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 بناء اإلدارة العامة و االقتصاد المنتج
  

 ألبر داغر
ى التضخم المفرط وأسعار المحروقات ورفع الدعم اتج المحلي اإلجمالي إللتطرق إلى وقائع التجويع من تقلص النفي الجزء األول من هذا المقال، جرى ا 

صندوق النقد الدولي  إلى إعادة تعويم المصارف من دون أي بحث في جدوى برامجوالكهرباء واألجور... كل ذلك تم على مهل متحّواًل إلى انتظار قاتل يهدف 
 بيت سعر الصرف مجددًا عبر إنشاء جهاز للرقابة على القطعم التطّرق إلى أهمية تثان استعادة النمو. في هذا الجزء، سيتبالنسبة إلى إمك

هو فيه؟ يتضّمن هذا البديل تثبيت  النهيار، وما هو البديل التنموي الذي ينتشل لبنان مماكيف تعاطت النخبة السياسية، وخصوصًا المؤسسات الدستورية، مع ا
نشاء جهاز لر الصرف على نحو يضمن معيشة الئقة للسع نتاج السلع بنانيين، وا  لرقابة على القطع، والشروع ببرنامج حكومي لالستثمار في البنى التحتية وا 

 .التكنولوجية
 ةية والقوى السياسيّ المؤّسسات الدستور  .1

النخبة بأن ال حاجة لها لهذه األفكار. ال يحتاج السياسي قتصادية، ووسط قناعة لدى م ال عالقة له باألفكار االنان في عالتجري الحياة السياسية في دول كلب
ها كما نسبة إليه. وهو يتوّجس من النقاشات الفكرية ويبتعد عنإلى أن تكون لديه أفكار ليعمل في السياسة، بل قد يجد أن البرنامج هو بحّد ذاته نوع من ورطة بال

 .كار من هذا النوع، فينبغي أن يفعلوا شيئًا آخرا الذين يهتمون بامتالك أفكانت الوباء بحّد ذاته. أملو 
أن نرى سياسيي هذه البلدان الذين يتواجهون بعضهم مع  ليبرالية كانت التكّيف الوحيد من قبل البلدان النامية، المقبول من القوى الدولية، فكان يمكن-وألن النيو

ذا وجد الباحثون ليبرالية ذ-ألطروحات النيواخل بأشرس الطرق يتبّنون ابعض في الد اتها في ميدان اإلدارة االقتصادية. وذلك لنيل رضى هذا الخارج. وا 
ويتبّنون أي أفكار  رضى الخارجر جدير باالهتمام، بل ألن السياسيين يحتاجون فقط إلى المحلّيون أنفسهم كمن يصرخ وحيدًا في البرّية، فليس ألن ما يقولونه غي

 .وبصرف النظر عما هيربات يعتمدها هذا األخير، أو مقا
لح هذا األخير، ويؤكد الباحثون البنيويون أنه إذا ُفِرض على نخب البلدان النامية أن تختار بين سياسات لمصلحة الجمهور المحّلي وسياسات مناقضة لمصا

 .(225-223: 2011 ها إرضاًء للخارج )هينبوش،على الدوام بمصالح مواطني لنخب تضّحيلكنها ُترضي مسؤولي الخارج، فإن هذه ا
825% 

 في قيمتها %95بعدما شهدت الليرة اللبنانية تراجعًا بنسبة  2019هي نسبة التضّخم التي شهدها لبنان منذ بداية عام 
 

ض المصرف لمؤامرة الفتعال موجة بشأن تعر  2017م مصرف لبنان في أيلول ل عون فتح تحقيق قضائي بعد تصريحات حاكالجمهورية ميشاولم يطلب رئيس 
بااًل  2018الجديد عام « اإلصالحي»ذاك. ولم يَر أن عليه تحذير اللبنانيين مما يبّيت لهم والتحّضر لتطّور من هذا النوع. ولم يلِق العهد هروب من الليرة آن

م وجود صالحيات له في إلى حّجة عد اقتصاديًا للبنان وبكلفة هائلة. ولجأداب مؤسسة أجنبية لكي تعّد برنامجًا إلى ما قد يقترحه اللبنانيون، بل سارع إلى انت
ومثقفين من أعلى المستويات. وعجز بالتالي عّز االنهيار. وهو يرأس جلسات مجلس الوزراء ويستطيع اقتراح ما يشاء. وقد امتنع عن إحاطة الرئاسة بمختّصين 

