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 1990مة في لبنان قبل عام اإلدارة العا

  
 ألبر داغر

، أول نّص تنظيمّي لعمل اإلدارة العامة، حّددت فيه مهّمات الموّظفين الحكوميين وصّنفت المنتسبين إلى اإلدارة العامة 1925أصدرت السلطة االنتدابية، عام  
في  1926(. وحّددت في دستور عام 41: 1999يتهم )إنغلز، ظفو المالك والمتعاقدون والمياومون، كما حّددت شروط تنسيبهم وترقفئات، هي مو  إلى ثالث
ي رنسا للعمل فمسلمين. وأظهر عدد الموظفين المنتدبين من ف 5مسيحيين مقابل  6( منه، حّصة الطوائف المختلفة في اإلدارة العامة. وكانت النسبة 95المادة )

)إنغلز:  1927موظف عام  3700باعتماد نموذج اإلدارة القانونية والعقالنية. وكان ثمة موظف هّم هذه السلطة  400لبنان والذي بلغ خالل سنوات االنتداب 
47). 
 

تحمل حقبة الرئيس بشاره الخوري أي مناصفة. ولم ، تمثيل المسيحيين والمسلمين في اإلدارة العاّمة، وجعله 1943الموّقع عام « الميثاق الوطني»ثّم عّدل 
 .(59)إنغلز:  1952فردًا عام  8519مام التنفيعات للسياسيين الموالين للعهد. وبلغ عدد الموظفين جديد، سوى أنها فتحت اإلدارة أ

 
ذي وّزع الموظفين على خمس مراتب، كما شّدد ، ال1953عام ( الصادر 13وأصدر الرئيس شمعون سلسلة مراسيم اشتراعية لتنظيم اإلدارة العاّمة، أهّمها الرقم )

( لعام 14(. واستبدل المرسوم االشتراعي الرقم )73( منه الموظفين من االنتساب إلى أحزاب سياسية )إنغلز: 25ن. ومنعت المادة )العقوبات على المخالفي
اصفة بين عة، وبحيث ُيتاح االلتزام بما نّصت عليه مقدمة الدستور، وهي المنثالثة والرابمباراة الدخول إلى اإلدارة العامة، بامتحان لموظفي الفئتين ال 1955

مجلس  1955( لعام 12. وأنشأ المرسوم االشتراعي )1950العمل بمجلس شورى الدولة الذي كان قد أزيل عام  1953المسلمين والمسيحيين. وأعادت مراسيم 
ظيم اإلدارة العامة هّمه بكّف يد ومصالح الكهرباء والنقل المشترك والمياه. وعكس اهتمام شمعون بتن لحة الليطانيإنشاء مص 1954الخدمة المدنية. وتّم عام 

فين في وزارته )إنغلز: األقطاب الطائفيين أو الزعماء، عن استخدام اإلدارة العامة للتنفيعات. لكّن عهده لم ينتزع من الوزير حّقه في إجراء التنسيبات للموظ
 .اإلبقاء على هذا االمتياز لمصلحة الحلفاء السياسيينته التناقض بين الرغبة في كّف يد السياسيين التقليديين والرغبة ب. وبّينت حقب(96

ز عهد ن إنجاوسوف تكون حقبة الرئيس شهاب األهم على صعيد تنظيم اإلدارة العامة في لبنان، وضمان استقاللية هذه اإلدارة عن تدّخالت السياسيين. كا
صدار القوانين ريدًا مقارنة بما قبله وما بعده. تبّدى في ثالثة مجاالت، هي اإلنشهاب ف فاق التنموي وتنظيم المؤسسات العامة التي توفر خدمات للمواطنين، وا 

وظهرت إنجازاته في نهاية عقد ب القوميين. بعد انقال 1962التي تنّظم عمل اإلدارة العامة. ولم يبدأ اإلنفاق التنموي بالمعنى الفعلي للكلمة إاّل في عام 
يصال مياه الشفة إلى أغلب القرى، واستكمال الستينيات في أربعة مجاالت، هي إنشا ء شبكة الطرقات التي وصلت القرى المعزولة بالساحل، وكهربة الريف وا 

