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مقابلة

يواجه التفتيش املركزي الفساد املسترشي يف بعض الوزارات واملؤسسات العامة  بـ"اللحم الحي"، بأقل من 80 مفتشا يف 
مختلف القطاعات. يف العام 1959 كان 200 شخص يقومون باملهامت الرقابية هذه، التي من دونها  تحل الرشوة وينترش 

رسطانها يف االدارات، ويكون املواطن هو الضحية قبل هدر مالية الدولة

يشّمر رئيس هيئة التفتيش املركزي القايض 
جورج عطيه عن زنود هذه املؤسسة التي 
اعامل  يف  والرقابة  املحاسبة  بوصلة  تعترب 
الدولة، مع االشارة اىل ان الفساد ال يحصل 

من طرف املوظف فقط. 
"كبسات"  او  بجوالت  التفتيش  قيام  منذ 
الهيية  استعادة  متت  االدارات،  عىل 
ليال  العارشة  اىل  عطيه  يعمل  املطلوبة. 
امللفات  لقراءة  االيام،   اكرث  يف  مكتبه،  يف 
املطروحة عىل طاولته والتدقيق يف ارقامها 
املعنية،  الجهات  مع  التجاوزات  ومتابعة 
اىل  التمييزية  العامة  النيابة  من  بدءا 
رأسه  فوق  احد  و"ال  االدارات  مختلف 

خيمة" يف كل لبنان. 
العيص  وضع  عدم  هو  التفتيش  يهم  ما 
تصميم  عىل  بناء  االصالح،  قطار  طريق  يف 
الرئيس ميشال عون وسائر الجهات املعنية  
يف الدولة من اجل محاربة الفساد، وتفعيل 
مدروسة  اسرتاتيجيا  وفق  الرقابة  اجهزة 
املواطنني  استغالل  متنع  الجوانب  كل  من 
الرسمية،  االدارات  مكاتب  ابواب  عىل 

وحصولهم عىل حق الخدمة العامة.  
عىل  العام"  لـ"االمن  عطيه  القايض  ييضء   
وكيفية  وانطالقته  املركزي  التفتيش  تنظيم 
عمل  وانتظام  املؤسسات  مع  تعاطيه 
املوظفني، والعمل عىل منع الهدر، وحامية 
املطلوبة  الخدمات  وتأمني  العام،  املال 
واحرتام  الشفافية  باعتامد  للمواطنني 

املحاسبة.  قواعد 

تراكم  عملية  الفساد  ان  قلت  ان  سبق   ■
الهدر  عىل  الناس  سكوت  اىل  اضافة 

الحاصل. كيف وصلت اىل هذه الخالصة؟
بل هو  واحد،  ليس من طرف  الفساد   □

رئيس هيئة التفتيش املركزي:
ال وزارة وال مؤسسة فوق رأسها خيمة

الناس  متكني   املطلوب  متبادلة.  عملية 
من  العامة  الخدمة  عىل  الحصول  من 
جهة  من  لهم.  حق  وهذا  العام  القطاع 
اي  للمركز،  الصحيح  االستغالل غري  اخرى 
الوظيفة العامة، من بعض املوظفني فرض 
اللعبة  هذه  اىل  ينجر  ان  املواطن  عىل 
وهي  خدمة،  ليخلص  الرشوة   يدفع  او 
اي  قانونية.  غري  تكون  االحيان  بعض  يف 
طلبا  دامئا  يطلب  ال  املواطن  ان  مبعنى 

محقا ويتم ابتزازه. 

املوظف  الرشوة  مسؤولية  يتحمل  من   ■
ام الرايش؟

□ هي مزدوجة، واالصالح يجب ان يكون 
سنحاسب  رقابية  كسلطة  نحن  مزدوجا. 
نطلب من  نفسه  الوقت  لكن يف  املوظفني 
مامرسة  اىل  اللجوء  وعدم  التنبه  املواطن 

الرشوة.

االبيض  السالح  باستعامل  قصدت  ماذا   ■
التفتيش؟ يف 

داع  من  هناك  يعد  مل  انه  معناه  ما   □
ان  االبيض  بالسالح  قصدته  ما  للتجارب. 
من  االخرية  الدقائق  يف  يستعمله  املقاتل 
السالح  هذا  اىل  وصلنا  نحن  املواجهة. 
اجراء  امكان  يتحمل   يعد  مل  البلد  ألن 
كله  العامل  غمرنا.  الفساد  ألن  بعد  تجارب 
هو  السالح  هذا  اىل  اشاريت  علينا.  يؤرش 
خالل  من  االرض  عىل  نزلوا  املفتشني  ان 
يف  العمل  منط  غرّينا  امليدانية.  الجوالت 

التفتيش.