اعية. ووافق أن يرتفع سعر الدوالر من دون توّقف في إلى هجرة جم قتهم ببالدهم ويحّضهم على عدم الذهابي شيء يمّكن اللبنانيين من استعادة ثعن اقتراح أ
الوقوف متفرجًا  ن مقّدمة للطلب إلى القضاء أن يالحق هؤالء. ووافق علىسوق بيروت مع اآلثار الكارثية لذلك من دون أن يطالب بإجراء تحقيق حول الفاعلي

، وقيل إن هناك أسبابًا سياسية وراءها، أجابت رئاسة الجمهورية 2021في حزيران  ر بشكل جنونيه الطريقة. وحين ارتفعت أسعار الدوالعلى تجويع الشعب بهذ
 .(2021 /6 /28ديبايت،  )ليبانون« األجهزة المختّصة بدأت بتقييم الوضع»أن 

صحيح األجور، أو كلفة البطاقة أّي دوالر جمركي يجب اعتماده، أو أكالف ت كن تعلم. ولم تن دياب خّطة للخروج من األزمةولم يكن لدى حكومة الرئيس حسا
(. وعلى مدى سنوات طويلة، كان 23/8/2021 التمويلية، أو كلفة الدعم. ورفض حاكم مصرف لبنان إعطاءها تفاصيل بالموجودات األجنبية... )األخبار،

وهم يعملون كمستشارين ويذهبون «. األمم المتحدة اإلنمائي برنامج»ون لـس الوزارية المتالحقة هم موظفون تابعن إعداد الملفات التي تناقشها المجالالذين يتّولو 
بعد  2021 في خريف« لجنة المؤّشر»(. واجتمعت 26/4/2021األخبار، ويجيئون من دون أن يكون هناك في رئاسة المجلس ِمالك إداري ثابت )داغر، 

قشة موضوع الزيادة على الرواتب. وكانت تفتقر إلى أرقام العمال واألجراء في از عليه لمناوات وليس بيدها أي مستند يمكن االرتكسن 5توقف عن االجتماع دام 
(. وحين 4/11/2021ر، األخبار، أن يوفر هذه المعلومات لها )فرفو « الدولية للمعلومات»القطاع الخاص. وُطِلب من باحث يعمل في مؤسسة خاصة هي 

عنصرًا معظمهم غير قادرين على  47مركزًا للدفاع المدني و 17للتعامل معها، تبّين أن هناك هناك جهوزية حرائق هائلة في أحراج عكار ولم يكن  اندلعت
(. 30/7/2021اصرها على سبعة )حمود، األخبار، مراكز لألحراج يقتصر عدد عن 5ي السن. وتبّين أن هناك تولي مهّمات على األرض ألنهم متقّدمون ف

والكهرباء من األردن، تبّين أن ليس لدى لبنان موظفون يمكن تكليفهم بإصالح األعطال على شبكات التوصيل لغاز من مصر وحين اتُّخذ القرار بإيصال ا
 .(10/9/2021)الفرزلي، األخبار، 

يذهب الوزراء إلى رئيسها التهديد باالستقالة، بالفعل، لفي أن يقرن (. ويك596: 2021استقالة لها )قباني، استقالة رئيس الحكومة بمثابة « الطائف»ولقد جعل 
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جلس الوزراء من أن مشروع موازنة بيوتهم. وحين ُيسأل هؤالء عن الملفات التي سيناقشونها، ال يجدون من يهتم بتقديم الجواب لهم. وقد اشتكى أعضاء م
 .(12/2/2022تصويت عليه من قبلهم )األخبار، ُأقّر من دون ال 2022

(. وذلك لجهة عدم وجود فصل بين 578على مدى السنوات الثالثين الماضية )قباني:  (régime d’Assemblée) وتحّول النظام البرلماني إلى نظام مجلسي
ّلوا المواقع الوزارية. أي أّمن النواب مهّمات السلطة التنفيذية واحتأو محاسبة من قبل الواحدة لألخرى. وتولى أعضاء مجلس  السلطتين التشريعية والتنفيذية

 .الوسيلة للسطو على الموارد العامةثيل السياسي التم
 النخب تضّحي على الدوام بمصالح مواطنيها إرضاًء للخارج

 
رف رئيس المجلس (. وأش13/5/2021بال )داغر، األخبار، الفيتو وشّد الح تماد أسوأ ما في هذه األنظمة، أي حقّ إلى اع 2006بعد « تقاسم السلطة»ونحا 

