاء نظام 
اداري يسمح بإحداث تحول يعيد اىل هذا املرفق العام بنيته ودوره. لذا خصصت "االمن العام" الحيز االهم يف هذا العدد 

مللف االدارة نظرا اىل اهميته االساسية يف بناء الدولة.
ان اعادة بناء االدارة يتطلب اوال رغبة سياسية وقرارا جديا من املسؤولني يف انشاء نظام جديد، وتطوير القوانني واملعايري التي 
تقوم عليها االدارة الحالية. ولعل تكوين الرؤية الجديدة يتطلب عناوين عدة اهمها: الغاء نظام املحاصصة القائم والذي 

تشكل االدارة مرآة له، والعمل عىل الخروج من املستنقعات الطائفية واملذهبية عرب شقني:
- االول يف والدة دولة مدنية بعنارص ووجوه جديدة. 

واملرافق  املؤسسات  تحكم  التي  املتعصبة،  املتقوقعة  الدينية  انتامءاتها  من  واخراجها  االحزاب  نظام  تعديل  عرب  الثاين  ـ 
ومفاصل الدولة.

ان االدارة الناجحة الصلبة كفيلة بأن تكون ارضية داعمة ملشاريع الدولة التنموية االجتامعية واالقتصادية، من خالل التخطيط 
واستثامر طاقات مهنية مختصة والؤها للمؤسسة وللمصلحة العامة. 

ان خطة النهوض باالدارة يكون عرب هيكلة القطاعات، وسن قوانني وترشيعات تتامىش مع وضع البلد واملوظف واملواطن، 
وعرب توظيفات تعتمد معايري خاصة بأعداد منطقية بحيث تتوزع املهام وفقا للخربات، بعد خضوع املوظفني لدورات تدريبية. 
وعليه، فإن االنتاجية ستتكثف مع استخدام املكننة املتطورة واالساليب املتقدمة كأجهزة الكومبيوتر، وربط االدارة باملواطنني 
التي  القاتلة  البريوقراطية  الشفافية، ما مينع  الحصول عىل املعلومات واعتامد  لهدف تأمني نوعية خدمات افضل، وتسهيل 

تعطل مصلحة املواطن وتقيض عىل مفاهيم االدارات. 
املساءلة  وتطبيق  السياسية،  القرارات  صانعي  سلطة  عن  القضاء  استقاللية  يتطلب  العامة  االدارة  عىل رشعية  الحفاظ  ان 

والشفافية واملحاسبة اىل جانب ادارة سليمة للامل العام.
التاميز بني فئتني من املوظفني حارضا يف كل  العام ازمة حقيقية. فأصبح  القطاع  القطاع الخاص عىل  يف لبنان، شكل تقدم 
اروقة االدارات ومجاالت العمل. هناك فئة تحظى بامتيازات يف الرواتب والحوافز والرتقيات والتقدم وهي تابعة للمؤسسات 
الخاصة، واخرى تعمل لصالح الدولة، التي وبفعل اكتظاظ االدارات نظرا اىل التخمة التي تخدم النائب او الوزير او الزعيم، 
تخلت عن واجباتها تجاه املوظف الرسمي الذي يتقيد بدوام العمل والذي كان يتمتع بخربات مهنية واخالقية قبل ان يشيخ 
العام  القطاع  الحفاظ عىل منو  الخاص مع  القطاع  الحكومة وان تسهل منو  ادارته املهملة. من هنا ال بد من ان تدعم  مع 
بالتزامن مع مصالح املجتمع. لهذا، فإن تنمية القطاعات االقتصادية واالجتامعية تتطلب تنظيم عالقة رشاكة بني القطاعني 
بها مبزايا  يتمتع  التي  املجاالت  الخاص يف  بالقطاع  العامة ورفع مستواها، واالستعانة  الخدمة  العام والخاص بهدف تقديم 

ومهارات عدة وقدرة عىل التكيف واستيعاب الحداثة والتقنية.
ان لبنان يفتقد اىل مفهوم املواطنة وهي ثقافة هشة منذ البداية. لكنها تالشت خالل الحرب االهلية. لذا فان تجربة اعادة بناء 
ادارة حضارية ميكن ان تعيد الثقة املتبادلة بني املواطنني الذين هم "املرسل واملتلقي" - املوظف واملواطن ـ اللذان يشكالن 

بيئة واحدة ومجتمعا واحدا ويستحقان منفعة واحدة متساوية.
"االمن العام"

اإلدارة واملواطن