 .(99-73: 1995مشروع الليطاني للري )داغر، 
. وأضيف 1959االشتراعية التي صدرت عام  مجاالت الكهرباء ومياه الشفة والتلفون والبريد، قد تّم بالمراسيمت العامة في وكان تنظيم المؤّسسات العامة واإلدارا

 .، لتطوير شبكة الطرق والكهربة«مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت»و« مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى»إليها 
الرقابية بدءًا من مجلس الخدمة . وُأعيد تنظيم اإلدارات 1959مرسومًا اشتراعيًا التي صدرت عام  162من ضمن الـ( قد صدر 112وكان قانون الموظفين رقم )

يب موظفين إلى المدنية إلى التفتيش المركزي ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة. واألهم في اإلصالح اإلداري المعتمد، هو نزع صالحية الوزير في تنس
في استخدام اإلدارة العامة لتنفيع المستزَلمين. وباتت بين يدي مجلس الخدمة المدنية. وقد قطع ذلك الطريق على السياسيين ذه الصالحية وزارته ووضع ه

الموظفين  (. وأبقى اإلصالح الشهابي على النّص الصريح الذي يحظر على97مباريات مجلس الخدمة المدنية هي الباب الوحيد لولوج اإلدارة العامة )إنغلز: 
بير من خالل قبول التجديد له أو من خالل إنشاء حزب سياسي يكافح للدفاع عن نتماء إلى أحزاب سياسية. لكن الرئيس شهاب لم يشأ صون إنجازه الكاال

 .تركته
اإلدارة العامة. وكان له جة خفض كلفة موظف، بح 200وقام الرئيس شارل حلو، في بداية عهده، بإجراء تطهير إداري تم بموجبه إنهاء خدمات وقبول استقالة 

إشعار الموظفين الكبار بأنهم لم يعودوا يستطيعون االستناد إلى الدعم الذي يوفره لهم شخص رئيس الجمهورية. وهو أثر سلبي شديد على اإلدارة العامة لجهة 
لتي تعّرضت لها اإلدارة العامة لجهة نزع استقالليتها، حصلت بة الكبيرة اما دفع الكثيرين منهم إلى التفتيش عن من يحميهم من األقطاب السياسيين. لكّن الضر 

على المحاكمة، وُأنزلت عقوبات بهم. وكان المطلوب إظهار أّن األمور تغّيرت « المكتب الثاني»لع عهد الرئيس سليمان فرنجية. وقد تّمت إحالة ضّباط في مط
، مقارنة بمالك 18669 إلى 1971سوف يتبّدى ذلك في ارتفاع أعداد الموظفين المؤّقتين عام رة العامة. و استعادت سيطرتها على اإلدا« الزعماء»وأّن نخبة 
(. وهو ما استدعى إصدار قانون جديد يلزم الوزارات أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية لتنسيب موظفين جدد. وهو 118موظفًا )إنغلز:  10584دائم قوامه 

 .على صالحيات المؤّسسات الرقابية العامة يؤكد آخر نّص في تاريخ اإلدارة
مؤتمر »، لجهة توسيع حصة التعيينات الخاصة للموظفين من الفئة األولى. وكان 1959( لعام 112المرسوم االشتراعي ) 1972لعام  3169وعّدل المرسوم 

الموّظفون  1973(. وُمنح عام 119لتفتيش المركزي )إنغلز: ة المدنية وافي السنة ذاتها، تظاهرة عّبر فيها السياسيون عن رغبتهم بإلغاء مجلس الخدم« بعبدا
مديرًا عامًا من دون العودة إلى مجلس  140، جرت تشكيالت طالت 1974المعّينون خارج إشراف مجلس الخدمة المدنية الحق بدخول المالك. وعام  المؤقتون