( وذلك تحت شعار الميثاقية. 12/4/2022قائم لجهة ربط السلطات وليس الصالحيات فقط بالطوائف )ناصيف، األخبار، ال« م السلطةتقاس»على تغيير نظام 
لمقاطعة والتعطيل بحجة عدم استيفاء واالستشارات لتشكيل الوزارات عرضة ل الوزراء واجتماعات مجلس النواب واالنتخابات النيابية وأصبحت اجتماعات مجلس

ن طرفًا م تعطيل االنتخابات النيابية نحو خمس سنوات ألنه كان يفترض أن يسبقها انتخاب رئيس للجمهورية. وتعّطل مجلس الوزراء مّرات عّدة ألذا الشرط. وته
اتجاه الحرب  ية للذهاب فيئة أطراف النخبة من قبل القوى الخارجخ هذا الوضع الضّخ من الخارج، أي تعبما كان يرى أنه مغبون لسبب ما. وأسهم في ترسّ 

قف عن حضور اجتماعات مجلس في حكومة الرئيس ميقاتي يتو « الثنائي الشيعي»األهلية المذهبية. وكانت آخر تجارب الفيتو أو المقاطعة تلك التي جعلت 
 .2022كانون األول إلى منتصف  2021ن منتصف تشرين األول الوزراء ثالثة أشهر كاملة م

. ورفض 2020األولى في حزيران « خطة التعافي»فّرج في كل ما يحصل منذ نشوب األزمة. ولم يحّرك ساكنًا عند إسقاط وقد وقف مجلس النواب موقف المت
« لالكابيتال كونترو »نع عن إقرار قانون بعة سياسة دعم أسعار المحروقات. وامتللجوء إلى االحتياطي بالدوالر في المصرف المركزي لمتاقوننة ا 2021في آب 

 .نتين ونصف سنة لكي تتمكن المصارف من ممارسة االستنسابية في ما يخّص سحب الودائع وتحويلها إلى الخارجعلى مدى س

 
 

وتتحّكم « على القطعة»برالية أو قوى تغيير من أي نوع. وهي تعمل وال يمكن تصنيف أي من القوى السياسية باالستناد إلى تيارات معروفة، إن كانت لي
ة ا يعتمدون على حلفائهم كوسيللبرنامجي والسياسي البعض منهالقصور اوقد جعل  .(post 180 ،15/3/2021عبود، ) فها مهما كانتمصالحها اآلنية بمواق

مسخرة السيادة في بلد انتظر رئيسه المكّلف سنة كاملة موافقة دولة خليجية  2021آب  – 2020وحيدة لتعويم أنفسهم في الساحة المحلية. وأظهرت حقبة آب 
لة إدارة ب صالحيات اإلدارة العامة، كما في حاتشريعات إلقرارها في مجلس النواب تضر شكيل حكومة من دون نتيجة. وثابر فصيل ثالث على تقديم لت

دفينًا على فكرة الدولة.  ة الماضية كأنهم معنّيون بهدم المؤسسات العامة الواحدة بعد األخرى. وكأن لديهم حقداً المناقصات. وبدا أفراده على امتداد الثالثين سن
سؤولية أخالقية بأن يجترحوا حلواًل لشعب يتحّمل كل ، من دون أن يتنّبهوا إلى أن عليهم مابع يتفّرجون على ما يجري طوال عقدينواستمّر نواب ووزراء فصيل ر 

لعراق التي نشبت مجددًا بعد الغزو األميركي ل« ربية الباردةالحرب الع»أنها منخرطة في « االحتالل اإليراني»ألعباء. وبدت القوى التي تأخذ بمقولة هذه ا



 .نها غير معنّية باإلجابة عن أسئلة الداخل(، وبدت كأ2019)هينبوش،  2011ًا بعد وبلغت مرحلة أشّد عنفًا وتدمير 
 

 الصرف على نحو يضمن معيشة الئقة للبنانيين تثبيت سعر .2
 تجربة التعويم

لمان والمصرف المركزي والمصارف النخبة السياسية ممّثلة بأعضاء البر  ، كان موقف2019لي في أيلول بعد انطالق االنهيار الما وعلى مدى السنتين األوليين
نكار حصول األزمة كما سبقت اإلشارة. وبقي ممثاء الو هو شر   .لو المصارف ينكرون على الدوام حصول أزمة ماليةقت وا 