■ لكن جيش املفتشني عندك عدده قليل؟
□ بهذا الجيش نقول ان امياننا كبري.

■ ماذا حقق حتى االن، السيام ان مثة من 
يقول ان ال فائدة من كل هذه "الكبسات" 

وانها اشبه بـ"العراضة"؟
عىل  بها  قمنا  التي  امليدانية  الجوالت   □
جيدة.  حصيلتها  كانت  االدارات  مختلف 
بعض  عند  السلبي  الذكاء  نواجه  نحن 
بها  نقوم  التي  الفورية  الكبسات  املوظفني. 
ادارات  تشمل  ال  مفاجىء  شكل  يف  وتكون 
معينة. اقول ان كل املؤسسات واالدارات ويف 
مبراقبتها  نقوم  لبنان  كل  ويف  متوازن  شكل 
توجيه  اجل  من  الغربال  تحت  وهي  كلها. 
وال  له  حزب  ال  املركزي  التفتيش  ان  رسالة 
لون له وال مذهب له سوى االرزة اللبنانية.

يف  الفساد  رسطان  مواجهة  خضم  يف   ■
لدى  املفتشني  عدد  يكفي  هل  االدارات، 

املؤسسة؟
□ العدد الذي نعمل به غري مقروء بالنسبة 
منا.    واملطلوبة  بها  نقوم  التي  الجهود  اىل 
اداريا،  مفتشا   15 لدينا  كامل.  غري  وهو 
اطباء  و3  مهندسني،  و10  ماليني،  و10 
وال  تربويا  مفتشا   20 يوجد  زراعيني.  و2  
من  املطلوب  الـ80.  جميعهم   يتجاوزون 
هؤالء مراقبة 1250 بلدية، و1350 مدرسة 
اضافة  مستقلة،  مؤسسة  و150  رسمية، 
اىل كل االدارات والوزارات املتعارف عليها 
جميعها.  مراقبتها  منا  واملطلوب  لبنان  يف 
و400   300 بني  ما  اىل  املالك  يف  نحتاج  
شخص. يف العام 1959 كان عدد املالك يف 
انذاك  املالك  وكان   ،200 املركزي  التفتيش 

وفق هذا العدد.

يف  النقص  هذا  مللء  امكان  مثة  هل   ■
املالك يف الحكومة الجديدة؟

يف  مباريات  اجراء  واملطلوب  بالطبع   □
بعمليات  والقيام  املدنية   الخدمة  مجلس 
نقل من بعض االدارات اىل ادارات اخرى. 
الذي  التفتيش عن املوظف  ال بد هنا من 
اننا  مبعنى  اي  املطلوبة،  بالكفاية  يتمتع 
عىل  تقوم  التي  االخالقية  الكرميا"   " نريد 
الرتبوي  التفتيش  نظمنا  الكفايات.  اساس 
ونحتاج اىل امتام التفتيش املايل  والصحي.

■ ما هي حال املدارس الرسمية السيام يف 
ظل الحديث عن حصول هدر مايل يف عدد 

منها؟
عىل  بها  نقوم  التي  الجوالت  خالل  من   □
املدارس،  يقوم املفتشون الـ 20 بالواجبات 
يرشف  املناطق.  كل  يف  منهم   املطلوبة 
كل مفتش عىل نحو مئة مدرسة. عمله ال 
بل   ملف فحسب،  التدقيق يف  يقترص عىل 
مستوى  عند  للتوقف  الصفوف  اىل  يدخل 
كل  يرتك  ان  هو  االهم  يبقى  االساتذة. 
اكتشفنا  املدرسة.  تربوي بصمته يف  مفتش 
تعاقد  حصول  املدارس  احدى  يف  ملف  يف 
اعفاء بعض االساتذة  من خارج املالك عرب 
من  واالستفادة  االسبوعية،  حصصهم  من 
هذا الفائض ليكون من مصلحة املتعاقدين. 
سبيل  وعىل  الحالة  هذه  يف  ندفع  بذلك 

املثال يف مقابل الـ 10 ساعات االجر مرتني. 
يعلم  ان  منه  املطلوب  املثبت  االستاذ 
بحسب  النصاب املعني يف االسبوع. عاقبنا 
امللف. مل  املسؤول عن هذا  املدرسة  مدير 
وزارة  اىل  توصية  ارسلنا  بل  هنا،  نتوقف 
اعفاء  جواز  عدم  اوال  فيها  وطلبنا  الرتبية  
اي استاذ من النصاب االسبوعي الذي يجب 
عليه تأمينه يف مقابل الراتب الذي يقبضه 
مدير  او  تربوية  منطقة  رئيس  كل  شهريا. 
من  التعاقد  عىل  يوافق  مدرسة  او  ثانوي 
خارج املالك قبل استنفاد النصاب القانوين 

لكل مدرس يحاسب من ماله الخاص.

