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بروفسور جاسم عجاقة:

-١٢-٦ يف  الصادر   ١١١ رقم  اإلشرتاعي  املرسوم  حّدد 
١٩٥٩ تنظيم اإلدارات العاّمة حيث تّم تنظيم اإلدارات 
وتقسيمها إداريًا مع املالكات. وتّم تعديل هذا املرسوم 
اإلشرتاعي الحًقا بقوانني ومراسيم (مرسوم ١٠٨١٩ تاريخ 
مرسوم   ،١٥-٥-١٩٧٢ تاريخ   ٣٢١٠ مرسوم   ،٩-١٠-١٩٦٢
الصادر   ٢٤٧ رقم  قانون   ،١٥-١٢-١٩٨٢ تاريخ   ٥٨ رقم 
يف ٧-٨-٢٠٠٠). لكن أيًا من هذه القوانني أو املراسيم مل 
تُحّدد آلية واضحة لتعيينات الفئة األوىل بإستثناء أن 

يكون من املالك اإلداري.
السياسية  القوى  تسعى  العامل،  يف  املُجتمعات  ككل 
ولكن  السلطة.  عىل  السيطرة  إىل  األحزاب  خالل  من 
الفارق األسايس أنه يف لبنان تتشارك القوى السياسية 
السلطة يف ما بينها منذ نهاية الحرب األهلية وهذا ما 
يجعل الحكومة واملوظفني يف الدّولة صورة عن املجلس 

النيايب.
الحرب  إنتهاء  بعض  سادت  التي  هي  األعراف 
بتعنّي موظفني  السياسية  القوى  األهلية حيث أخذت 
محسوبني عليها وأتت الكفاءات لتحتّل الدرجة الثانية 
بعض  من  جعل  األمر  هذا  املرّشحني.  إختيار  آلية  يف 
املديريات حكًرا عىل طائفة و/أو حزب ُمعني مع بعض 

اإلستثناءات.
الفئة  موظفي  إلختيار  واضحة  آلية  غياب  الواقع  يف 
األوىل يجعل من عملية التعيني رهينة املزاج السيايس 
إىل  يؤّدي  السياسيني  األفرقاء  توافق  فإن  وبالتايل 
العديد  يف  حصل  كام  رسيع  بشكل  التعيينات  إجراء 
يؤّدي  السيايس  القوى  خالف  أن  حني  يف  سابًقا،  منها 
حكاًم إىل تعطيل التعيينات وخلق ما يُسّمى «موظّف 

باإلنابة» أو «موظّف غري أصيل».
للمحسوبيات  عرضة  ويجعله  أكرث  الوضع  يؤّجج  وما 
العام  املاّدة ٩٥ يف مرشوع موازنة  السياسية هو نص 
وإجازة  بالترصف  املوضعني  مسألة  (تنظيم   ٢٠١٩
إستثنائية لتخطّي العدد القانوين ملوظفي الفئة األوىل 

املعينني من خارج املالك) حيث نّصت املادة عىل :
«... وبصورة إستثنائية وملرّة واحدة، يعترب كل من تم 
تعيينه يف وظائف الفئة األوىل من خارج املالك اإلداري 
العام وأمىض يف الخدمة فرتة تزيد عن عرش سنوات، 
من  معينني  املعتربين  األوىل  الفئة  موظفي  عداد  من 
داخل املالك عىل أال يتعدى إجاميل عدد موظفي الفئة 
األوىل املعينني من خارج املالك يف جميع األحوال ٥٠٪ 

من إجاميل عدد موظفي هذه الفئة».

هذا األمر سُيعّقد التعيينات اإلدارية القادمة والتي من 
املُتوّقع أن تبدأ املحادثات يف شأنها يف األيام واألسابيع 
املقبلة، بحكم أن كل فريق سيسعى إىل تعيني محازبيه 
أو منارصيه وهذا سيشمل بالطبع أشخاص من خارج 
هذه  تكّررت  ما  وإذا  أنه  يعني  مام  اإلداري.  املالك 
موظفي  كل  سيكون   ،٢٠٢٠ العام  موازنة  يف  املادة 
الفئة األوىل يف العام املقبل من خارج املالك اإلداري! 
وإنسحاب  القامئة  السياسية  الرصاعات  الواقع  يف 
الرصاعات اإلقليمية عىل الرصاعات السياسية الداخلية 
أشهًرا  تأخذ  قد  صعبة  عميلة  التعيينات  من  ستجعل 

قبل الوصول إىل نتيجة.
الطوائف  بحسب  األوىل  الفئة  يف  الوظائف  توزيع 
للمعلومات):  الدولية  (مصدر  التايل  الشكل  عىل  هو 
ملكيني  روم   ١٣ مارونيا،   ٤٣) للمسيحيني  وظيفة   ٧٢
و٢  أرثوذكس،  أرمن   ٣ أرثوذكس،  روم   ١١ كاثوليك، 
أقليات مسيحية)، و٨١ للمسلمني (٣٤ سنيا، ٣٣ شيعيا، 