عبة العرض والطلب في ر. أي أنه بقي هو اآلخر يتفّرج على لألولى من االنهيااعات سعر الدوالر على امتداد السنة اولم يتدّخل المصرف المركزي للجم ارتف
ى الدوام إلى دور للتطبيقات على الهواتف في رفع هذا السعر. أي كان ثمة وكان المتابعون لهذا الموضوع يشيرون عل تحّدد سعر الصرف.سوق القطع التي 
 .وتهدف إلى تعريض اللبنانيين لألذىالمسؤولين بأن هناك ممارسات إجرامية تنطلق من الخارج معرفة من قبل 

9.75 
 مليار دوالر 7.75حين بلغ  2020عن عجز عام  %25ما يمّثل زيادة بنسبة  2021مليار دوالر هي قيمة العجز في الميزان التجاري في لبنان لعام 

 
أن مشترياته الكثيفة . ورأوا 2020ل.ل./د في تموز  8500لى رتفع هذا السعر إرف المركزي في رفع سعر الدوالر حين اوعّين المتابعون مسؤولية مباشرة للمص

من ودائعها بالدوالر تودع لدى المصارف المراسلة  %3صارف تأمين ما يعادل . واتُِّهَمت تعاميمه التي فرضت على المي رفعت هذا السعرمن السوق هي الت
سعر  المصرف المركزي مجددًا بالتسّبب برفعرف هذه الدوالرات من السوق. واتُّهم . وقد اشترت المصا2021ل.ل./د في آذار  12250والر إلى برفع سعر الد

غ سعره ، مستفيدًا آنذاك من توّجه الرئيس الحريري لالمتناع عن تشكيل حكومة. وبل2021ن وتموز الدوالر حين اشترى كميات كبيرة من الدوالر في حزيرا
سعر الدوالر بعد  رفع الدعم، مسؤولة عن االرتفاعات في بعد 2021ات المحروقات، بدءًا من صيف ل.ل./د في منتصف تموز. ثم رأت أّن مشتري 23300

تنّدر وسخرية. وهو نفسه كان مصرف المركزي للجم ارتفاعات الدوالر من خالل التحّكم بالسيولة النقدية بالليرة مثار ذلك التاريخ. وأصبحت بعد ذلك تدخالت ال
 .أضعاف بعد انطالق األزمة قد رفع هذه الكتلة ثمانية

تصفير خسائر المصارف ومصرف لبنان.  نان لسعر الصرف مسألة بحت تقنية وجزءًا من إدارة األزمة. وهي إدارة لها هدف واحد هوة مصرف لبوبدت إدار 
مّنة من الخارج لداخليون عليها. وتبدو هذه التدفقات لتدفقات المالية الخارجية. وهي التي يراهن األفرقاء اوذلك بانتظار عودة النموذج القائم واعتماده على ا

ات على مواقف في السياسة الخارجية للبنان ال تعّرض هذه التدفقات للخطر. أي مقابل تموضعه اإلقليمي والدولي. ويتطّلب استمرارها الثب ومكافأة ينالها لبنان
 .لتعافي هي وفق هذا المنطق شروط سياسيةأن شروط ا

 
 دداً سعر الصرف مجأهمية تثبيت 

ذا ت166: 2004الصرف المعّوم بالكامل هو أفضل الخيارات )شانغ وغرابل، ليبرالية أن سعر -ووترى المقاربة الني عّذر ذلك فهي تقترح اعتماد نظام (. وا 
أما  متطّرفين ال ينجم عنهما سوى الكوارث.د في عدم خلق العملة. أي أنها تعطي األفضلية لخيارين الذي يقوم على تثبيت سعر الصرف والتشدّ « مجلس النقد»

قد قامت على تثبيت سعر الصرف. وهو ما سمح لمختلف دول العالم ليبرالية على العالم، ف-عالمية الثانية وقبل سيطرة النيوالتجربة التاريخية بعد الحرب ال
للبلدان النامية على وجه الخصوص هو  طار. ويرى الباحثون أن الخيار األفضلبأن تحّقق االستقرار المالي وتحقق نمّوها ضمن هذا اإلالصناعية منها والنامية 

لدان آسيا (. وكانت ب179الخيار يتطّلب ممارسة رقابة على حركة الرساميل لحمايته )شانغ وغرابل:  ، علمًا بأن اعتماد هذا«أسعار صرف مثّبتة قابلة للتعديل»
في ميزان المدفوعات. واستثنت عملة المدرجة في حساب حركة الرساميل هي التي منعت كل عمليات تحويل ال 1997التي نجت من األزمة المالية الفادحة لعام 

