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 عمل الوزير والموظف والبلديات حققنا منصة الكترونية لمراقبة  تحّول مكافحة الفساد شعارا   لنهار": أكثر ما نخشاهطيه لـ"االقاضي ع

 
 كلوديت سركيس

 تتحول #الفساد بقعة ضوء إصالحية أساسية تخرج إلى النور وسط الظلمة المحدقة بمصير لبنان المتدحرج إلى الهاوية. وفيما األمانة في خطر تكاد مكافحة
أن يساهم في وأده  #القاضي جورج عطيه خطوة جدية لقطع دابر هذا الشبح. ويحاول رئيسه #التفتيش المركزي ليوم العالمي لمكافحته، وبدأ مع حلول اشعارا  

 اد.في خطوة جدية بواسطة الذكاء اإلصطناعي بعد وضعه اليد على بؤر من هذا الفس
  

ى "النهار" يلفت القاضي عطيه الى أن "الفساد ليس في الصفقات والمناقصات واإلثراء غير المشروع فحسب، إنما هناك فساد آخر يعاني منه وفي حديث ال
اإلداري ينطلق ويوضح "أن العمل  لبنان يتمثل بفقدان األصول المالية واإلجرائية واإلدارية في نظام العمل ضمن المؤسسات العامة أيضا، وهو الفساد األخطر".

الوزير عاقد النفقة.  أصوال من أدنى السّلم اإلداري في مختلف أقسام اإلدارات العامة، ليستكمل كل المسار الالزم وفق تنظيم المؤسسات واإلدارات العامة إلى
نظمة يعبَّر عنه بالقرارات اإلستثنائية للوزراء، وأن بيق القوانين واألولكن ما نجده أن هذا العمل العام، وما جرى انتهاجه منذ زمن لألسف من أعراف شوهت تط

املة من األعلى المعاملة التي تأخذ مجراها الطبيعي تكون سليمة، في حين أن تلك التي تتضمن إستثناءات نبدأ بالسؤال والبحث عن سبب بدء مسار هذه المع
ألن ثمة معامالت في بعض الحاالت تبدأ من الرئيس مقرونة بتوقيع الوزير، بحسب ف ممارسة واجباته إلى األسفل. وهذا هو الخطأ. لذا نجد الموظف ال يعر 

غير صحيح؟ علما  مشاهداتنا، لتحوز من ثم توقيع الموظفين، فيما العكس هو الطريق القانوني الصحيح. فماذا تبّقى للموظف من مقدرة للقول إن هذا المسار 
 ، لفت نظر رئيسه خطيا إنما عندما تأخذ المعاملة مسارها الطبيعي".من قانون الموظفين 14أن واجبه، بحسب المادة 

  
م في اإلدارة اللبنانية ويضيف: "ال سلطة للتفتيش المركزي على الوزير في القانون بل على الموظف. كان دورنا أبعد من مالحقة الموظفين. لقد قرأنا الواقع العا

سار غير الصحيح في المعاملة التجارية وعدم وجود أساليب صحيحة لإلنفاق العام. من هنا نلج إلى موضوع ساد الناتج من الموحللناه الستخراج مكامن الف
ة خبرة يذ. وتبين لنا، نتيجالشراء العام لنجد أنه يكبد اإلدارة اللبنانية أكبر خسارة. هذا الشراء العام من تلزيمات ومناقصات وغيرها يرتكز إلى دفتر شروط وتنف

بيرة مركزي بمراقبة بعض التلزيمات أو إجراء تحقيقات في بعض اإلدارات، أن هذه التلزيمات ُنفذت بخالف ما ورد في دفتر الشروط. هناك فوضى كالتفتيش ال
يؤثر سلبا ، وأدى إلى  داري غير محترم ماومنها في التنفيذ لعدم وجود لجان إستالم أو لجان رقابة على التنفيذ تقوم بواجباتها كما يجب، ألن نظام التسلسل اإل

وضياع المنشأ العام هدر كبير في المال العام بسبب تغليب األعراف في تطبيق األنظمة، ما أخرج هذه اآللية من موضعها اإلداري الطبيعي والتطبيق المستقيم، 
ن إطارها القانوني الصحيح واألنظمة التي ترعى مسارها ة إدارية ومالية مأيضا بنتائجه وآثاره سواء في التلزيمات أو المشتريات. وأرى أن إخراج أي عملي

انين وعدم قيام الطبيعي يكون إقترافا للفساد، وأرى أن ذلك أكبر فساد. ما نسمعه عن تلزيمات وصفقات وهدر هو نتيجة، والسبب عدم احترام األنظمة والقو 
  الموظف بدوره ضمن إطار التسلسل اإلداري".

