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17Arabe

MP, PC, PSI, TSI
4 heures Calculatrices interdites

L’usage de tout système électronique ou informatique est interdit dans cette épreuve.

Rédiger en arabe et en 500 mots environ une synthèse des documents proposés. Vous indiquerez avec précision à
la fin de votre synthèse le nombre de mots qu’elle comporte. Un écart de 10% en plus ou en moins sera accepté.
Votre travail comportera un titre comptabilisé dans le nombre de mots.
Ce sujet propose les 4 documents suivants :
1. un graphisme édité par l’Institut Egyptien des Etudes Politiques et Stratégiques ;
2. un article paru dans al-Charq al-Awsat, le 05 novembre 2016 ;
3. une enquête parue dans al-Wafd, le 25 sept. 2014 ;
4. un extrait du roman L’Histoire de Zahra, de la romancière libanaise Hanân al-Cheikh (éd.2009).
L’ordre dans lequel se présentent les documents est aléatoire.

1	

عن موقع المعھد المصري للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة. 
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لبنان: المسؤولون المعنیون بالتسویة السیاسیة یعلنون التزامھم بمحاربة الفساد في العھد الجدید
م  2016نوفمبر  05السبت الشرق األوسط، 

 بیروت: نذیر رضا

لغ رفع المسؤولون المعنیون بملف التسویة السیاسیة الجدیدة، سقف اآلمال بتعھدھم بمحاربة الفساد في لبنان، الذي یشكل أب
معضلة تعتري النظام السیاسي اللبناني منذ اتفاق الطائف، بالنظر إلى نظام المحاصصة الذي یتحدث عنھ السیاسیون 

 والناشطون ضد الفساد، والذي یطال قسًما كبیًرا من الملفات الحیاتیة.
حكومة تصریف  ومن شأن تلك االلتزامات التي أخذھا رئیس الحكومة المكلف سعد الحریري ووزیر الخارجیة في

األعمال جبران باسیل، ورئیس حزب القوات اللبنانیة سمیر جعجع، على عاتقھم، أن تبدل الصورة اللبنانیة القائمة في 
ا لمحاربة الفساد. eویأتي ذلك بعد دراسة أشارت  العھد الرئاسي الجدید، رغم أن التعھد لم یدخل في التفاصیل، وبقي عام

لبنانیین، یعتقدون أن الفساد في لبنان ازداد العام الماضي، بحسب مسح أجرتھ منظمة الشفافیة في المائة من ال 92إلى أن 
 الدولیة في منطقة الشرق األوسط، وشمال أفریقیا.

، »كلمة الفساد بالمطلق عامة جدًا، وتتضمن قدًرا كبیًرا من الضبابیة«وقال وزیر العدل األسبق إبراھیم نجار، إن 
، »ال أعرف أین یكمن الفساد بالتحدید، رغم وجوده في كل مكان في لبنان»: «الشرق األوسط«لـوأضاف في تصریحات 

ال یكتمل إال باالستعانة بأشخاص یتسمون بنظافة «، وأنھ »جدًا مھم«حریري وباسیل وجعجع باألمر معتبًرا أن التزام ال
 ».األوضاع الكف، وحازمین في فرض العقوبات على الفاسدین، عندھا یمكن أن تصحح

وبحسب ما یقول ناشطون یتھمون العھود السابقة بالفساد، فإن ھذه المعضلة تبدأ من الرشوة في اإلدارات الحكومیة، وال 
تنتھي بالتسویات والصفقات الحكومیة، والتلزیمات لمعالجة ملفات تحتمل ھدًرا، مثل ملفات األشغال ومعالجة النفایات 

في الوظائف » المحسوبیات«ملفات التي تتضمن إنفاقًا حكومیًا، إضافة إلى ما بات یُعرف بـوالكھرباء، وغیرھا كثیر من ال
 الحكومیة.