(. أما لبنان فكان ضحية قرار 171غرابل: جاري، أي تلك المتعلقة باالستيراد والتصدير وتحويل أرباح المستثمرين األجانب )شانغ و من المنع عمليات الميزان ال
قع تحريرًا لحركة الرساميل كان له و »اع المصرفي. ومّثل ذلك مليار دوالر إلى القط 30بقبول دخول  2008بعد األزمة المالية العالمية في طائش اتُِّخذ 

تراتيجي من المسؤولين السياسيين فكرة أن سعر الصرف هو سعر اس هي نتيجة ذلك الخطأ الفادح. ولم يطرح أحد 2019والكارثة التي نعيشها منذ «. الصدمة
ئية ألسعار السلع ويحفظ ولية الدولة هي في تعيين سعر صرف يمنع االرتفاعات العشوااللبنانيين. ولم يَر أحد منهم أن مسؤ يتحّدد في ضوئه مستوى معيشة 

 3500أن ُيخّفض سعر الصرف إلى  ي كان قد طلب أثناء إعداد خطة حكومة الرئيس حسان ديابالقدرة الشرائية للمواطنين. ونسي الكّل أن صندوق النقد الدول
 .ألف ل.ل/د 20سعر د فقط. ولم يسألوا لماذا أصبح هذا الل.ل./

 تقنية هدفها تصفير خسائر المصارف ومصرف لبنانبدت إدارة مصرف لبنان لسعر الصرف بحت 
 

 ال تجري العودة ّحد، لكنها لم تقل على أي مستوى. ولمَ تماد سعر صرف مو إلى ضرورة اع 2022ع الصندوق في نيسان الموّقعة م« مذكرة التفاهم»وقد أشارت 
أن المطالبة بالعودة إليه ال تنشئ مشكلة مع هذا األخير؟ ولو تحّمل أن هذا كان مطلب الصندوق في األساس، و  ل.ل./د طالما 3500إلى سعر صرف يساوي 

ت يت سعر الصرف على هذا النحو، لما بلغاليل يصدرونها مّرة بعد مّرة على تثباالقتصاديون، منهم مسؤولياتهم وأصّروا في بيانات وتح المثقفون، وباألخص
 .األمور هذه الدرجة من السوء



 
 لى القطعإنشاء جهاز للرقابة ع .3

ديمومة نظام قائم على تثبيت ، وبين الرقابة على القطع. وقد ُعّد األول شرطًا ل«ولالكابيتال كونتر »وينبغي التمييز بين الرقابة على حركة الرساميل أو ما يسمى 
السلع والخدمات والعمليات األخرى مع الخارج  داستخدام العمالت الصعبة على أساس أولويات تتناول استيراف. أما الرقابة على القطع فهي تقنين سعر الصر 

نشاء 379-378: 1990)كاكوليادس،  ّخلية. ولو توّفر ي ميدان إقامة اإلدارة الحكومية التد، هو أول ما ينبغي عمله ف«از حكومي للرقابة على القطعجه»(. وا 
 .ألقاصي التي بلغها قبل االنهيار، ولما كان تسّبب بالكارثة التي نحن فيها، لما كان عجز ميزان المدفوعات وصل إلى ا2019النوع قبل  للبنان جهاز من هذا

لو لم تّتسم هذه الرقابة بهذا ّدمة لتوفير التمويل لها. و مييزًا بين السلع تبعًا ألولويتها مقعمله اليومي رقابة مباشرة على القطع، أي ت ف لبنان فيويمارس مصر 
والمطلوب هو أن تنشأ إدارة . «الكابيتال كونترول»قابة على القطع هي ما يقترحه الصندوق ولو جاء ذلك من خالل قانون االسم. وقد سبقت اإلشارة إلى أن الر 

ى القطع. وألن فاتورة االستيراد انخفضت وباتت غير بعيدة بة التاريخية المعاصرة في الرقابة علستخدم كل األدوات التي وّفرتها التجر مستقّلة عن مصرف لبنان ت
 .الدوالر ويسهم في تثبيت سعر الصرفعن مستوى تحويالت العاملين في الخارج، فإن من شأن ذلك أن يحّد من الطلب اإلضافي على 