  
ه الناحية على "مجلس النواب الذي يهتم حاليا بإصدار قانون شراء عام عصري ومتطور وتقني يزيل كل الممارسات التي أصبحت طية في حل هذّول عويع  

ه والبلديات بأنظمت اتأعرافا  نتيجة المخالفات التي تحصل. والمهم أن تصدر مراسيم تطبيقية لهذا القانون عن مجلس الوزراء والوزارات المختصة وتقّيد اإلدار 
مقفلة تضبط  فينضبط الموظف وال يعود من مجال له للمناورة"، ملّحا  على ان "مكافحة الفساد توجب مأسسة العمل اإلداري بزرع نظام داخله حيث بوابات

يش اإلداري. ممنوع على الوزير لس الوزراء والتفتالموظف بآلية عمله وتفعل العمل التسلسلي اإلداري والرقابة اإلدارية بحسب التعاميم السابقة الصادرة عن مج
عادة درس هيئات الوزارات وخفض  أن يلغي القوانين السائدة. هو أول من يجب أن يحترمها، فضال  عن ترشيد اإلدارة بمعالجة الفائض العام من الموظفين، وا 

خضاع كل  ام أو سلطة عامة لرقابة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة ذي شأن لديه مال ععدد الوظائف واستثمار أجهزة الرقابة وتعزيزها وتطوير أدواتها، وا 
يانات وجداول تحليلية، والولوج إلى حكما ، وتدعيم االجهزة الرقابية باألنظمة والبرامج وأجهزة المعلوماتية لننتقل إلى اإلدارة الفعالة والرقمية المبنية على تحليل الب

والوزراء والوزارات للوصول إلى اإلدارة الرقمية للحد من هدر الوقت واإلستنسابية. من هنا نبدأ بقطع أسباب الفساد. بين مجلسي النواب اإلدارة الرقمية بالتفاعل 
واطن. فالشفافية ة المإن الربط المعلوماتي بين وحدات القطاع العام، وكذلك بين الوزارات لتبادل التنسيق يعزز الشفافية ويخلق تناغما  في عملهم ويحّسن خدم

 جعل المواطن على بّينة مما يحصل ويراقب ويحسن قراءته للمسؤولين السياسيين".ت
  

أن "إطالق شعار  أكثر ما يخشاه رئيس التفتيش المركزي أن تصبح مكافحة الفساد "شعارات لهدم ما تبقى من مؤسسات الدولة ونحن دعاة بناء لها"، محذرا  من
مكن أحدا  أن يحل مكان هذه به من أجل أن يؤدي إلى انهيار المؤسسات يضّيع المصلحة العامة ألن مصلحة المواطن بوجودها، وال ي مكافحة الفساد أو التذرع

ما بينها من والتنسيق في  المؤسسات أو اإلدارات التي أوجدتها األنظمة والقوانين". وعن األشهر القليلة الماضية يقول: "ما استطعنا القيام به هو بنيان اإلدارة
ذاتية الموجودة في كل إدارة ونستقي المعلومات الالزمة لبناء استراتيجية خالل استراتيجية خماسية إلجراء رقابة حديثة وذكية وفعالة تنطلق من وحدات الرقابة ال

جراء رقابة سنوية فنتدخل حيث ُوجدت هذه المخاطر. هي رقابة فعالة مبنية على بيانات ر  قمية أو جداول تحليلية تساعد في إلغاء الفساد وقطع لتدارك الخطر وا 



ضاعة فرص المال العام والمنشآت العامة وفرص بناء يد الفاسد قبل ارتكاب الفعل بدل التقهقر في ا لمحاسبة والفشل في إصالح األخطاء المرتكبة من الفساد وا 
لثقة باإلدارات العامة باإلرتقاء في العمل فيها وفي المؤسسات العامة والبلديات إلى مستوى الوطن إلبقاء شبابنا فيه". ويركز في استراتيجيته على "إعادة بناء ا

الصحيح. ونحن فيه الثقة والشفافية والقرارات المبنية على أرقام علمية وليس على وجهات نظر"، مالحظا أن "موظفيها يمكن أن يكونوا األكفأ بالتوجيه  نستعيد
  اع برامج المعلوماتية فيكتسبون خبرة أكثر في عملية التفتيش تتمتع بمعايير دولية في التدقيق".ندرب كل فريقنا على كل أنو 

  
ز القاضي عطيه لعل اإلنجاز األهم الذي حققه التفتيش المركزي يتمثل في برنامج يضم عشر وزارات مبني على نظام التقييم المؤسسي ومؤشرات اإلداء. ويرك

ديها من خالل مؤشرات علمية بدأت بتفعيل قدرات التفتيش ومنحه سلطة موسعة وأدوات فعالة ويزيد من إنتاج اإلدارات والعاملين ل على مفاعيل لهذا البرنامج
د المؤسسات وموضوعية، وفرض هذا المنهج األساسي على اإلدارات العامة العتماده". وبإيجاز "هو يقيس أداء كل موظف عام، والهدف من تطبيقه بعد ترشي

