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الخدمة المدنية بين الكفاءة و السالم اإلجتماعي
وافق مجلس النواب دون تعدٌل ٌذكر على ما ٌزٌد عن ثالثمائة تشرٌع
صدر بٌن  ٢٠١٣و ،٢٠١٥ولم ٌجر االستثناء إال على قانون الخدمة
المدنٌة الذي سبق أن أصدره الرئٌس السٌسً كإطار تنظٌمً إلصالح
جهاز الدولة اإلداري ،وإعادة هٌكلته ورفع كف اءته مع فتح السبٌل ــ ولو
جزئٌا ً ــ أمام تخفٌض العبء المالً لجهاز الدولة اإلداري عن طرٌق
توسٌع فرص الخروج للمعاش المبكر واالستقالة والتضٌٌق على اإلجازات
واإلعارات ،وقد عكس هذا االستثناء مقدار الحساسٌة االجتماعٌة
والسٌاسٌة لقضٌة «إصالح» الجهاز اإلداري فً مصر ،والتً تتجاوز من
حٌث تداعٌاتها وآثارها مقتضٌات الكفاءة الفنٌة واإلدارٌة والمالٌة
التً تبتغً الحكومة ــ والرئاسة بالطبع ــ تحقٌقها فً هذه المرحلة  .فكٌف
ٌمكن التوفٌق بٌن إصالح الجهاز اإلداري للدولة وفً الوقت ذاته عدم
اإلخالل باالستقرار االجتماعً والسٌاسً؟
مبدئٌا ً لٌس هناك مجال كبٌر إلنكار الحاجة إلصالح جهاز الدولة،
والذي ٌجمع بٌن التضخم فً العدد ،وتدنً الكفاءة سواء فً أداء الخدمات
العامة أو إتمام اإلجراءات التنظٌمٌة للمواطنٌن أو ألصحاب رأس المال،
مصرٌٌن كانوا أو أجانب ،ومن كبار أو من صغار المستثمرٌن ،وقد
المرحلة الحالٌة أن الجهاز
أصبح من المعلوم بالضرورة فً
اإلداري للدولة ٌعانً من بطالة مقنعة ،قد تصل طبقا ً لتقدٌرات وزٌر
التنمٌة اإلدارٌة األسبق إلى ما ٌزٌد على نصف إجمالى العاملٌن ،وأن هذه
العمالة تتقاضى مرتبات وأجوراً زهٌدة ــ على األقل للقاعدة العرٌضة من
الم وظفٌن ــ وأن هذا التضخم ٌؤدي إلى تدنً إنتاجٌة العامل ،وٌضعف من
قدرة الدولة على االستثمار فً بناء القدرات والمهارات أو حتى توفٌر
أجور الئقة للعاملٌن بما ٌحفزهم للعمل وٌقٌهم الحاجة للتكسب بطرق غٌر
شرعٌة ،وهو ما ٌؤدي لتفشً عدم الكفاءة والفساد بمختلف أنواعه ،و من
المعلوم كذلك أن غٌاب الكفاءة وانتشار الفساد ٌكبدان االقتصاد والمجتمع
تكالٌف باهظة متمثلة فً االستثمارات غٌر المتحققة والموارد المهدرة
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والفرص الضائعة عالوة على التكلفة السٌاسٌة من حٌث فقدان الثقة
فً جهاز الدولة ونزع الشرعٌة والمصداقٌة عن السٌاسات والمؤسس ات
العامة.