١٢ درزيا، و٢ علوي).
متّت  األوىل  الفئة  يف  واألمنية  العسكرية  التعيينات 
مبعظمها وتبقى التعيينات اإلدارية التي من املفروض 
والوزرات.  العامة  املؤسسات  من  العديد  تطاول  أن 
املناصفة  عىل  رصاع  هو  حكاًم  سيدور  الذي  والرصاع 
داخل  الحزبية  القوى  بني  التوزيع  عىل  أيًضا  لكن 
املادة  بنص  الحّر  الوطني  التيار  ويتمّسك  الطوائف. 
املرحلة  يف  أنه  عىل  تنص  والتي  الدستور  من   ٩٥
اإلنتقالية لتطبيق الطائف متثل الطوائف بصورة عادلة 
العوامل  ومن  األوىل.  الفئة  وظائف  يف  التعيينات  يف 
التي قّد تدخل يف عملية التعيني التشكيالت التي تتّم 
أيًضا  ولكن  الديبلومايس  والسلك  القضايئ  السلك  يف 
بها  تقوم  ُمعقّدة  وأفقية  عامودية  سياسية  حسابات 

اإلحزاب.
املشاكل التي ستعرتض التعيينات لها تداعيات سلبية 
عىل العمل اإلداري ولكن أيًضا عىل الصعيد اإلقتصادي. 
فاملاّدة السابعة من املرسوم اإلشرتاعي رقم ١١١ الصادر 
بإعتباره  العام  املدير  صالحيات  حّدد   ١٢-٦-١٩٥٩ يف 
الوزير  سلطة  تحت  املوظفني  لكل  املبارش  الرئيس 
وتوقيع  القرارات  وأخذ  القوانني  تطبيق  عىل  وإئتمنه 
ويعرض عىل  املقررات،  تنفيذ  عىل  والسهر  املعامالت 
موازنة  ويُحّرض  عام  تتعلّق مببدأ  التي  املسائل  الوزير 
الوزارة ويضع املنهاج السنوي لعمل املوظفني ويراقب 
مبهام  املركزي  التفتيش  يكلف  أن  ومُيكنه  العمل  سري 
داخل مديريته ويؤرش عىل مشاريع املراسيم والقرارات 
واملعامالت التي تعرض عىل الوزير... ومُيكن للوزير إذا 

دعا حزب «الخرض» يف يوم البيئة العاملي، اىل معالجة 
جدية لتخفيف تلوث الهواء واىل التعاون بني الوزارات 
العامل  «يحتفل  بيان:  يف  وقال  االمر،  بهذا  املعنية 
العاملي  البيئة  بيوم  ولبنان يف ٥ حزيران من كل عام 
طبيعية  أسباب  عن  الناتج  الهواء  تلوث  شعار  تحت 
تتمثل يف انبعاثات الرباكني، وعواصف الرتاب، وحرائق 
اإلنسان  فعل  من  كثرية  أخرى  وأسباب  الغابات، 
النفط  كصناعة  الطبيعية  األسباب  من  أخطر  وهي 
باالضافة  واألسمدة،  اإلسمنتية  والصناعات  وعوادمها 
عنها  ينتج  وما  عام  بشكل  ووسائلها  املواصالت  اىل 
من عوادم واملبيدات الحرشية وما ينتج عنها، وطرق 
التربيد والتدفئة والتسخني، وما ينتج عنها من غازات 
خطرة عىل البيئة وعىل صحة اإلنسان ويزيد من نسب 

الوفيات حول العامل».

املناخ  تغري  يف  يساهم  الهواء  تلوث  «ان  اىل  ولفت 
ويؤثر عىل النبات والحيوان وله إنعكاسات إجتامعية 
وإقتصادية»، مشريا اىل «ان لبنان يعاين من إرتفاع نسبة 
تلوث الهواء املسموح بها عامليا لبعض امللوثات الناجم 
الكهربائية  والطاقة  االسمنت  معامل  انبعاثات  عن 
األحراج،  وحرائق  النفايات  وحرق  السيارات  وعوادم 
وتدين باملساحات الخرض واالستعامل املفرط باملبيدات 
الزراعية. ويعد تلوث الهواء يف لبنان من بني الكوارث 
األكرث تهديدا لحياة اللبنانيني ويزيد من ارتفاع نسب 
االمراض القاتلة، هذا يتطلب معالجة جدية للتخفيف 
من تلوث الهواء وتأثريه عىل صحة اللبنانيني وبيئتهم».

