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مثة 21 حقيبة وزارية ثابتة يف مجلس الوزراء يتم ملؤها مهام كان عدد اعضائه. 
نتيجة   30 بلغ  العدد  لكن  وزيرا،   14 من  باقل  الطائف  بعد  تشكل حكومة  ال 
اضافة وزراء دولة الرضاء االحزاب وبهدف االستفادة من مكاسب السلطة، علام 

ان ال هيكلية لوزارة الدولة ويف االمكان االستغناء عنها

يعود التنظيم االول للوزارات يف لبنان وتعيني 
اختصاصاتها - وفق دراسة اعدها املدير العام 
 31 اىل   - معوض  سيمون  النواب  مجلس  يف 
سبع  انشاء  انذاك  جرى  حيث   ،1926 ايار 
استحداث  يتم  كان  العام  ذلك  منذ  وزارات. 
وزارات ويتم تبديلها او القيام بالغائها مبوجب 
املرسوم  صدور  حني  اىل  عادية،  مراسيم 
 ،1955 الثاين  كانون   5 يف   12 رقم  االشرتاعي 
الذي نص يف املادة الرابعة منه عىل ان تحّدث 
الوزارات واملديريات العامة واملصالح والدوائر 

وتلغى بقانون خاص. 
يف  عدة  اشرتاعية  ومراسيم  قوانني  صدرت 
وجاءت   ،1955 العام  بعد  الوزارات  موضوع 

عىل الشكل االيت:
ايار(،   23( الدستور  اقرار  بعد   1926 عام 

تحقيق
21 حقيبة في الحكومات وكبار حّلوا في صفوفها

وزارة الدولة تكملة عدد وإثبات حضور  

رضوان عقيل

اصدرت الحكومة مرسوما قىض بتنظيم وزارات 
بلغ  اختصاصاتها.  وتعيني  اللبنانية  الجمهورية 
الداخلية،  العدلية،  وزارات:   7 انذاك  عددها 
املالية، االشغال العامة، املعارف العامة والفنون 

الجميلة، الزراعة، الصحة واالسعاف العام.
 ،1945 عام  الوطني  الدفاع  وزارة  استحدثت 
عام  االجتامعية  الشؤون   ،1949 عام  االنباء 
جديدة  وزارات  اربع  استحداث  تم   .1951
الشؤون  واملغرتبني،  الخارجية   :1953 عام 
والربيد  الربق  الوطني،  االقتصاد  االجتامعية، 
عام  التصميم  وزارة  وانشئت  والهاتف، 
الحق  للحكومة  النواب  مجلس  اجاز   .1954
صالحياتها  وتحديد  الوزارة،  هذه  تنظيم  يف 
وزارتا  انشئت   .1966 عام  ومالكاتها مبراسيم 
عام  والسياحة  والكهربائية  املائية  املوارد 

1966 ووزارتا االسكان والتعاونيات والصناعة 
االسكان  وزارة  الغيت   .1973 عام  والنفط 
مالكاتها  والحقت   2000 عام  والتعاونيات 

واجهزتها بوزارة الزراعة.
شؤون  االتية:  الوزارات  انشئت   1993 عام 
)الغيت  والقروية  البلدية  الشؤون  املهجرين، 
والتقني،  املهني  التعليم  وزارة   ،)2000 عام 
العايل،  والتعليم  الثقافة  النقل،  املغرتبني، 
عام  للصناعة  مستقلة  وزارة  انشئت  البيئة. 

1997 ووزارة الشباب والرياضة عام 2000.
نتيجة  حالها  عىل  الوزارات  اسامء  تبق  مل 
تسمية  وتعديل  اثنتني،  اىل  وزارات  تحويل 
اخرى مبوجب املرسوم االشرتاعي رقم 111 يف 

  :1959/6/12
العدلية  العدل: عدلت تسمية وزارة  • وزارة 

فاصبحت  وزارة العدل عام 1959.
• وزارة الخارجية واملغرتبني: عدلت تسميتها 
وزارة  احداث  بعد  الخارجية  فاصبحت 
املغرتبني عام 1993 اعيدت تسمية الخارجية 

واملغرتبني عام 2000.
تسمية  عدلت  والبلديات:  الداخلية  وزارة   •
وزارة الداخلية فاصبحت الداخلية والبلديات 

عام 2000.
• وزارة املالية: مل يطرأ اي تعديل عىل تسمية 

وزارة املالية منذ انشائها عام 1926. 
• وزارة االشغال العامة والنقل: عدلت تسمية 
االشغال  فاصبحت  العامة  االشغال  وزارة 
تسميتها  وابدلت   ،1959 عام  والنقل  العامة 
بعد احداث وزارة النقل عام 1993، واعيدت 

تسمية االشغال العامة والنقل عام 2000.
• وزارة الدفاع الوطني: مل يطرأ اي تعديل عىل 

تسمية وزارة الدفاع الوطني منذ عام 1945.
• وزارة الرتبية والتعليم العايل: عدلت تسمية 
وزارة املعارف العامة والفنون الجميلة بحيث 
اصبحت الرتبية الوطنية والفنون الجميلة عام 
الوطنية والشباب  الرتبية  1955. ثم اصبحت 
التسمية لتصبح  والرياضة عام 1993. عدلت 

الرتبية والتعليم العايل عام 2000.  