عمرو عادلً
ولكن فً مقابل هذا فإن الجهاز اإلداري للدولة بجمٌع مكوناته من إدارات
مركزٌة ومحلٌة وهٌئات عامة خدمٌة واقتصادٌة ،مضافا ً إلٌها شركات
( )٪٣١من
قطاع األعمال والقطاع العام ،توظف ما ٌقارب الثلث
إجمالً القوى العاملة فً مصر طبقا ً للجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء
فً  ،٢٠١٢وأن الرقم المطلق الذي ٌصل إلى ستة مالٌٌن ٌشٌر إلى أن
هناك نحو عشرٌن ملٌون مصري على أقل تقدٌر ٌعتمدون على الوظٌفة
الدولة هم
العامة كمصدر للدخل ،وإذا أضٌف إلى هذا أن العاملٌن فً
الغالب الكاسح من العاملٌن بعقود وتأمٌنات ــ أي بالقطاع الرسمً ــ تبٌن
أن غالب الوظائف فً القطاع الخاص هً إما غٌر رسمٌة أي بدون عقود
دائمة ومن ثم بقدر محدود من األمان الوظٌفً ،أو أنها من عٌنة التوظٌف
الذاتً فً مهن صغٌرة ضعٌفة اإلنتاجٌة ،وهو األمر الذي قد ٌفسر ــ ولو
جزئٌا ً ــ استمرار تفضٌل العدٌد من الشباب المتعلم تعلٌما ً عالٌا ً
أو
متوسطا ً للتوظٌف الحكومً ،وعالوة على ما سبق فإن الجهاز
اإلداري للدولة ٌحوي القسم األكبر من العمالة النسوٌة علما ً بأن القطاع
الخاص قد أظهر عزوفا ً عاما ً عن توظٌف النساء نتٌجة ارت فاع التكلفة
النسبٌة إلجازات الوضع وفرص االنقطاع عن العمل بعد الزواج.
السٌاق
ٌشٌر ما سبق إلى حقٌقة ٌجب عدم تجاهلها فً
التارٌخً االجتماعً لمصر فً العقود الخمسة الماضٌة وهً أن جهاز
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الدولة اإلداري لٌس فحسب جهازاً لتنفٌذ السٌاسات العامة ،وتقدٌم الخدمات
وإتمام اإلجراءات القانونٌة حتى ٌنظر إلٌه من منظور الكفاءة
ــ كأي بٌروقراطٌة أخرى ــ أو من منظور العبء المالى على جهة
التوظٌف ــ وهً الدولة ــ بل إن لجهاز الدولة فً مصر وظٌفة اجتماعٌة
سٌاسٌة مهمة وهً استٌعاب المالٌٌن من الشباب ــ ذكوراً وإناثا ً ــ فً سن
العمل ممن ال ٌمكن استٌعابهم فً القطاع الخاص ــ المشوب بغٌاب
الرسمٌة واألمان الوظٌفى ــ ،وأن المالٌٌن الذٌن ٌعتمدون على جهاز
الدولة كمصدر للدخل هم فً واقع الحال ٌحصلون على نوع من إعانة
البطالة أو توفٌر دخل لشرائح متعلمة تعلٌما ً جامعٌا ً أو متوسطاً ،وأن هذا
ضروري ــ على تكلفته المالٌة والبطالة المقنعة ــ لحفظ قدر من السالم
االجتماعً ومن ثم السٌاسً ،ومن هنا أمكن من الزاوٌة الواقعٌة النظر
لبند األجور فً موازنة الدولة العامة ،والذي ٌصل إلى نحو الربع من
إجمالً اإلنفاق العام كضرٌبة ٌدفعها المجتمع ككل لمكافحة البطالة وما
ٌنجم عنها من مشاعر باإلقصاء والغبن خاصة لدى الشباب المتعلم.
فً مصر
إن المخرج ٌكمن فً االعتراف بأن جهاز الدولة اإلداري
ٌؤدي وظٌفة اجتماعٌة تتجاوز مجرد كونه جهازاً إدارٌا ً لشركة أو لمرفق،
وأن تكلفة تخفٌض العمالة باسم اإلصالح تعرض االستقرار
االجتماعً لخطر داهم وغًر مبرر من عدم االستقرار بالفعل ،والثانً هو
أن الجهاز بالفعل غٌر كفء ،وٌجب فصل بناء كفاءته وزٌادة قدراته عن
تسرٌح العمالة الزائدة فً المدى القصٌر أو حتى المتوسط وٌكون هذا أوال
باإلبقاء على العمالة الزائدة ودفع الرواتب كاملة لمدة الخدمة المتبقٌة
أي تحوٌل أجور العمالة الزائدة بشكل معلن وصرٌح إلى إعانة بطالة ،وأن
ٌتم هذا طبقا ً لمعاٌٌر واضحة وموضوعٌة وشفافة خاصة ببناء القدرات
والمهارات للعاملٌن فً الدولة ما ٌقضى باإلبقاء على النصف ،واالستثمار
فى الموارد البشرٌة والمادٌة الخاصة به.

ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

األجور علٌها بتقلٌص وزنها
وفً المقابل تخفف الدولة من عبء
النسبً أي بزٌادة اإلٌرادات الضرٌبٌة مع عدم زٌادة الرواتب بنفس
النسب ،وهو ما ٌعنً عدم اإلضرار بدخل العائالت المعتمدة على جهاز
الدولة ولكن فً الوقت نفسه تحوٌل القدر األكبر من الموارد ألغراض
استثمارٌة لها عائد على االقتصاد.
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