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تمهيد

 1تمهيد

امل�ؤلفون من اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية  -الف�ساد (بالرتتيب الأبجدي)
ربيع غ�ضبان
لني غ�صني
داين حداد
غايال كيربانيان
ناتا�شا �رسكي�س
مراجعة و تدقيق
يحيى احلكيم
ب�شا رة زحالوي
�سعيد عي�سى
عطااهلل ال�سليم
مديرة فريق امل�ؤلفني ومديرة برامج اجلمعية
غايال كيربانيان (حتى عام )2009
من�سقات م�رشوع اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية  -الف�ساد (بالرتتيب الأبجدي)
لني غ�صني (حتى عام )2009
مي نورالدين (حتى عام )2010
ّ
رغدا علو�ش (حتى عام )2011
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كلمة شكر وتقدير
جريار زوفيغيان
ع�ضو اللجنة التوجيهية مل�رشوع قيا�س
جهود مكافحة الف�ساد وبناء الطلب على
�أنظمة النزاهة الوطنية يف م�رص والعامل
العربي MABDA
رئي�س اجلمعية اللبنانية
لتعزيز ال�شفافية
ع�ضو جمل�س منظمة ال�شفافية الدويل

�شاركت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية  -الف�ساد ( )LTAيف كانون الأول/دي�سمرب
 ،2007يف االجتماع الإقليمي الأول يف عمان يف �إطار م�رشوع قيا�س جهود مكافحة الف�ساد
وبناء الطلب على �أنظمة النزاهة الوطنية يف م�رص والعامل العربي  MABDAالذي
طورته منظمة ال�شفافية الدولية .وم ّذاك ،حققت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية نتائج كثرية
يف �سبيل تعزيز ال�شفافية والنزاهة يف لبنان ويف املنطقة ،وهي ما �سعت وت�سعى له منذ
ت�أ�سي�سها عام .1998
با�سم اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية ،وب�صفتي ع�ضواً يف اللجنة التوجيهية للم�رشوع،
ي�رسين �أن �أقدم هذه الدرا�سة حول النظام الوطني للنزاهة والتي تو ّفر تقييم ًا للم�ؤ�س�سات يف
لبنان ،وحتلي ًال لأ�سباب الف�ساد ودرجته الف�ساد يف كل م�ؤ�س�سة ،وتعطي تو�صيات للإ�صالح
على م�ستوى �أ�صحاب امل�صلحة املتعددي الأطراف .ميثل نظام النزاهة الوطني ( )NISخطوة
�أوىل يف �إطار  ،MABDAو�ستليها مبادرات �أخرى تقي�س فعالية جهود مكافحة الف�ساد
يف لبنان ،مثل حتليل الثغرات التي حتيط باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد .UNCAC
وكل �إجناز حتقق يف �إطار � MABDAسي�ساهم يف و�ضع خطط �إ�سرتاتيجية للمنا�رصة
ل�صهر اجلهود و �إعداد �سل�سلة من اال�سرتاتيجيات الإ�صالحية.
با�سم اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية  -الف�ساد� ،أو ّد �أن �أعرب عن خال�ص تقديري
القيمة التي قدمها امل�شاركون يف و�ضع هذا الكتاب ،ويف تطبيق م�رشوع
للم�ساهمات ّ
 MABDAب�شكل عام� .أود �أو ًال �أن �أتوجه بال�شكر �إىل فريق عمل منظمة ال�شفافية
الدولية الذي تابع يومي ًا عملية تطبيق امل�رشوع :الدكتور  Finn Heinrichاملن�سق الأعلى
من�سق الربنامج ،و Manuel
لربنامج درا�سات النظام الوطني للنزاهةّ Nicolas Seris ،
من�سق الربنامج امل�ساعد� .أود �أي�ض ًا �أن �أتوجه بال�شكر �إىل زمالئنا من فروع منظمة
ّ Pirino
موجه �إىل جميع اخلرباء
ال�شفافية الدولية يف فل�سطني واملغرب وم�رص .وال�شكر اخلا�ص ّ
الذين �أعطوا من وقتهم الثمني و�أجابوا عن �أ�سئلتنا خالل املقابالت ،ف�ض ًال عن املراجعني
اخلارجيني :الدكتور رينو ليندرز  Reinoud Leendersوزمال�ؤنا من فرع منظمة ال�شفافية
الدولية يف فل�سطني ،ولن نن�سى املراجعني الداخليني :الدكتور �سعيد عي�سى وعطاهلل �سليم.
�أود �أي�ض ًا �أن �أ�شكر زمالئي يف جمل�س اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية الذين قاموا مبراجعة
نهائية لهذه املطبوعة وحتديداً الأ�ستاذ يحيى حكيم الذي تابع عمل الفريق ب�شكل يومي.
�أخرياً ولي�س �آخراً� ،أود �أن �أحيي اجلهود التي بذلها فريق الباحثني وامل�ؤلفني واملن�سقني ،ربيع
غ�ضبان ،لني غ�صني ،داين حداد ،مي نور الدين وناتا�شا �رسكي�س و�أخرياً غايال كيربانيان،
مديرة الربامج يف اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية التي �أ�رشفت على فريق امل�رشوع
وقادت �أعماله.
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ما المقصود
بالنظام الوطني
للنزاهة؟

