98

عدد  - 96أيلول 2021

رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

اإلدارة :أمل في دور مفقود
االدارة يف لبنان منوذج عن تركيبة فاسدة .فيها خليط واسع
متجذر بالطائفية واملذهبية واملحاصصة واملنفعة الخاصة ،ما
ساهم يف تدمري الدولة وجعلها عبئا عىل املجتمع الذي من
اجله وعىل اساسه وجدت .عىل مسافة مئة عام وسنة عىل
والدة دولة لبنان الكبري توسع الخلل ،واصبحت االدارة ،الركن
االسايس للمسارات االقتصادية والقانونية واملالية واملعيشية،
اكرث هشاشة بل اكرث ترضرا.
ان املحاولة الجدية للعمل عىل اإلصالح االداري كانت يف العام
 1959يف عهد الرئيس فؤاد شهاب ،الذي حاول ان يتالىف انهيار
االدارات ويستبق اتساع رقعة الفوىض فيها ،فوضع اسسا
محددة ملكافحة الفساد االداري الذي كان يف بداياته من طريق
استحداث مؤسسات رقابية فاعلة ،منها مجلس الخدمة املدن ّية،
التفتيش املركزي ،املجلس التأديبي ،مجلس شورى الدولة ،هيئة
التفتيش القضايئ ،وديوان املحاسبة .اما يف العهود املتتالية ،فلم
يشهد لبنان اي تجربة اخرى جدية ،او رغبة حقيقية لتطوير
االدارة وتطهريها حيث اصبحت املؤسسات الضامنة ملحاربة
الفساد غارقة يف بؤره.
بدأ استفحال مسار فساد االدارة وانتشاره يف جسم الدولة
اللبنانية مع الحرب االهلية .لكن مت ّكنه منه جرى يف زمن السلم
االهيل .فغرقت االدارة يف الفساد بشكل علني بعد مرحلة
اتفاق الطائف حني ساهمت الحكومات املتعاقبة يف ذلك،
فجريت عملها بالتواطؤ مع باقي املؤسسات والزعامء للمصالح
الخاصة ،واصبحت االمالك العامة مستباحة ،والته ّرب الرضيبي
مفتوحا ،واملرافق الحيوية من مطار ومرفأ ومعابر مرشعة بال
رقابة رسمية جدية ،اضافة اىل الهدر يف النظام الصحي والنظام
التعليمي والقطاعات الحيوية من كهرباء وماء وغري ذلك.
يشكل الفساد االداري الفساد االكرث انتشارا يف لبنان .ففيه كل
انواع الرشوة واالختالس وسوء استخدام السلطة ،واستغالل املال
العام للمنفعة الشخصية والكسب غري املرشوع .يعكس واقع
الفساد االداري سلطة وتسلط املؤسسات الثالث ،الترشيعية
والتنفيذية والقضائية ،حيث تتوزع املحاصصة يف ما بينها
وتستثمرها مبارشة يف عمل االدارات ،ويف مجال ّ
تول الوظائف
العامة .كام يتم التعاطي يف "الغرف السود" ،وخارج الدوام،
بأكرث امللفات من باب "املحاباة" ،وبحسب التحالفات التي عادة
تتبدل لكنها تبقى جميعها مستفيدة.
عمليا ،ان تركيبة النظام اللبناين تشجع عىل حتمية وجود ادارة

فاسدة .بحجة التوازن السيايس  -املذهبي  -املناطقي وحتى
العشائري ،تضيع فكرة وجود الدولة ،فتتحول املؤسسات
واالدارات اىل حلبة تصفية حسابات او "منطقة حرة" ،يكون
فيها اي يشء مباحا رشيطة مراعاة التقاسم والفائدة .وهذا ما
ح ّول االدارة العامة اىل حاضنة فعلية للبطالة املقنعة.
فساد االدارة العامة اذن منترش بني القيمني عليها واملوظفني،
فضال عن االنقسام داخلها يف ما بينهم حسب والء كل منهم
لقيادته السياسية يف ظل غياب الهدف االساس من عملهم
االداري يف القطاع العام الذي هو يف صلب املنفعة العامة،
فتتفوق التبعية السياسية لدى الغالبية العظمى من املوظفني
عىل عالقتهم مع الدولة ،التي ال يجدون فيها اال وسيلة لخدمة
مصالحهم ،ومصالح السياسيني.
مع غياب املفهوم العميل للعالقة بني االدارة واملواطن ،ومع
عدم وجود املساءلة والشفافية واملحاسبة ،من الصعب احداث
اي تحول تحت مسمى "اصالح وتنمية" ،ألن التحول االداري
يكون يف تحديث النظام االداري برمته ،وبالتايل استبدال ما
هو قائم بالحداثة الرقمية ما يخفف ،اىل حد انعدام ،الوساطة
واملحسوبية واالستزالم.
اضافة اىل الواقع السيايس الهش ،تفتقر االدارة اىل مقومات
برشية ولوجستية .االفتقار اىل املقومات البرشية يعني املهارة
والقدرات وال يعني العدد .وكلنا عىل دراية مبا تشهده االدارات
من فائض يف التوظيف كنوع من "الرشوة االنتخابية" ،وكتحشيد
للتبعية الحزبية والوالء للزعيم وللطائفة ،ما يعكس فوىض
عارمة وتخمة عىل الخزينة .اما لوجستيا ،فيفتقر املوظفون إىل
الوسائل والتجهيزات واملكننة والتدريب املالئم .وهو ما يلمسه
املواطن لجهة تدين مستوى الخدمات والتامدي يف تعقيد
االجراءات والروتني املتضخم بالطوابع واالختام املوزعة عىل
طبقات ومبان عدة ،والتأخر يف انجاز املعامالت.
االدارة يف لبنان آفة اآلفات .االمل يف استعادة مفهومها ومكانتها.
دورها مفقود وسط االنهيار الذي يشهده البلد والذي مبنظور
البنك الدويل يحتاج اىل اكرث من عرش سنوات الستعادة عافيته.
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