ثمة «العام الماضي، إلى أن » المرصد اللبناني للفساد«قد أشار خالل تعلیقھ على إطالق » الكتائب«وكان رئیس حزب 
ملف «، الفتا إلى أن »یة، ومن دون محاسبة من أحدمجموعة من اللبنانیین تغتني كل یوم، وھذا یتم بطریقة غیر شرع

الفساد في لبنان أساسي إذا أردنا أن نعطي المواطن حقھ في الخدمات والمحاسبة وعدم االستفادة من السلطة والمواقع على 
 ».حساب اللبنانیین

المحاصصة وحقوق تبدو ھناك مصطلحات جدیدة مثل فیدرالیة «وإضافة إلى نظام المحاصصة الشائع، فإن الیوم 
أنا أؤمن بإمكانیة «، بحسب ما قال نجار. وأضاف: »المكونات و(األحجام)، ھي بدعة جدیدة بالقاموس السیاسي اللبناني

تصحیح األوضاع والخروج من مستنقع الفساد؛ ألن الفساد ولید عدم وجود عقوبات زجریة، وال قیادة عازمة على تطبیق 
ال أحد وحده یتحمل المسؤولیة، فكل ذلك ناتج «وأضاف: ». ال حكم بكل معنى الكلمةإجراءات متشددة ضد الفاسدین، و

یستعین العھد الجدید في الحكم برجاالت مشھود لھم «، معربًا عن أمنیتھ أن »عن تراكمات في أعوام من المحاصصات
تنفیذ ب«، مضیفًا أن األمر یتحقق »سادبنظافة كفھم وجرأتھم في تنفیذ التدابیر الرادعة لیكونوا مثالً أعلى في محاربة الف

 ». (...)القوانین المرعیة اإلجراء
وخالفًا لما حاول بعض خصوم الحریري التسویق لھ، قبل التسویة الرئاسیة، بأنھ یأتي بسبب أزماتھ المالیة، فإن الحریري 

ویجب محاربة الفساد الموجود في  نحن في الحكومة سنتعاون مع رئاسة الجمھوریة،«تعھد أمس بمحاربة الفساد، قائالً: 
 ».البلد، وھذا ما یجب أن نقوم بھ لمصلحة اللبنانیین

إننا «جبران باسیل، القریب من رئیس الجمھوریة، حین أكد: » التیار الوطني الحر«كالم الحریري التقى مع كالم رئیس 
لھا تثبیت مفاھیم جدیدة بین الدولة مرحلة تخرجنا من دوامة الفساد الموجودة أینما كان، ویتم خالعلى قادمون 

 ».والمواطنین
لبنان ھو دولة في طور الوجود یتآكلھا الفساد، «سمیر جعجع أن » القوات اللبنانیة«وعلى المنوال نفسھ، أكد رئیس حزب 

واحتل ». وحزب القوات سیعلنھا حربًا بال ھوادة على الفساد، وسنستمر في سعینا من أجل بناء الدولة القویة والمؤسسات
دولة في مؤشر الفساد في العالم، وفق المؤشر التابع لمنظمة  177بین  136مرتبة متأخرة ھي الـ 2014لبنان في عام 

 .2013في عام  127درجات بعد أن كان في المركز  9، متراجعا 2014الشفافیة الدولیة لعام 
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المحسوبیة ".. آفة مصر في كل العصور "

 2014بر سبتم 25الخمیس, 

 تحقیق: أماني زاید الوفد ، 

الرغم من أن  ىورث الرئیس عبدالفتاح السیسي تركة ثقیلة من الفساد الذي كانت الوساطة والمحسوبیة أھم أسبابھ، فعل
اآلن لم تقم الحكومة بوضع معاییر  ىینایر، إال أنھ حت 25تحقیق مبدأ العدالة االجتماعیة كان من أھم متطلبات ثورة 

تلك الظاھرة، التي استفحلت في المجتمع المصري، وأصبحت كالخالیا السرطانیة التي رسختھا األنظمة  ىء علللقضا
الوظائف المرموقة، فاختل على أبناء البسطاء الیأس واإلحباط وحاز أبناء األغنیاء  ىالسابقة في كافة أوجھ الحیاة، فجن

استمرار الوضع  ىتعیینات النیابة اإلداریة مؤخرا خیر دلیل عل میزان العدالة وتكافؤ الفرص، وكان تدخل الوساطة في
تتاح الوظائف للجمیع، وھل تنجح الحكومة في اقتالع جذور الفساد؟ أم سیظل الوضع كما ھو علیھ؟  ىكما ھو علیھ، فمت

! ھذا ما سیناقشھ ھذا التحقیق
من تلك التعیینات بعد أن تم الكشف عن تعیین عدد  أثارت تعیینات النیابة اإلداریة مؤخراً غضب العدید من المستبعدین

جھات سیادیة بالدولة في من تربطھم صلة قرابة بمن یعملون كبیر منھم عن طریق الوساطة من أبناء القضاة، فضال ع
ولین، وذلك رغم تصریحات الرئیس عبدالفتاح السیسي برفضھ التام الوساطة والمحسوبیة، األمر الذي نفاه ؤوكبار المس

