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الملف
عصام شلهوب

القطاع العام بطالة مقنّعة وتناتش سياسي
تحمله
شكري صادر :عبء ال تستطيع الدولة ّ

القطاع العام ليس مبتكرا يف العرص الحديث .برز مع ظهور الدولة .تعبري القطاع العام يستخدم للداللة عىل النشاطات
االقتصادية القامئة عىل اساس ملكية الدولة لرأس املال واملنتجات .ميكن تعريف القطاع العام بأنه قسم من اقسام
االقتصاد ،وهو يعنى بتنفيذ اتفاقيات الحكومة وصفقاتها

يعتمد القطاع العام يف متويله وموارده املادية عىل
الرضائب التي تفرض عىل البضائع والسلع ،اضافة
اىل االيرادات التي يتم تحصيلها من النشاطات
االقتصادية املختلفة .كام يؤثر يف مختلف اعامل
االقتصاد ،وذلك من خالل اصداره القرارات
االستثامرية وسيطرته (عرب اتباع السياسة املالية
والرضيبية) عىل قرارات االستثامر واالنفاق يف
مختلف القطاعات االقتصادية االخرى .يعترب هذا
القطاع املجال الذي يتك ّون من الخدمات العامة
واملؤسسات العامة .تشمل الخدمات واملرافق
العامة والخدمات الحكومية ،مثل الجيش والقوى
املولجة تنفيذ القانون والبنية التحتية (الطرق
العامة والجسور واالنفاق وامدادات املياه والرصف
الصحي والشبكات الكهربائية واالتصاالت وغريها)
والنقل والتعليم ،اىل جانب الرعاية الصحية
واولئك الذين يعملون لحساب الحكومة نفسها،
مثل املسؤولني املنتخبني اي البلديات ومجالسها.
قد يقدم القطاع العام خدمات ال ميكن استبعادها
من غري دافعها (مثل انارة الشوارع وهي غري
متوافرة اليوم يف شوارعنا) ،وهي خدمات تعود
بالنفع عىل املجتمع بأرسه بدال من الفرد الذي
يستخدم الخدمة.
اما املؤسسات واملصالح العامة والصناديق
اململوكة من الدولة ،فهي الجهة الحكومية التي
تتمتع بالشخصية املعنوية ومتارس نشاطا محددا
لتحقيق املصلحة العامة يف اطار الرقابة االدارية،
بناء عىل نص نظامي يحدد ذلك .فالقانون االداري
يبني التنظيم االداري للمؤسسة العامة ومينحها
الشخصية املعنوية ،ويحدد نشاطها االداري مع
بيان مدى الرقابة االدارية عليها .كام ميكن ان
تكون مؤسسات تجارية صناعية ذاتية التمويل
تخضع للملكية العامة ،وتقدم مختلف السلع
والخدمات الخاصة للبيع وتعمل عادة عىل اساس
تجاري .اظهرت االحصاءات ان عدد املؤسسات

الرئيس السابق لهيئة الترشيع واالستشارات القايض شكري صادر.

النصوص القانونية
جيدة لكن التطبيق امر
مختلف كليا

الستثناء املؤسسات الباقية من خضوعها للرقابة.
الرئيس السابق لهيئة الترشيع واالستشارات القايض
شكري صادر ،اوضح لـ"االمن العام" ان القطاع
العام "يقوم بالخدمة العامة املوزعة عىل 30
وزارة" ،معتربا ان "الروتني االداري صعب وبطيء،
واالدارة العامة تفتقد اىل الشخصية املعنوية" .كام
شدد عىل ان "التعاطي مع االدارات العامة كان
يتم عىل اسس انتخابية وليست تنموية".

العامة يبلغ  ،85من بينها حواىل  74مؤسسة
عاملة ،وهناك فقط  15مؤسسة عامة لها مكاتب
اقليمية يف املحافظات اي ما نسبته  %21من
املؤسسات العاملة .يخضع  %60من املؤسسات
العامة الجهزة الرقابة االدارية واملالية .اما اذا
كان مثة استثناء لبعض املؤسسات العامة ما يربره
كمرصف لبنان ،فانه ليس هناك من سبب وجيه

■ ما هو مفهوم او تعريف القطاع العام ،وما
مدى ارتباطه بخدمة املواطن؟
□ وفقا لنص الدستور الذي ينظم كل السلطات،
هناك السلطة الترشيعية التي تسن القوانني
والسلطة التنفيذية التي تنفذ هذه القوانني،
وهناك السلطة القضائية التي تراقب حسن
تنفيذها .من املعلوم ان هناك قطاعات خدماتية