■ يكرث الحديث عن الفساد ويتضاعف كل 
يوم لكننا  ال نشهد  فاسدا او مرتشيا خلف 
حيال  التفتيش  يف  تفعلون  ماذا  القضبان. 

هذا املوضوع؟
□ اصدرنا قرارات عدة يف التفتيش املركزي 
عىل  احلنا  االخرية.  الخمسة  االشهر  يف 
عدة.  اشخاصا  التمييزية  العامة  النيابة 
السجن.   يف  وضعهم  نستطيع  ال  لكننا 
التمييزية.  العامة  النيابة  عند  حدودنا  
واعضاء  ادارة  مجلس  رئيس  حّولنا 
يف  عامة  مستقلة  مؤسسات  عام  ومدير 
مستشفى حكومي. حّولنا بعض االطباء يف 
العامة  النيابة  عىل  حكومية  مستشفيات 
بعض  اىل  اضافة  االطباء  ونقابة  التمييزية 
حولنا  املهندسني.  نقابة  عىل  املهندسني 
الداخلية  وزارة  اىل  حايل  بلدية  رئيس   50
التحقيق  نستطيع  ال  نحن  والبلديات. 
ان  تقول  التي   108 املادة  بحسب  معهم 
الجهة الصالحة للتحقيق معهم هي وزارة 
اىل  سابق  بلدية  رئيس  حّولنا  الداخلية. 
املحاسبة.  التمييزية وديوان  العامة  النيابة 

ونتابع ملفات هؤالء.

■ هل التنسيق قائم كام يجب بينكم وبني 
التمييزية؟ العامة  النيابة 

نفسها  سيدة  التمييزية  العامة  النيابة   □
اىل  املطلوبة  الكتب  جهتنا  من  ونزودها 
والوقوف  يحصل  ما  ملعرفة  العدل  وزارة 
يف  عقوبات  نفذنا  املرتتبة.  النتائج  عند 
حق دائرة رئيس  دائرة يف التنظيم املدين، 
وعوقب موظف بتأخري تدرجه 18 شهرا. 
جرى  لبنان.  كل  يف  العمل  بهذا  نقوم 
 18 مساحة  مكتب  رئيس  ترقية  تأخري 
شهرا. اوقفنا عن العمل احد املهندسني يف 
التنظيم املدين ملدة شهر ومن دون راتب، 
ألنه فرس بعض النصوص باشكال ملتوية. 
اىل  توصيات  نرسل  العقوبة  جانب  اىل 

االدارات من اجل تاليف  هذه املشكالت.

او  ادارة  توجد  ال  انه  القول  ■ هل ميكننا 
مؤسسة عامة يف لبنان فوق رأسها خيمة؟

□ كل الوزارات واملؤسسات تحت الرقابة. 
ال احايب اي جهة او مؤسسة. انا تسلمت 

رئيس هيئة التفتيش املركزي القايض جورج عطيه.

 رضوان عقيل

نراقب 1250 بلدية 
و1350 مدرسة رسمية

حّولنا 50 رئيس بلدية حالي 
التحقيق الى 

الرشوة مزدوجة ونطلب 
من املواطنني التنبه
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لكن  السنة،  ونصف  سنة  منذ  مهاميت 
وبعد  اشهر  ستة  قبل  بدأ  الفعيل  عميل 
يف  انجازا  حققنا  العامني.  املفتشني  تأمني 
تعيينات  الفئة االوىل يف التفتيش املركزي. 
ابرز انجاز تم تحقيقه هو استعادة الهيبة 
عن  صدرت  التي  العقوبات  اىل  اضافة 
عن  فضال  جديدا.  مناخا  خلقت  التفتيش 
للمفتشني وهي ليست  امليدانية  الجوالت 
يسمح  اداريا  خلال  وجدنا   استعراضية. 
)صندوق  عهدته  تسليم  بعدم  ملوظف 
قيمتها  كانت  التي  الوزارات(  احدى  يف 
250 مليون لرية وابقاه معه لفرتة طويلة 
وحجزت عقارا لهذا الشخص للحفاظ عىل 
مالية الدولة. اكتشفنا هذا االمر من خالل 
كل  جردنا  للموظفني.  الفجائية  الجوالت 
املحافظات  يف  واملحتسبيات  الصناديق 
اخالقية  بطريقة  نعمل  نحن  واالتصاالت. 
من  وليس  التفتيش  يف  الوطن  ملصلحة 
انتهى  الفساد  ان  اقول  ال  االنتقام.  اجل 
نقوم  التي  الكبسات  خالل   من  البلد  يف 
بها. لكن املحاسبة بدأت وعنواننا يف عام 