وزارة  تسمية  عدلت  العامة:  الصحة  وزارة   •
الصحة  واصبحت   العام  واالسعاف  الصحة 
العامة عام 1955، واصبحت الصحة والشؤون 
االجتامعية عام 1983. اعيدت تسمية الصحة 
وزارة  استحداث  بعد   1993 عام  العامة 

مستقلة للشؤون االجتامعية. 
وزارتا  ادمجت  والتجارة:  االقتصاد  وزارة   •
بوزارة  التموين  ووزارة  والصناعة  التجارة 
واحدة باسم  االقتصاد الوطني عام 1945 ثم 
تكرست عام 1953. وجرى تعديل التسمية 
بحيث اصبحت االقتصاد الوطني والسياحة 
من  السياحة  كلمة  حذفت   .1955 عام 
وزارة االقتصاد، فاصبحت االقتصاد الوطني 
والتجارة  باالقتصاد  واستبدلت   ،1961 عام 

عام 1973.
عىل  تعديل  اي  يطرأ  مل  الزراعة:  وزارة   •
الغاء  تم  انشائها.  منذ  الزراعة  وزارة  تسمية 
وزارة االسكان والتعاونيات املحدثة بالقانون 
 ،1973 الثاين  كانون   31 تاريخ   73/9 الرقم 
التابعة  للتعاونيات  العامة  املديرية  والحقت 
ومالكاتها  اجهزتها  بجميع  امللغاة  للوزارة 

بوزارة الزراعة.
وزارة  تسمية  ابدلت  االتصاالت:  وزارة   •
بالربيد   1953 عام  والهاتف  والربيد  الربق 
عام  والالسلكية  السلكية  واملواصالت 
بالربيد  التسمية  هذه  استبدلت  ثم   .1980
تسميتها  استقرت   .1983 عام  واملواصالت 

فاصبحت االتصاالت عام 2000.
العمل  وزارة  كانت  ان  بعد  العمل:  وزارة   •
تشكل وزارة واحدة مع الشؤون االجتامعية عام 

1959، عدلت التسمية لتصبح وزارة العمل. 
االنباء  وزارة  تسمية  عدلت  االعالم:  وزارة   •
واالنباء  االرشاد  لتصبح   1949 عام  املنشأة 
التسمية  استبدلت  ثم   ،1961 عام  والسياحة 

واستعيض عنها بتسمية  االعالم عام 1971.
املوارد  وزارة  الغيت  واملياه:  الطاقة  وزارة   •
 .1966 عام  املنشأة   والكهربائية  املائية 
استعيض عن عبارة  املوارد املائية والكهربائية 

بعبارة الطاقة واملياه عام 2000.
• وزارة السياحة: بعد ان كانت السياحة جزءا 
من وزارة االرشاد واالنباء والسياحة عام 1961 

اصبحت وزارة مستقلة عام 1966.
الثقافة  الثقافة: عدلت تسمية وزارة  • وزارة 

فاصبحت  عام 1993  املنشأة  العايل  والتعليم 
الثقافة عام 2000.

• وزارة البيئة: مل يطرأ اي تعديل عىل تسميتها 
منذ انشائها عام 1993.

• وزارة املهجرين عدلت تسمية وزارة شؤون 
املهجرين عام 1993 فاصبحت وزارة املهجرين 

عام 2000.
• وزارة الشباب والرياضة: مل يطرأ اي تعديل 
منذ  والرياضة  الشباب  وزارة  تسمية  عىل 

انشائها عام 2000.
تسمية  عدلت  االجتامعية:  الشؤون  وزارة   •
عام  املنشأة  االجتامعية  الشؤون  وزارة 

العمل   1959 العام  يف  فاصبحت   1953
التسمية  عدلت  ثم  االجتامعية.  والشؤون 
مجددا فاصبحت العمل عام 1983. يف العام 
1994عدل بعض احكام قانون احداث وزارة 
عن  استعيض  بحيث  االجتامعية،  الشؤون 
بعبارة  االجتامعية  والشؤون  الصحة  عبارة 