ولون بھیئة النیابة اإلداریة حیث جاء تصریح للمستشار عناني عبدالعزیز، رئیس ھیئة النیابة اإلداریة مؤكدا أن أبناء ؤالمس
ن تعیینھم جاء وفقا لمجموع درجاتھم، أالمستشارین المعینین من الذكور واإلناث لم یحظوا بأي استثناءات أو ممیزات، و

معاون نیابة إداریة من دفعة  302ن القرار الجمھوري شمل تعیین ألتفوق العلمي، وأكد ن األولویة في التعیینات كانت لأو
من أبناء المستشارین لعدم حصولھم  87من أبناء المستشارین المتفوقین، كما تم رفض  57الماضي، منھم  2009عام 

وع كان بسبب التحریات األمنیة أو ن من تم استبعادھم بخالف المجمأالمجموع المطلوب لاللتحاق بالوظیفة، وأوضح  ىعل
 .صدور أحكام قضائیة في حق أقاربھم مما یعوق تعیینھم في النیابة اإلداریة

التي حملت قیماً سیاسیة بالقضاء  1952عقود طویلة، فعندما قامت ثورة  ىیرجع تاریخ الوساطة والمحسوبیة في مصر إل
عدالة االجتماعیة، تغیرت أوضاع المجتمع المصري فساھمت في اجتماعیة بالمطالبة بتحقیق ال ىاالستعمار وأخر ىعل

مبدأ تحقیق  ىالتحاق أبناء الطبقة الوسطي بالعمل الحكومي، والتي قام الرئیس جمال عبدالناصر بتحقیقھا، فاعتمد عل
ن تبدلت أ ىالعدالة وتكافؤ الفرص، وأتیحت الوظائف لجمیع أبناء الشعب المصري طبقاً لمؤھالتھم ودون تمییز، إل

الرئیس أنور السادات فكان لعصر االنفتاح االقتصادي مساوئ عدیدة أبرزھا تدخل الوساطة في  ءبمجياألوضاع 
التعیینات الحكومیة، وترسخت تلك السیاسات في عھد الرئیس مبارك الذي حمل أشكاالً متعددة للفساد وانتشرت الوساطة 

ن أبناء األغنیاء والقادرین، خاصة في وظائف الشرطة والقضاء والمحسوبیة التي أصبحت المفتاح السحري لتعیی
والشركات المھمة لتضیع أحالم البسطاء من ذوي المؤھالت لینحاز النظام الحاكم للقادرین فقط، األمر الذي جعل أمام 

الذي جعل الرئیس معاناة المجتمع من مساوئ األمر  إلنھاءتحدیات كثیرة تحتاج لتدخل حاسم  السیسي الرئیس عبدالفتاح
براھیم محلب رئیس الوزراء االسیسي یؤكد مؤخرا أنھ ال مجال للوساطة والمحسوبیة، ھذا األمر الذي أكده أیضا المھندس 

ال  ىتعلیمات مشددة من رئیس الجمھوریة بأال یكون ھناك أي وساطة حتتلقى أنھ  ىفي تصریحاتھ مؤخرا، حیث أشار إل
 .بالوطن، مؤكداً انتھاء عصر الفساد الذي یھدد أركان الدولة منذ عقود مضتیفقد المواطن المصري الشعور 

آراء خبراء في مجال فساد القطاع العام، احتلت  ىفي تقریر لمنظمة الشفافیة الدولیة الصادر العام الماضي، والذي یستند إل
ي، وذلك فیما یتعلق بمستویات الماض 2012في عام  118دولة بدالً من المركز  177من بین  114مصر المركز رقم 

ملیون  6٫5ن عدد موظفي الدولة یبلغ نحو أإلى الرشوة، وإساءة استغالل السلطة، والتعامالت السریة، وتشیر األرقام 
انتشار البطالة المقنعة  ىملیون ونصف الملیون موظف، مما یساعد عل ىموظف في الوقت الذي ال تحتاج فیھ الدولة سو

.للدولةبالجھاز اإلداري 
ذلك الدكتور عبدالمطلب عبدالحمید أستاذ االقتصاد وإدارة األعمال بأكادیمیة السادات للعلوم اإلداریة، فیؤكد  ىویعلق عل