تعّرض لظروف استثنائية صعبة. وآخر األمثلة هو تجربة روسيا األخيرة لجهة ت األجنبية عندما تين الستخدام العماللم إلى ممارسة تقنوتلجأ كل دول العا
 :تحّضر اقتصاديًا لمواجهة استحقاق الدخول في حرب. وقد عمدت إلىال

ا قيمة كل وحدة من النقد الوطني بم لوطنية والعمالت األجنبية. وتم تعيينبآلّيَتي العرض والطلب على العملة ا من خالل التحّكم تثبيت سعر الصرف، (1)
 .ل فرضها كعملة تسديد مقابل مبيعات الغازيقابلها من الذهب، وتعزيز الطلب على العملة الوطنية من خال

تيراد إلى الخارج، وفرض حظر جزئي على االس ع سقف للتحويالتل إيقاف شرائها من السوق المحلية ووضضبط الطلب على العمالت األجنبية من خال (2)
 .ة إلى أوروباوالسياحة. وقد تم إيقاف السياح

 292الطاقة بـ من أرباح التصدير في السوق المحلية. وتقّدر إيرادات تصدير  %80لب إلى المصّدرين بيع تعزيز عرض العمالت الصعبة من خالل الط (3)
 .2022مليار يورو في 

 .مليار دوالر في السنة 160مليار دوالر و 150ن وتتراوح هذه األرباح بيمنع سحب أرباح األسهم. وس األموال، و تقييد حركة رؤ  (4)
(. وقد ساعدتها العقوبات األميركية 9/4/2022مليار روبل )األخبار،  80تج بتخصيص مبالغ هائلة لدعم الصناعة؛ كان آخرها مبلغ دعم االستثمار المن (5)

(. وقد تحّسن سعر الصرف مقابل الدوالر واليورو 28/3/2022صناعات بديلة )هدسون، األخبار، منذ سنوات في تعزيز توّجهها إلقامة  المتالحقة ضّدها
 .روباًل/د 76روباًل/د إلى  150 من منتقالً 

 
نتاج السلع التكنولوجيةتشريع برنامج حكومي لالستثمار في البنى الت .4  حتية وا 

ية التصدي لألزمة االقتصادية. واستهلك األخذ والرد لتشكيل حكومة الرئيس دياب تنموي وحول كيفحول البديل ال نقاشاً  2019رين األول تش 17لم تُثر انتفاضة 
 .قتًا طوياًل نسبياً و 

(. وقد اقترح آلية 9/12/2019أي نقاش )داغر، األخبار، « قتصادي برسم الحراكبرنامج ا»ولم يثر نص مقتضب صدر في فترة االنتظار تلك تحت عنوان 
لالستثمار يصار إلى تنفيذها على الفور. وذلك  وازنة حكوميةكان األهم فيه هو اقتراح أن ُتعّد الحكومة مطع لتقنين استخدام العمالت الصعبة. و للرقابة على الق

عمالقة في محيط ل، والبدء بإقامة ثالث مناطق صناعية جا من األوتوستراد الساحلي كدليل على قدرتها على الفعطبر  –بالشروع بتنفيذ توسيع وصلة جونية 
لوجية. وعنى البرنامج هذا إدارة الظهر بطريقة ما، لألزمة المالية القائمة ل المؤسسات الصناعية الجديدة التي ستعنى بإنتاج سلع تكنو بيروت الكبرى الستقبا

يالء الب  .رنامج االستثماري للدولة أولوية مطلقةوا 
 لتوجيه اإلنفاق الحكومي االستثماري في شقَّي البنى« ي للتخطيط المركزيالمجلس الوطن»جديدة كـ ي إنشاء مؤّسسات حكوميةامج كهذا يقتضلكن تنفيذ برن

نتاج السلع التكنولوجية. وينبغي أن يلّبي إنشاء هذه المؤّسسات الحكومية ا ذلك بمعزل عن إرادة  لجديدة شروط بناء اإلدارة العامة الحديثة. أي أن يجريالتحتية وا 
بنان بأّي مستقبل أفضل ما لم يصر إلى عزل ريات وطنية يجريها مجلس جديد للخدمة المدنية. وال أمل للتكّون أفرادها من الذين نجحوا في مباالزعماء وبحيث ي

ل  .ى تطهير هذه اإلدارة من أزالمهم في المواقع األساسيةاإلدارة العامة عن الزعماء وتدّخالتهم، وا 
 أستاذ جامعي *
 
 
 
 
 
 

 