عية التي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. وانطوت المراسيم االشترا حصانة موّظفيمرسوم أنهى  1976الخدمة المدنية. وصدر في نيسان/ أبريل 
 .(124على الحد من سلطة المؤسسات الرقابية )إنغلز:  1983أصدرها الرئيس الجميل عام 

 
 اإلدارة الالتنموية

 1945الل. احتكرت ثالثة مرافق كّل اإلنفاق العام بين عامي ين من االستقلم تلعب الدولة أّي دور تنموي، ال خالل حقبة االنتداب وال خالل العقدين األول
. ولم 1962هي المطار ومرفأ بيروت وتوسيع شبكة التلفون. وبقيت الموازنة الحكومية تسّجل فوائض سنوية من أول يوم من االستقالل حتى عام  ،1954و

ن برنامج من اإلنفاق الُمدرج في الخطتَين. ولم ينّفذ م %4الخمسية  1969ــ ــــ 1965طة الخمسية، كما خ 1958تتجاوز حصة الريف برّمته في خطة عام 
 .منه في نهاية الستينيات. وجرى التخّلي عن متابعة االستثمار في مشروع الليطاني للري %10المشروع األخضر الستصالح األراضي سوى 

عدد  . وبلغ1970عام  %20إلى  1959عام  %50من مجموع القوى العاملة من  انتقلت حصته وتم إفراغ ريف لبنان من أهله خالل عقد الستينيات، بحيث
(. لم يتغّير شيء خالل النصف األول 2011مليون شخص )داغر،  2.25ألف شخص، مّثلوا ثلث الشعب اللبناني، البالغ آنذاك  689« المهاجرين الداخليين»

ت به الدولة، لكي في الموازنة. كان الحفاظ على توازن الموازنة هو الشرط الذي التزمخمس فائضًا  من السبعينيات، حين سّجلت ثالث سنوات من أصل
 .إلنفاق العاميستطيع القطاع المصرفي استقطاب رساميل وودائع من الخارج. وعنى هذا الشرط أن تتخّلى دولة لبنان عن أية مقاربة تدخلية تفترض زيادة ا

 
 االنتداب وال خالل العقدين األولين من االستقالل وي خالل حقبةلم تلعب الدولة أّي دور تنم

. وُحصر النصوص القانونية التي تنّظم عمل الوزارات. خالل الستينيات، حّدد القانون أّن دور وزارة االقتصاد هو تسجيل الشركات الجديدة ال غير هذا ما كّرسته
جديدة وتسجيلها بتلقي طلبات إنشاء المؤسسات ال 1967( في صيف 30م االشتراعي رقم )أنشأه المرسو في هذه الوزارة الذي « مكتب التنمية الصناعية»دور 

، وتوفير حماية لخمس «الزائدة عن المعقول»لجهة خفض الحماية الجمركية « غات»(. وأظهرت صالحياته االلتزام بما ينّص عليه بروتوكول الـ1967)مرسوم، 
 .سنوات للصناعات الناشئة

بقي يتكّرر  1967يل على صالحياته. بل إّن محتوى مرسوم عام ، هذا المكتب بدون أن يطرأ أي تعد1973عة والنفط التي ُأنشئت عام ة الصناوزار  وورثت
ة (. وتنحصر مهّمات وزارة الصناع1997)قانون،  1997بالصيغة ذاتها على مدى الخمسين سنة الالحقة. وهي شهدت فصل النفط عن الصناعة في عام 

عطاء التراخيص وتوفير اإلحصاءات، وا بالسهر على لمشاركة في المعارض وتوقيع االتفاقات الدولية. أي كّل األمور التي هي بال تطبيق القوانين واألنظمة، وا 
 .جدوى

الحرب على فرض رسم لقطاعات قبل وقد مّثلت اإلعفاءات الضريبية اإلجراء األهم لتشجيع القطاعات اإلنتاجية. واقتصرت تدّخالت الدولة لمصلحة هذه ا
م الصادرات النسيجية. وخالل عهد الرئيس فرنجية، ُأقّرت تشريعات أعطت أفضلية للمؤّسسات الوطنية في جمركي على الواردات من النسيج لتمويل صندوق دع