الواسطة، وقد على یولیو ھو القضاء  23ن الوساطة والمحسوبیة موروثات في المجتمع، فقد كان جزء من أھداف ثورة أ
مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة، فبدأت  ىعبدالناصر، القضاء علیھا، من خالل االعتماد علحاول بالفعل الزعیم الراحل جمال 

الشباب  ىالدولة وقتھا في توظیف الخریجین، وتمت إتاحة الفرصة أمام الجمیع من خالل وضع معاییر للتعیینات، فتول
ؤھالت العلیا، ولیس أبناء األغنیاء، فضالً تعیین ذوي الم ىوظائف علیا طبقاً لمؤھالتھم، واتجھت ثقافة المجتمع وقتھا إل

عمل المسابقات في الوظائف المھمة، ثم جاء الرئیس الراحل أنور السادات، وبدأ سیاسة االنفتاح  ىعن االعتماد عل
أن رسخھا نظام  ىاالقتصادي بكل سیاستھ، وبدأت القضیة تتغیر، حیث ظھر التعلیم الخاص، ونمت المحسوبیة بقوة، إل

، ووصلنا لقمة »إنت ابن مین في مصر«مبدأ  ىكل ما فیھ من سیاسات وإجراءات، فكان النظام یعتمد علمبارك ب
تحكم أعضاء مجلس الشعب في توظیف الشباب مقابل دفع مبلغ مالي، فانتشر  ىوصل األمر إل ىالمحسوبیة في عھده، حت

یرة لكل وظیفة حسب أھمیتھا، وھنا تخلت الفساد في كافة مظاھر الحیاة وأصبحت الوظائف للتجارة وتم وضع تسع
أصبحنا أمام ظاھرة مستفحلة في المجتمع، ویضیف:  ىعن تعیین الخریجین، وأصبحت الواسطة ھي األساس، حتالحكومة 

 ىینایر ورفع شعار العدالة االجتماعیة، إال أنھا لم تغیر األوضاع، ووصل عدد العاطلین إل 25الرغم من قیام ثورة  ىعل
زیادة عدد العاطلین عن العمل، ومع األسف  ىون عاطل، وتراجع االستثمار المصري واألجنبي، وانعكس ذلك علملی 13

ولین لمعالجة تلك الظاھرة لعدم وجود سیاسات واضحة أو استراتیجیة ؤظل الوضع كما ھو علیھ ولم یتطرق أحد من المس
إال انھا مجرد شعارات بال » ال وساطة وال محسوبیة«م شعار للقضاء علیھا، في الوقت الذي یرفع فیھ رئیس الوزراء الیو

سنة محسوبیة، لذا فإن األمر سیحتاج لبعض الوقت لكي یتم  30تفعیل، فالرئیس عبدالفتاح السیسي ورث ما یقرب من 
 ىولولة من قبل اللجان الوزاریة، تتؤن یكون ھناك جھة مسأوضع منظومة استراتیجیة ذات آلیات محددة، مع ضرورة 
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الناس بتعمیق مبادئ العدالة، وتنمیة مھارات الشباب  ىمعاقبة كل من یمارس المحسوبیة فضال عن تنمیة الوعي لد
الفجوة بین احتیاجات سوق العمل،  ىالحكومة أن تقضي عل ىن الكفاءة ھي معیار الوظیفة، ویجب علألالخریجین، 

 .ومؤھالت الخریجین
أن للرشوة  ىام للحزب االشتراكي المصري، والمنسق العام للجمعیة الوطنیة للتغییر، یرأحمد بھاء الدین شعبان األمین الع

والوساطة أسباباً موضوعیة منھا جانب فكري وآخر سیاسي فضال عن الجانب االقتصادي، ویرجع الجانب السیاسي 
لمجرمین القائمین علیھا، واألمر یحتاج لضعف البنیة القانونیة، وعدم وجود أحكام في القانون أو إدارة لتنفیذھا، ومعاقبة ا

فإن األزمات االقتصادیة، وتردي األحوال، وانخفاض  ىلقوانین صارمة، وتطبیقات حاسمة للقانون، ومن ناحیة أخر
لتسھیل أي مھمات للمواطن، أما الجانب الفكري  ىاألجور یفتح الباب أمام الموظفین ومحدودي الدخل لتقاضي الرشاو