تقع عىل عاتق الدولة التي تديرها وترعى حسن
تنفيذها واملوافقة عليها ،كاملعامالت االدارية
الرسمية التي تسهر عىل قانونيتها ،اي خضوعها
للقوانني املرعية .القطاع العام يقوم بالخدمة
العامة فيام الخدمات العامة موزعة عىل 30
وزارة .الوزارة تقسم اىل مديريات ومصالح ودوائر
واقالم ادارية ،وهذه الهيكلية تحتاج اىل موظفني
يتمعتون بالكفاية املطلوبة .لذلك نرى ان العنرص
البرشي يوزع بحسب فئات وظيفية محددة ،بدءا
من الكتبة وصوال اىل املدير العام .االدارة العامة
ال متلك شخصية معنوية مستقلة .الدولة هي
التي متلك هذه الشخصية ،النها متثل املصلحة
العامة وتنظيمها .لدى كل وزارة مالك وظيفي
معني تتم تعبئته مبدئيا بواسطة مجلس الخدمة
املدنية ليقوم بخدمة املواطن ،ألن جوهر عمل
القطاع العام هو خدمة املواطن وليس التعايل
عليه وفرض الرشوط .لكل وزارة قوانينها وعىل
املوظف تطبيقها .حاليا ،املتطلبات االدارية اي
الروتني االداري ،صعب وبطيء .لتخفيف االعباء
عن املواطن يتم اللجوء اىل املؤسسات العامة
اي التي تتمتع بتخصص معني ،وباالستقالل
املايل واالداري الذي يعطي الشخصية املعنوية
للمؤسسة العامة .هذا االمر تفتقد اليه االدارة
العامة النها ترتبط بالدولة .هناك ايضا املصالح
املستقلة التي لديها يف بعض االحيان غايات او
اهداف تجارية وصناعية لصالح الدولة ،وتحقق
تاليا الربح املادي الذي يعود ملصلحة الدولة التي
تقوم بدورها باعادة تشغيله .لكن هناك التشويه
الذي يلحق باالدارة العامة واملؤسسات واملصالح
العامة ،من حيث اختيار موظف القطاع العام.
فقبل عام  1975كان العنرص االساس هو الكفاية،
وكان للموظف رشف الخدمة العامة بكل ما
تحمله هذه الخدمة من معنى ،لكن اليوم تغري
هذا املفهوم .كان حجم القطاع العام قبل سنة
 1975مقبوال وهو مل يتجاوز  50الف موظف
لعدد سكان بلغ  3ماليني نسمة .هناك نسبة
مقبولة بني عدد السكان والقطاع العام .اليوم،
اضافة اىل عدم اعتامد الخربة وتغلب الطائفية
عىل العلم والكفاية ،شهد القطاع ادخاال عشوائيا
للعنرص البرشي الذي بات يشكل نسبة ترتاوح
بني  12و %15من حجم القطاع العام ،اي نحو
 300الف موظف ،وهو عبء ال تستطيع الدولة