 .(2014غالء المعيشة آنذاك )داغر، بالتصدي ل 1975وقد انحصر هّم الحكومات المتعاقبة قبل عام «. غات»المشتريات الحكومية عماًل ببروتوكول الـ
 «اإلدارة التنموية»و« بتطبيق القوانيناإلدارة المعنية »التمييز بين 

 «المعنية حصرًا بالتأّكد من تطبيق القوانين»أخذًا في االعتبار المهام المنوطة بالوزارات المختلفة، يمكن تصنيف اإلدارة العامة في لبنان في فئة اإلدارات 
(regulatory). وليس لها أّي دور تدّخلي لدعم القطاعات اإلنتاجية (developmental).  وقد مّيز الباحث األميركي الكبير شالمرز جونسون بين شكَلي

 .(1982تعاطي الدولة مع القطاعات اإلنتاجية )جونسون، 
، أن تعتمد الدولة فيها «متأخرة إلى التصنيع»مجيء بلدان عديدة  األول. وفرض حتى التاسع عشر، كان تعاطي الدولة مع االقتصاد في كّل البلدان من النوع

ن تعّول الدولة قاربة تدخلية تقوم على حماية ودعم القطاعات اإلنتاجية. ونشأت بالتالي، ومنذ ذلك الوقت، مقاربتان على طرفي نقيض في هذا المجال. وحيم
رها بالتثّبت من االلتزام رة الحكومية معنية فقط بالتأكد من االلتزام بالقوانين، وينحصر دو تكون اإلدا (market-rational state) حصرًا على قوى السوق

، فتتم ترجمة ذلك من خالل سياسة (plan-rational state) (. أما حين تتولى الدولة تعيين األهداف والتخطيط في مجال االقتصاد19بالقواعد )جونسون: 
لدولية. وتحمي الدولة في هذه الحالة المؤّسسات لمؤّسسات الوطنية مقدرة تكنولوجية تخّولها المنافسة في األسواق الهدف إكساب اصناعية صريحة. ويكون ا

 .(1999اإلنتاجية وتدعمها. هذا ما فعلته الدولة في اليابان. ثم تبعتها في ذلك بقية بلدان شرقي آسيا التي حققت تصنيعها المتأّخر )داغر، 
، بمعنى عدم التمييز بين القطاعات (neutral) أنها لم تكن محايدةفال وباك أّن ما مّيز االستراتيجية الصناعية في هذه التجربة، هو ويست لباحثانويوضح ا

تي تتحّضر الختراق شئة ولتلك الوأهم ما فيها الحوافز العديدة الموّفرة لبناء ميزات تفاضلية للصناعات النا .(selective) اإلنتاجية المختلفة، بل كانت انتقائية
ت هناك نصوص قانونية تحّدد الصالحيات التدخلية لإلدارة العامة، وكذلك الموارد التي ينبغي أن تستخدمها (. أي كان1986األسواق الدولية )ويستفال وباك، 

 .لممارسة مهامها التدّخلية
 

 مالحظات ختامية
اعات إنتاجية بعينها. وقد بأّي شكل من األشكال. وذلك بمعنى توفير دعم وحماية لمؤّسسات وقط ، تنموية1975لم تكن اإلدارة الحكومية في لبنان، قبل عام 



ة بإطالق استطاعت في عصرها الذهبي، أن توّفر خدمات عامة للمواطنين كالكهرباء ومياه الشفة بمستوى الئق. لكّنها بقيت معّطلة في كل ما له عالق
 .ن قيمتها وجعلها ضعيفة في المواجهة مع السياسيينذلك لغياب أّي تعريف قانوني لها كإدارة تدّخلية. وهذا ما انتقص ميز حضورها. و القطاعات اإلنتاجية وتعز 
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