يتكون النظام الوطني للنزاهة من القطاعات وامل�ؤ�س�سات الرئي�سة («الأعمدة») امل�ساهمة
يف ن�رش النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة ،و�إقرارها يف كل جمتمع ،حيث ب�إمكانها� ،إذا طُ بِقت
ب�شكل جيد ،امل�ساهمة يف حماربة الر�شوة كجزء ال يتجز�أ من معركة كبرية �ضد التع�سف يف
ا�ستعمال ال�سلطة ،واالختال�سات .لذا يتعني تقوية النظام الوطني للنزاهة من خالل ت�شجيع
احلكم ال�صالح يف �شتى مظاهر احلياة االجتماعية.
لقد مت �صوغ مفهوم النظام الوطني للنزاهة وترويجه من قِ بل منظمة ال�شفافية الدولية ك�أداة
ملحاربة الر�شوة ب�شكل �شامل 1.ويف غياب منوذج عاملي لل�شفافية وحماربة الر�شوة ،ف�إن
هذا النظام ي�شكّل توافق ًا دولي ًا حول مبادئ وقيم و�آليات م�ؤ�س�ساتية تقي قدر الإمكان
من الر�شوة وت�شجع النزاهة .كما تتمحور الدرا�سات الوطنية للنزاهة ،يف �أغلب الأحيان ،حول
التقييم النوعي للم�ؤ�س�سات الرئي�سة التي يرتكز عليها نظام حماربة الر�شوة بكل �أعمدته.

لماذا ننجز دراسات
وطنية حول النظم
الوطنية للنزاهة ؟

تهدف الدرا�سات �إىل تقييم النظام الوطني للنزاهة لبلد معني على امل�ستويني القانوين
(القوانني والن�صو�ص التنظيمية) والعملي (التطبيق) .ت�ساعد هذه الدرا�سات على تقدمي
مقدار تطور م�ؤ�رش التنمية يف هذه البلدان ،و ت�شكّل �أي�ض ًا قاعدة �أ�سا�سية ملقارنة خمتلف
الأنظمة الوطنية.
تق ّدم درا�سات النظام الوطني للنزاهة تو�ضيح ًا �أولي ًا للميادين التي ت�ستدعي تدخ ًال �أولوياً،
وتوفر قاعدة مت ّكّن الفاعلني املعنيني من تقييم مبادرات حماربة الر�شوة املتو ّفرة .فهي،
على �سبيل املثال ،تظهر الأعمدة الأكرث متانة ،وتربز تداخل هذه الأعمدة ،والعوامل التي
تعززها� ،أو تعرقل فعاليتها ،كما ت�سمح بتحديد امليادين التي ت�ستدعي تركيز اجلهود عليها
بهدف حت�سني النظام ،واحلاجيات التي يتعني تلبيتها لتعزيز تقدم النظام الوطني للنزاهة بكامله.
وت�شكّل درا�سات النظام الوطني للنزاهة يف بعدها املقارن مرجع ًا قائم ًا على املالحظة،
ي�سمح بتقييم النتائج اجليدة وال�سيئة لكل نظام وطني للنزاهة .وحينما تتقا�سم جمموعة من
الدول الإطار ال�سيا�سي �أو االقت�صادي �أو االجتماعي نف�سه ،ف�إن فائدة هذه املعطيات تكون
كثرية الدالالت ،وت�ستتبع مناف�سة مفيدة يف جمال الإ�صالحات.
وتعيد كل درا�سة و�ضع النظام الوطني للنزاهة داخل �إطار التوجهات االقت�صادية و/
�أو درجة التقدم ،بق�صد تدقيق �إدراك و�أثر الر�شوة املالحظة ،وبالتايل امل�ساهمة على
امل�ستوى الوطني يف تقييم ،لي�س جمهودات احلكومة يف جمال اال�سرتاتيجيات ،ولكن كذلك
مالئمة اال�سرتاتيجيات فقط ،والإ�صالحات التي تلتزم بها ،وكذلك ن�شاط باقي الفاعلني
كالقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين ،يجعلها ت�شكل �أداة منا�سبة لتقييم مبادرات املمولني
ملحاربة الر�شوة ،ومت ّثل ركيزة ت�سمح بتح�سينها.
كما ت�ساهم درا�سات النظام الوطني للنزاهة ،من خالل حتليلها للممار�سات والقيود اخلا�صة
بكل بلد ،يف �إعداد امل�ؤ�رشات والأبحاث التي تنجزها منظمة ال�شفافية الدولية على امل�ستوى
العاملي ،مثل م�ؤ�رش �إدراك الر�شوة ،وم�ؤ�رش الر�شوة للدول امل�صدرة ،والبارومرت العاملي للر�شوة،
 1ملزيد من التفا�صيل حول النظام الوطني للنزاهة ،انظر :منظمة ال�شفافية الدولية ،كتاب املرجعية ،ط( 2لندن :منظمة ال�شفافية
الدولية� ,)2000 ،صدرت الطبعة الأوىل عام  1997عن منظمة ال�شفافية الدولية يف برلني ،وكتاب اجليب ،متوافرين مع ًا على
املوقع التايل.www.transparency.org :
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�إىل جانب الأبحاث التي جتريها على امل�ستوى الوطني ،مما ي�سمح بتوفري بذلك معطيات نوعية
�إ�ضافية حول القواعد واملمار�سات التي تتحكم يف �أنظمة النزاهة ،حيث بلغ عدد الدول التي
�أجنزت فيها هذه الدرا�سات حتى �أيلول�/سبتمرب � 2009أكرث من �سبعني دولة.
وتعترب منظمة ال�شفافية الدولية �أنه من ال�رضوري فهم القواعد القانونية املتعلقة ب�أعمدة
النزاهة ،وقدرتها على �أداء مهامها ،وكذلك طريقة تفعيلها لت�شخي�ص خماطر الر�شوة ،و�إقامة
وتو�ضح درا�سات النظام الوطني للنزاهة
ا�سرتاتيجيات حتد �أو تق�ضي على هذه املخاطر.
ّ
املقاربة النظامية التي تعتمدها منظمة ال�شفافية الدولية ملحاربة الر�شوة ،وتعك�س ا�ستقالل
التحليل الذي يقدمه املجتمع املدين الأكرث التزام ًا يف جمال املحاربة العاملية للر�شوة.