تحمله .لتخفيف هذا العبء ،الحل هو يف اللجوء
اىل ترشيد القطاع اىل حده االقىص ،بهدف تأمني
الحافز وزيادة الرواتب للموظفني االكفياء .هذا
االمر يؤ ّمن عمال اكرث وانتاجية جيدة .من املالحظ
ايضا ،ان الطابع الطائفي و"االستزالمي" هو الذي
غلب عىل القطاع العام من دون العودة اىل
القانون الذي يفرض الخضوع المتحانات مجلس
الخدمة املدنية ولنتائجه يف عملية التوظيف يف
القطاع العام .النصوص القانونية جيدة ،لكن
التطبيق امر آخر مختلف كليا.
■ ما هو حجم القطاع العام بالنسبة اىل املوازنة؟
□ ال ميكن ان يحتمل ،النه ال يوجد دولة يف العامل
َمن يتقاىض هذا العدد من سكانها (نحو )%15
رواتب رسمية ،فكيف ميكنها االنرصاف امام
هذا الواقع اىل تنفيذ مشاريع امنائية وانتاجية.
هذا االقتطاع من املوازنة العامة للرواتب مينع
الحديث عن االنفاق العام .املطلوب اذا وقف
الكلفة القاتلة من طريق ترشيق االدارة العامة،
وخفض عدد املوظفني حتى تتمكن الدولة من
اعادة التوازن اىل املوازنة .ال بد من االشارة اىل ان
التعاطي مع االدارات العامة كان يتم عىل اسس
انتخابية وليس تنموية ،ومع ذلك استمر الوضع
عىل غاربه ومل يتخذ اي اجراء لوقف هذا النزف
الحاصل يف موازنة الدولة .وألن املسؤولني يف
الدولة سمحوا لفريوس الفساد بالتفيش ،فقد نخر
جسمها ومتكن منه واستحكم يف كل مفاصلها ،ألنه
وجد َمن يحمي من يتعاطاه من املوظفني.
■ كيف ميكن تطوير هيكلية الدولة حاليا متهيدا
للوصول اىل قطاع عام سليم ومعاىف؟
□ وضع الرئيس فؤاد شهاب هيكلية الدولة يف
مفهومها العام ،وانشأ هيئات الرقابة ومجلس
الخدمة املدنية ،ومتكن قدر االمكان من تنظيم
االدارة .استمر هذا االداء حتى يف سنوات الحرب
الداخلية ،فاحتفظت الدولة بهيبتها وقدرتها رغم
االنتقاص الذي طاولها بسبب وجود املليشيات
املسلحة .لكن بعد الحرب ،تغري الوضع وخرست
الدولة قدرتها وهيبتها ،وتم تحميلها العبء املايل
الكبري من املتنفذين ،إما عرب متويل الرسقات او
تغذية املنارصين .هذا االنتفاخ واالستزالم والهدر
املايل يجب ان يتوقف.

■ هل ميكن ان يتحقق ذلك عرب الحكومة
االلكرتونية؟
□ كلنا يطمح اىل وجود هذه الحكومة التي
تسهل عمل املواطن وهي من الوسائل املهمة
ملحاربة الفساد .مبعنى انها متنع العالقة
املبارشة بني املواطن واملوظف الجراء املعامالت
الرسمية .وما خطوات االمن العام التي متت
عىل صعيد تسهيل معامالت املواطنني ،اال
مثابة تأكيد مبارش عىل صعيد قطع العالقة بني
املوظف واملواطن .انطالقا من هذه التجربة،
ميكن ان تنطلق الحكومة االلكرتونية .مثة
رشكات متخصصة لديها االمكانات اللوجستية،
تساعد عىل تنفيذ مثل هذه الفكرة التي نتمنى
تحقيقها ،االمر الذي يحتاج اىل كفايات ،علام
انها متوافرة .االهم من كل ذلك ،يجب ان
تتوافر النية لدى َمن يف يدهم القرار لوقف
الهدر الحاصل عرب الفساد .الحكومة االلكرتونية
تقطع دابر الفساد ،وتكلفة تنفيذها متدنية
جدا لكن املطلوب نية التنفيذ.
■ الدولة متلك كل القطاعات من مرافئ واملياه
واملواصالت والطرقات والنفط ،هذه عنارص
جيدة لبناء اقتصادي متني .ما هو املطلوب
لعودة الروح اىل القطاع العام؟
□ يف املبدأ هناك قضايا جيدة ،لكن عند
التطبيق تبدأ املحسوبيات .ان االسلوب الوحيد
لدعم القطاع العام وعودته اىل االمساك بعملية
االنفاق املجدية ،هو يف اعتامد طريقة ، B.O.T
وهو مفهوم اقتصادي تم تنظيمه ووضعه ضمن
اطار قانوين بعد تجربته ونجاحه ،ومعتمد يف
كل بلدان العامل .اعتامد مثل هذه الطريقة
يساعد الدولة عىل تنفيذ مرشوع للصالح العام،
من دون ان تتكبد اي تكلفة ،ال بل بالعكس
امنت جعالتها واستعادت املرشوع بعد مدة
العقد .مثة مرشوع يعرف بالرشاكة ما بني
الدولة والقطاع الخاص وتم وضع القانون له،
وقد جاء اثر نصيحة من صندوق النقد الدويل
ومن جميع الذين يتمنون النجاح للبنان ،وهي
طريقة منتجة .مبا ان الدولة تاجر فاشل وال
متلك االدارة الجيدة ،فان مثل هذه املشاريع لن
تنجح .املطلوب ادارة خاصة النجاح املؤسسات
العامة ،الصناعية والتجارية.
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