قبل البداية..

بالعني املجردة
فاديا جربيل

رئي�سة التحرير

تعاين عملية التطوير والإ�صالح الإداري يف بلدنا من بطء وتعرث
وا�ضح ،على الرغم من االهتمام والعناية الكبريين اللذين توليهما
القيادة على �أع�ل��ى امل�ستويات لهذا املو�ضوع ال��ذي يع ُّد مفتاح
التطوير ،ولأنه يوظف الطاقات والكفاءات ب�شكل جيد وفعال ،بل
ويحد مامل مينع من الهدر بكافة �أ�شكاله ويحقق منو ًا مطرد ًا.
هنا ال ن�ستطيع �أن نتكلم ب�شكل نظري وجمرد عن القوانني احلالية
التي تنظم الإدارة العامة يف جميع دوائر الدولة وم�ؤ�س�ساتها �سواء
تلك التي تتعلق باملوظفني يف الإدارة نف�سها� ،أو التي تنظم عالقتها
مع الغري �أو القوانني اجلديدة التي تنظم عملية تطوير وحتديث
ه��ذه الت�شريعات التي حتتاج �إىل خمت�صني و�أك��ادمي�ي�ين ملعرفة
مواطن اخللل يف �أي منها كلي ًا �أو ب�شكل جزئي ،ولكن من خالل
ما نراه بالعني املجردة ونلم�سه بالواقع ف�إن �أقل ما ميكن قوله �إن
ال�صورة العامة خميبة ل�ل�آم��ال ،فال ي��زال الف�ساد �أك�ثر تنظيم ًا
"ا�ستفحا ًال وفعالية" ،وميلك ك�وادر من م�ستويات مهمة يف البنية
الوظيفية متلك مفاتيح التحكم مب�سارات تطبيق القوانني مما
ميكنها من تدجني �أي عملية �إ�صالح و�إفراغها من حمتواها بد ًال
من الت�صادم معها.
وم��ن هنا ف�إننا ن��رى واق��ع كل �إدارة �سواء بالن�سبة ل�سري العمل
فيها والإجن��ازات التي حتققها �أو مل�ستوى العاملني ومدى مالءمة
وظائفهم لكفاءاتهم على ال��ورق مغاير للحقيقة بن�سبة كبرية.
و�أك�ثر ما ي�ساهم يف هذا �أن �صالحيات بع�ض املنا�صب الإدارية
�ضمن الإدارة نف�سها �أو مع غريها من الإدارات ذات ال�صلة بها
�سواء جلهة الرقابة �أو جلهة التن�سيق يف العمل تعطي �شاغليها
ن�ف��وذ ًا �شخ�صي ًا طاغي ًا يجعل من �إر�ضائهم ه��دف� ًا ،له الأولوية
للعاملني يف �إدارات �ه��م وذل��ك �إم��ا للح�صول على بع�ض املكا�سب
التي مينحها القانون للعاملني ،والتي يتحكمون بتوزيعها خ�صو�ص ًا يف
ظل الظروف املعي�شية ال�صعبة� ،أو على الأقل لعدم التعر�ض للأذى
من خالل عملية الو�صف والتقييم التي تلعب الدور الأ�سا�سي فيها
عالقة املر�ؤو�س ال�شخ�صية برئي�سه �أو بطاقمه الذي قد يكون �سائقه
�أحد �أفراد هذا الطاقم "مراكز القوة".
�أ�ضف �إىل ذلك مدى ق��درة امل��ر�ؤو���س على لعب �أدوار ال يتطلبها
قانون وظيفته ولكنها مطلوبة منه �سواء تلميح ًا �أو ت�صريح ًا �أو �أن
طبيعة �سري الأمور تفر�ضها عليه ،وقد ال ي�ستطيع لعب هذه الأدوار
العتبارات خمتلفة ،رمبا �أخالقية �أو جلهة اخلوف من الدخول يف
�شبكة الف�ساد �أو لعدم امتالكه الكاريزما ال�شخ�صية امل�ؤهلة لذلك
مما يجعله عر�ضة ال�صطياد �أخطائه وهفواته وتكبريها وت�سليط
ال�ضوء عليها فيتحول �إىل هدف م�شروع لال�صالح ...عم ًال مبقولة
كالم حق يراد به باطل.
ويف كل الأح��وال �سينخف�ض مردوده نتيجة القلق والتوتر وفقدانه
الثقة بقدرته على �أخذ حقوقه الوظيفية التي ن�صت عليها القوانني،
ترقية �أو نق ًال �أو على الأقل عدم النقل الكيدي ،رمبا هذا اجلانب
الهام مع غريه من اجلوانب الأخرى يف�سر بع�ض الإح�صائيات التي
تقول �إن اجلهاز الإداري يف بلدنا يعمل بن�سبة �ضئيلة من طاقته.
�إن تلك االزدواجية بوجود م�سارين متناق�ضني يف الإدارات العامة
قد ي�ستدعي ابتكار جهاز م�ستقل للرقابة يتبع مبا�شرة لرئي�س
الدولة ،بحيث يكون قادر ًا على اخرتاق الغرف ال�سوداء ومعاجلة
بواطن الأمور والو�صول �إىل الوجه احلقيقي ملجريات ما يحدث،
وبالتايل يزيل الغنب ومي�تن عالقة �شريحة لي�ست بالقليلة من
العاملني مع الدولة ...وهنا من الطبيعي �أن ننتظر �أدا ًء �أف�ضل.
ت �-أول 2006
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