بدل العشوائية". ويقول: "أنشأنا خالل آذار الماضي أثناء  إلدارات ليطبق في أمور عدة منها ترفيع الموظف والمناقالت وتسلم المراكز المبنية على أرقام علميةوا
منصة معلوماتية تحت مسمى "المنصة جامعيا مؤمنا بلبنان الوطن النهائي لهم وليس وطنا موقتا على باب الهجرة، وطوَّرنا  40الحجر بسبب جائحة كورونا مع 

وسجلت في وزارة اإلقتصاد باسم التفتيش المركزي. هي نظام  2020لبنان جرى تطويرها عام المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة". هي اول منصة حكومية في 
الوزارات واإلدارات العامة والبلديات والمخاتير ومنظمات المجتمع  إلدارة المعلومات ومنصة تعاون تجمع جهات عدة فعالة للرصد والتقييم. وأهميتها انها تربط

ن أسفل إلى أعلى، وال تعود القرارات تأتي من "فوق". تأتي مباشرة إلى الموظف فتبدأ من أصغر خلية، من البلديات أو المختار، المدني، ما يفّعل الديناميات م
الالزمة التخاذ اإلجراءات الفعالة، كّل في مجال اختصاصه. وتحرص هذه المنصة اإللكترونية على وتوفر لصّناع القرار على كل المستويات المعلومات 

عادة مشار  تخطيط الموارد، وتاليا كة المعلومات بين الجهات المعنية لتنسيق اإلستراتيجيات األساسية. كما تسمح بتقييم أداء اإلدارة العامة وتحديد مكامن الهدر وا 
ومات. هذه المنصة تضع اإلدارة كل اإلدارات العامة، فتتعزز الشفافية وتنشر القرارات إنطالقا من حق المواطن في الوصول إلى المعلمكافحة الفساد في 

 اللبنانية على سكة الالمركزية والتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة ما يسمح بخرق الممارسات التقليدية القديمة".
  

مل المشترك بين الوزارات. الفساد في لبنان، هي عدم وجود التواصل بين اإلدارات العامة أو العينبغي معالجتها في الحرب على  ويؤكد أن النقطة األساسية التي
واطن ألف م 900نا  و"أجرينا من خالل المنصة بالتنسيق مع وزارَتي الشؤون اإلجتماعية والداخلية أول مسح لكل العائالت األكثر حاجة في لبنان ويشكلون مليو 

المتعلقة بجائحة كورونا، ما يعني توفير الرقابة لوزارة  في حاجة إلى مساعدات. كما ربطنا كل البلديات الكترونيا بعضها ببعض في إطار تنسيق اإلجراءات
الوقائية التي تتخذها أو القرارات على  الداخلية وكذلك للمحافظين والقائمقامين ولكل البلديات والقرارات التي تصدرها بما يخص الجائحة واإلجراءات والتدابير

متوافرا على المنصة وللتصفح العلني من العامة. وفي الوقت نفسه يسمح هذا الذكاء اإلصطناعي  المستوى العمل البلدي والحاجات المصنفة منها. كل ذلك بات
لى بيانات الكترونية يجمعها ويحللها، بعيدا من الطرق التقليدية، ويحقق للتفتيش المركزي بممارسة رقابة رسمية شاملة من خالل أدوات جديدة للتدقيق تعتمد ع

 19اعد اإلدارات في رسم إستراتيجياتها وتنفيذها ومراقبتها. وتشمل هذه المنصة وزارة الصحة وكل المختبرات التي تجرى فحوص كوفيد إنتاجية للرقابة أيضا ويس
نماء لل في تطبيق الحجر يتابعها التفتيش المركزي. وحاليا نعمل عبرها مع وزارة المهجرين على مشروع اإلفيها. كما نتلقى عبرها شكاوى من بلديات عند خ

طناعي لنجمع الريفي كون وزيرة المهجرين مسؤولة عن اإلنماء الريفي بقرار من مجلس الوزراء. نحن نحاول من خالل هذه المنصة اإلستعانة بالذكاء اإلص
بقاء المواطنين في قراهالمعلومات والبيانات ال م. إجتزنا في هذا المشروع ثلث الزمة إليجاد سبل مساعدة اإلدارات على اختالفها بالتنسيق بعضها مع بعض وا 

لى السدود عمل أيضا عالبلديات اللبنانية. وبينت المعطيات ماهية واقع الكهرباء والماء في كل قرية ما يمهد لتحليل البيانات ووضع تصور إلدارة المخاطر. ون
 مع وزارة الطاقة، وكذلك مع وزارة العدل لنشر كل القرارات".

  
ه "أهمية مكننة كل األعمال حيث يصبح كل شخص مراقبا ، والشفافية تعني وجوب أن يكون كل شيء في النور. فبرفع الظلمة تعود وأخيرا  يؤكد القاضي عطي

  الحياة إلى القرارات وتصبح مستقيمة".
  
 
 

 