الشؤون االجتامعية. 
• وزارة الصناعة: بعد ان ادمجت وزارتا التجارة 
والصناعة ووزارة التموين بوزارة واحدة تحت 
اسم االقتصاد عام 1945، تم استحداث وزارة 

مستقلة لوزارة الصناعة عام 1997.
* الغيت وزارات التصميم عام 1977، االسكان 
املهني  التعليم    ،1973 عام  والتعاونيات  
والتقني املحدثة عام 1993، والحقت املديرية 
العامة للتعليم املهني والتقني التابعة للوزارة 
بالرتبية  ومالكاتها  اجهزتها  بجميع  امللغاة 

والتعليم العايل.
 133 املتعاقبة  اللبنانية  الحكومات  عرفت 
اده  اميل  الرئيس  حكومة  من  دولة  وزير 
)املرسوم رقم 5742( عام  1929 اىل حكومة 
الرئيس سعد الحريري )املرسوم رقم 4340( يف 
الثاين 2019. مثة رؤساء جمهورية  كانون   31
بارشوا  كبار  وزعامء  واحزاب  وحكومة 
هذا  يف  السلطة  يف  السياسية  معموديتهم 
يكونوا  ان  اجل  من  حقيبة،  دون  من  املوقع 
وموقع  التنفيذية  السلطة  طاولة  عداد  يف 

املشاركة يف صنع القرار. 
الذي  حلو  شارل  الرئيس  ان  املفارقات  من 
وزير  مبنصب  قبل   ،1970 عام  واليته  انتهت 

الحص  سليم  الرئيس  حكومة  يف  دولة 

من  املركزي  الدولة  جهاز  يتألف 
املديريات العامة لرئاسة الجمهورية 
التالية:  والوزارات  الحكومة  ورئاسة 
واملغرتبني،  الخارجية  العدل، 
الداخلية والبلديات، املالية، االشغال 
الوطني،  الدفاع  والنقل،  العامة 
الصحة  العايل،  والتعليم  الرتبية 
الزراعة،  والتجارة،  االقتصاد  العامة، 
الطاقة  االعالم،  العمل،  االتصاالت، 
البيئة،  الثقافة،  السياحة،  واملياه، 
والرياضة،  الشباب  املهجرين، 

الشؤون االجتامعية  والصناعة.

  21 وزارة

املدير العام يف مجلس النواب سيمون معوض. 

حكومة الرئيس رشيد كرامي يف عهد الرئيس سليامن فرنجيه )1975(.
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)من 16 متوز 1979 اىل 25 ترشين االول 
.)1980

دولة:  وزارة  تسلمت  التي  الوجوه  ابرز  من 
الرئيس صائب سالم )حكومة عبد الله اليايف 
1956(، كامل جنبالط وبيار الجميل )حكومة 
رشيد كرامي 1961(، موريس الجميل ومجيد 
وعيل  شادر  وجوزف  مخيرب  والرب  ارسالن 
 ،)1974 الصلح  الدين  تقي  )حكومة  الخليل 
منري ابوفاضل )حكومة شفيق الوزان 1980(.
يف  االوىل  للمرة  بري  نبيه  الرئيس  ُوّزر 
نيسان    30 كرامي يف  الرئيس رشيد  حكومة 
دولة  وزير  منصب  انذاك  وتسلم   ،1984
دولة  وزير  عني  واالعامر.  الجنوب  لشؤون 
عمر  الرئيس  حكومة  يف  الثانية  للمرة 
كرامي )1990( اىل جانب 12 وزير دولة يف 
جنبالط،  وليد  منهم:  كان  نفسها  الحكومة 
اسعد حردان، سمري جعجع )استبدل بروجيه 

ديب(، الياس حبيقة وسليامن فرنجيه.
من االسامء التي شاركت يف الحكومات ايضا 
عبيد،  جان  اده،  ميشال  حقيبة:  دون  من 
بهيج  حلو،  بيار  ارسالن،  افرام، طالل  جورج 
الرب  فرعون،  ميشال  لحود،  نسيب  طبارة، 

منصور ومحمد فنيش. 
دولة:  وزيرات  تسلمن  اللوايت  السيدات  من 
منى  حمزة،  الضيقة  وفاء  عزالدين،  عناية 
وتم  الصفدي،  فيوليت  شدياق،  مي  عفيش، 
وزير  مثل  معينة  ملفات  بادارة  تكليفهن 
دولة لشؤون مجلس النواب، التنمية االدارية،  

شؤون التمكني االقتصادي للنساء والشباب.