ال یمنح حق  ىوعي الموظفین، حت ىالكثیرین، وھنا البد من رفع مستو ىالوعي لد ىل في ضعف مستووالثقافي فیتمث
كوارث في المجتمع،  ىمن حقھا وھذا األمر مع األسف یرسخ لخطوات تنتھي إل ىلمن لیس لھ حق، وتحرم فئات أخر

یار الحضارات وتفكك األمم. حیث یتم وضع موظفین في مكان غیر مناسب، فالمحسوبیة ھي نقطة ضعف تؤدي النھ
 .نحقق مبدأ تكافؤ الفرص ىوبات من الضروري القضاء علیھا حت

: بعد رحیل الزعیم جمال  ویشاركھ الرأي الدكتور صالح الدسوقي مدیر المركز العربي لإلدارة والتنمیة، فیقول
استطعنا التخلص من الوساطة عبدالناصر، وصعود السادات ومن بعده مبارك أصبح النظام أكثر فساداً، فبعد أن 

محاربة الفساد، ظھرت مجموعة من القیم التي سادت  ىوالمحسوبیة في عھد الرئیس جمال عبدالناصر لنزاھتھ وقدرتھ عل
في عھد الرئیس مبارك، وبدأت مصر تشھد نظاماً ال یتسم بالنزاھة أو العدالة، فمنح المزایا لألقارب والمحاسیب سواء 

نفس النھج، وشاعت الوساطة والمحسوبیة، كما  ىأیضا عل ىتوكیالت، وسارت القیادات الوسطأراض أو وظائف أو 
انتشرت الرشوة، وتوقفت عملیة التنمیة وسادت الخصخصة، وأصبح العرض أقل من حجم العمالة، وكان البد من وجود 

الجھاز اإلداري جاد. موظفو ف طریقة لوقف تلك المھازل، إال أن األمر ظل كما ھو، ولم یستطع أحد اتخاذ أي موق
أن  ىبالدولة، وجدوا أنفسھم أمام نظام فاسد فأفسدھم، لذا شاع الفساد وانتشر في المجتمع طیلة السنوات الماضیة، ویر

ن أالحل یكمن في التنمیة فھي ضرورة لخلق وظائف كافیة للخریجین لغلق الباب أمام الوساطة والمحسوبیة، والبد أیضاً 
منح تأشیرات التعیین لكل من یدفع أكثر، مع ضرورة وجود عن ة السیاسیة بالنزاھة، ویمتنع المجلس التشریعي تتسم القیاد

نظام صارم لمحاسبة المخالفین، وتفعیل دور الرقابة اإلداریة، وتطھیر كافة األجھزة اإلداریة من القیادات الفاسدة، ووضع 
المرتشین وضرورة اختیار القیادات  ىاللھا وضع عقوبة صارمة علنموذج للنزاھة من خالل حزمة تشریعات یمكن من خ
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ً من الد رجة الثانیة أو الثالثة رغم شھادتك. لم یكن في وطنك مؤسسة تدخل فیھا بعد یا حسان حتى أنت كنت مواطنا
 ،تخّصصك. واضطررت إلى الھجرة حیث أنت اآلن الید الثانیة لحاكم ذاك البلد. وطنك بل الذین یحیطون بھ ھّربوك منھم

بوك لیس بزعیم یقولون لھ ما خافوا من علمك وذكائك، لم تستطع أن تدخل أسوار معابدھم ألن جیوبك لم تكن منتفخة وأ
إن یلمحوا طربوشھ : "یعیش یا ، یعیش یا". كان كل شيء مسدوداً أمامك إال إذا أردت وظیفة وجلست خلف طاولة كالذي 
یجلس إلى جانبك في الغرفة ذاتھا، والذي ما دعست قدماه حتى قرب جامعة أو مدرسة. أعرف وأنت تعرف محمود، لقد 

ن األمن في المطار رغم أن أخاه كان وال یزال یوقف بقراتھ ومن على حماره یصیح من الخارج : أصبح مسؤوالً كبیراً ع
" والرقیب یضحك ویقول لھ : "قول الضابط مش النامط". وأخو محمود یضحك ضحكتھ البلھاء ویضرب ؟"النامط ھون

الحمار بقدمیھ الحافیتین (...). 

ي المطار ، بعدما تزوج ابنة أخ فالن الفالني. آه یا وطن، یجب أن نفعل وصار محمود بین لیلة وضحاھا ذا مركز مھم ف
 الحدود، حدودك." شیئاً وقد حاولنا وماذا كانت النتیجة ؟ ھا أنا أرید أن اجتاز