ودعا وزارات البيئة والداخلية والنقل والصناعة والطاقة 
والزراعة اىل «التعاون يف ما بينها للحد من تلوث الهواء 

والقيام بعمليات زراعة األشجار والنباتات...».

قانون  وتعديل  للطعن  املحامني  تجمع  رئيس  اجتمع 
االيجارات املحامي اديب زخور ووفد من املستأجرين، 
بحسب  معه  وعرضا  بقرادونيان،  آغوب  النائب  مع 
بيان صادر عن التجمع «ثغرات قانون االيجارات التي 
باتت معروفة، ووضع االبنية القدمية املؤلفة من عدة 
املحافظات  ومختلف  حمود  وبرج  بريوت  يف  طوابق 
القانونية من  الثغرات  اللبنانية، والتي سيتم استغالل 
قبل بعض الرشكات العقارية واملتمولني لهدمها وبناء 
االبراج واملجمعات الضخمة الستغالل االرايض واالبنية 
وميكن  رشحها  تم  التي  الثغرات  من  وغريها  القدمية، 

استغاللها إلخراج املواطنني من منازلهم».
املواطنني  حامية  «رضرورة  اىل  املجتمعون  واشار 
وترسيخهم يف مناطقهم وبيئتهم عىل اختالف تنوعهم، 
االصليني  سكانها  من  املناطق  افراغ  اىل  يصار  لئال 
من  أكرث  وجود  مع  مكانهم،  اخرى  شعوب  واحالل 

وهذا  اللبنانية،  االرايض  عىل  ونازح  الجىء  مليوين 
املعدل  القانون  اقرتاح  عىل  التعديالت  بعض  يتطلب 
لدمج املستأجرين يف االبنية الجديدة، كام يوجد بعض 
املالحظات عىل اقرتاح مرشوع القانون املعدل ينبغي 
إجراء بعض التعديالت عليه، والتصويت عليه واقراره 
جهوزية  من  التأكد  اللجان رشط  اصدار  مع  بالتوازي 
الدولة وقدرتها عىل انشاء الصندوق ومتويله والحساب 
بشكل جدي والذي تقدر تكلفته مبليارات الدوالرات، 
واال يتوجب اعادة النظر بالقانون وببنيته وجعله قابال 
للتطبيق دون اللجان والصندوق ضمن خطة اسكانية 
شاملة، وبعد صدور هذا القانون من سنوات أصبحت 
تخفيضها،  وينبغي  الدوالرات  بآالف  االيجار  بدالت 
من  املستفيدين  لغري  ايضا  مقبولة  الزيادة  لتكون 
الطبقة العاملة حيث العائلة مؤلفة من عدة اشخاص 

وتحرم من الصندوق.

التي خصه  بعض صالحياته  العام  املدير  تفويض  أراد 
بها الدستور.

الدّولة  يف  عام  مدير  منصب  أن  نرى  سبق،  ومام  إًذا 
اللبنانية هو مفتاح لكل املعامالت التي تخّص املديرية 
أيًضا  الداخيل للمديرية لكن  العمل  ودوره أسايس يف 
يف الخدمات املُقّدمة للرشكات واملواطنني. من هنا نرى 
أهمية كفاءة املدير العام الذي مُيكن القول أنه األساس 
أي  مسؤولية  تحميله  ويجب  املديرية  سري  حسن  يف 

خلل فيها.
األوىل  الفئة  من  وظيفة  أي  أو  باإلنابة  العام  املدير 
املنصب  هذا  يحتل  الذي  املوظف  تُعطي  ال  باإلنابة 
فرض  مُيكنه  ال  األرض  عىل  وحتى  الصالحيات،  كامل 
نفسه وفرض تطبيق القانون وخري دليل عىل ذلك هو 

تسميته «مدير غري أصيل» أو «باإلنابة».
الدّولة  أن  بحكم  تلقائية  شبه  اإلقتصادية  التداعيات 
اللبنانية تؤّمن الخدمات العاّمة التي تتعلّق بالنشاط 
ويأيت  إدارية....).  معامالت  (ترخيص،  اإلقتصادي 
التأخري يف التعيينات إليصال موظفني أصيلني لُيضعف 
اإلقتصادية  املاكينة  إىل  املُقّدمة  الخدمات  مستوى 
يحتل  الذي  الشخص  ألن  الداخيل  الصعيد  وعىل  كام 

املنصب حالًيا ليس بأكيد بقائه يف منصبه.
تداول  أعامل  من  بالتعيينات عمل  القيام  يُعترب  أيًضا 
السلطة وهو مبدأ تقوم عليه ثقة املستهلك واملُستثمر. 
وبالتايل هناك رضورة إلجراء التعيينات يف أرسع وقت 
املداورة ملا يف ذلك من  مع األخذ بعني اإلعتبار مبدأ 

شفافية يف العمل اإلداري.