ان  ميكنه  ال  الدولة  وزير  ان  معوض  يوضح 
تفتقد  الدولة  اي مرسوم "الن وزارات  يوقع 
تكون  ان  الرضورة  من  وليس  الهيكلية 
موجودة عند تأليف الحكومات املجربة عىل 
ملء الوزارات الـ21 املعروفة. مثة من ينتقص 
يف لبنان من موقع وزير الدولة مقارنة بزمالء 
له يتولون حقائب، لكنه يناقش ويديل بصوته 
الدولة  وزير  عىل  تطلق  الوزراء.  سائر  مثل 
تسميات عدة يف اكرث من بلد: وزير منتدب، 
وزير دولة، سكرتري دولة، وزير مفوض، وزير 
يف  عليه  متعارف  حكومي  لقب  وهو  مقيم 

بلدان عدة". 
"مينح  اللقب  هذا  ان  اىل  معوض  يشري 
الحكومة  يف  بروتوكولية  اسبقية  حامله 
الربتغال،  فرنسا،  امريكا،  يف  الحال  هي  كام 
العاج وغريها. مينح امللك يف بلجيكا  ساحل 
سياسية  اىل شخصيات  الوزاري  اللقب  هذا 
انها تستحقه بالفعل. عرف نظام  يرى فيها 
القرن  تعيني وزير دولة بال  حقيبة  مطلع 
امللكية  عودة  مع  فرنسا  يف  عرش  التاسع 

يف  الوزراء  ويعترب   .1815 عام  البوربونية 
مثابة  حقائب  يتسلمون  ال  الذين  بريطانيا 
الترشيعية  السلطتني  بني  منسقني  وزراء 
والتنفيذية، ويتمتعون ايضا بدور اجتامعي  

واداري وسيايس".
وزارة  وكيل  عبارة  ذكر  ان  معوض  يفيد 
يف   1929 عام  لبنان  يف  االوىل  للمرة  "وردت 
الرئيس  الرئيس شارل دباس يف حكومة  عهد 
اميل اده، حيث جرى تعيني املحامي جربائيل 
يف  االقتصادية  للشؤون  وزارة  وكيل  منىس 
لقب  تهكام  عليه  اطلق  وقد  املالية.  وزارة 
صائب  الرئيس  تعيني  تم  عندما  وزير.  فرخ 
اليايف،  عبدالله  حكومة  يف  دولة  وزير  سالم 
عدة  نيابية  وتساؤالت   اعرتاضات  حصلت 
اىل  نظرا  الوزير،  هذا  مهمة  تناولت  انذاك 
كان  صالحياته.  يحدد  مرسوم  ورود  عدم 
هذا  يف  سالم  تناوله  الذي  االهم  امللف 
الوزارية  للجنة  رئاسته   متابعة  هو  املوقع، 

لشؤون البرتول". 
التسعينات  يف  الدولة  وزراء  عدد  زاد 
الراحل رفيق  الرئيس  وخصوصا يف حكومات 
وزراء  تسلمت  التي  االسامء  من  الحريري. 
دولة اكرث من مرة: الرئيس نبيه بري، الرئيس 
فؤاد السنيورة، طالل ارسالن، ميشال فرعون، 
محمد فنيش، عيل قانصو وجان اوغاسبيان. 
لبنان  بني  الدولة  وزراء  اىل  النظرة  تختلف 
والغرب حيث يتم االتيان بهؤالء يف حكومات 
ينظر  بحيث  اخرى،  اوروبية  وبلدان  فرنسا 
اليهم عىل اساس انهم  سوبر وزراء النهم من 
السياسة  يف  والتجربة  الطويل  الباع  اصحاب 
وهم  اخرى.  علمية  وميادين  واالقتصاد 
وزارية  اسامء  عىل  الربوتوكول  يف  يتقدمون 
حقائب  آخرون  تسلم  لو  حتى  جديدة 

سيادية من وزن الخارجية والدفاع.
من جهة اخرى، عند صدور مرسوم تأليف 
الجمهورية  رئيس  يوقعه  الذي  الحكومة 
عشوائية،  بطريقة  االسامء  ترتيب  يتم  ال 
رئيس  اسم  ذكر  بعد  التوقف،  يتم  بل 
الحكومة ونائبه، عند اسم الوزير السابق 
اذا  ما  التنبه  مع  الجديد  ترتيب  ليسبق 
تعيني  يتم  كان  اذا  اما  نائبا.  الوزير  كان 
ادراج  فيجري  االوىل،  للمرة  الوزراء 

اسامئهم وفقا العامرهم.

ان تكون  الطائف  درجت حكومات بعد 
ثالثينية، ما عدا اثنتني ضمت كل واحدة 
الرئيسني  حكومتي  يف  وزيرا،   24 منها 
سليم الحص )1998( ومتام سالم )2014(.

حكومات ثالثينية

حكومة الرئيس سليم الحص يف عهد الرئيس الياس رسكيس )1979(.

 أســعار خاصة  لعسكرّيي األمن العام
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FREE CLUB WATCH 
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