القطاع  االداري يف  العمل  2019  مأسسة 
املواطن حقوقه يف  اعطاء  اجل  العام من 
الفائت  العام  يف  عملنا  العامة.  الخدمة 
عىل تقريب املواطن من التفتيش املركزي 
مفتوحة  وابوابنا  دوره،  تفعيل  واعادة 
وضعنا  الجمعة.  اىل  االثنني  من  امامه 
متناول  يف  هو  معلوماتيا  عمليا   تطبيقا 
ارسال  خالله  من  الفرد  ميكن  الجميع  
شكوى مع كل املستندات ومع  صور اذا 
هذا  ملالحقة  خلية  أنشانا  االمر.  اقتىض 
خالل  للمواطن  جواب  واعطاء  املوضوع 
معاملته  اصبحت  اين  ملعرفة  اسبوع 

ضمن طاقتنا.

■ ما صحة عدم وجود تنسيق بينكم وبني 
للتأديب؟ العليا  الهيئة 

اىل  نحيل  الننا   غري صحيح  الكالم  هذا   □
املركزي             التفتيش  هيئة  من  بقرار  الهيئة 
الفعل يستوجب لفظ عقوبة  عندما يكون 
اعىل من السقف الذي ميكن ان نصل اليه، 
ومن  العمل  عن  وقف  اشهر  ستة  وهو 

درجة  ننقص  االمر  اقتىض  اذا  راتب.  دون 
عقوبة  اعىل  اصدار  املخالف.  للموظف 
اىل  انذاك  تحويلها  يتم  والعزل  الرصف  اي 

للتأديب.  العليا  الهيئة 

■ ملاذا اذا هذا التنافر بني املؤسستني؟
استغربه.  حقيقي.  غري  الكالم  هذا   □
امللفات  ان  السطوح  عىل  ننادي  عندما 
عىل  احيل  ملف  مثة  )التأديب(.  تأتينا  ال 
العدل،  وزارة  من  للتأديب  العليا  الهيئة 
التحقيق   اثناء  بكاتب عدل. يف  وله عالقة 
الذي اجرته الهيئة  تبني ان اكرث من كاتب 
عدل تورط يف هذه القضية، وما زال امللف 
التفتيش هذا  تكليف  اليوم وتم  اىل  يتابع 

املوضوع. 

مؤسستني  بني  النوع  هذا  من  خالف   ■
قضائيتني يستفيد املخالفون منه؟

الرمي  ارفض  لكنني  خالف  يوجد  ال   □
جزافا. اذا مل يكن عندي ملف يف التفتيش  
ملاذا  التأديب  هيئة  اىل  الرساله  يصلح 

ارسله؟

ال  التفتيش  هيئة  اعضاء  ان  صحة  ما   ■
يجتمعون يف االونة االخرية؟

الفائت،  االول   كانون  يف  نجتمع   مل   □
ايار   شهر  من  صحي.  عارض  يف  ومررت 
االجتامعات  كل  عقدنا  االول  ترشين  اىل 

املطلوبة. 

بني  املفتوحة  الحرب  هذه  عن  ماذا   ■
التفتيش وادارة املناقصات؟

املناقصات  ادارة  حرب.  اي  توجد  ال   □
من  نوع  هناك  املركزي.  للتفتيش  تابعة 

التجني ميارس هنا عىل التفتيش. 

■  لكن التنافر املوجود وصل اىل اجتامعات 
كل  يتابع  واالعالم  البلد  يف  الثالثة  الرؤساء 

التفاصيل؟ هذه 
ال  نحن  اعالمي.  رصاخ  هو  حصل  ما   □
بعض  يف   االداري.  القانون  الغاء  نستطيع 
)جان  املناقصات  مدير  يتحدث  االحيان 

علية( من دون حصوله عىل اذن. 

التفتيش املركزي ال حزب له واالرزة اللبنانية مذهبنا.
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