منهجية دراسات
النظام الوطني
للنزاهة

تقدم درا�سات النظام الوطني للنزاهة تقييم ًا نوعي ًا لنظام النزاهة يف بلد �أو منطقة ما .فهذه
الدرا�سات ترتكز على معطيات مو�ضوعية و�شخ�صية يف الوقت نف�سه ،وتختلف كمي ًَا يف كل
بلد �أو منطقة بح�سب مقت�ضيات التقييم التي تتطلب بحوث ًا مكتبية وميدانية .وتتكون م�صادر
هذه الدرا�سات ب�صفة خا�صة من الت�رشيع اجلاري املعمول به ،وتقارير املنظمات احلكومية
وغري احلكومية ،والتغطية الإعالمية للق�ضايا املتعلقة بالر�شوة ،وت�شخي�ص الر�شوة على
�أنواعها ،والتحليالت واملن�شورات اجلامعية ،واحلوارات مع اخلرباء ،ومناق�شات املجموعات،
مما يجعلها بحاجة يف نف�س الوقت لأبحاث وثائقية و�أخرى ميدانية.
و ُتنجز هذه الدرا�سات من قبل منظمات قائمة يف البلد مو�ضوع الدرا�سة ،وعموم ًا من قبل
الفروع الوطنية ملنظمة ال�شفافية الدولية� ،أو بوا�سطة خرباء وطنيني م�ستقلني متخ�ص�صني
بناء على قواعد انتقاء ت�ضعها
يف الق�ضايا املتعلقة بالر�شوة واحلكم الر�شيد ،يتم اختيارهم ً
منظمة ال�شفافية الدولية ،مع �إ�سناد مهمة املتابعة �إىل خبري م�ستقل على الأقل ،يتم اختياره
بدوره من قبل منظمة ال�شفافية الدولية ويكلّف بتدقيق ومراجعة نوعية الدرا�سات.
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�سجل لبنان  3من  10بح�سب م�ؤ�رش مدركات الف�ساد ملنظمة ال�شفافية الدولية عام 2008
ّ
(على �سلّم من �صفر �أعلى درجات الف�ساد اىل « 10اعلى درجات ال�شفافية) وقد �أتى يف
املرتبة  102من �أ�صل  180بلد �شملتهم الدرا�سة .وبقي هذا الت�صنيف على حاله على مدى
العامني املا�ضيني ،ما يعك�س تعثرّ اال�صالحات نتيجة اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي �شهدتها
البالد .تعك�س النتائج املنخف�ضة مل�ؤ�رش مدركات الف�ساد يف عام  2008الو�ضع يف لبنان
تتعمق به درا�سة نظام النزاهة ب�أ�سبابه .و على الرغم من �أن نظام النزاهة اللبناين
والذي ّ
يوفر ظاهري ًا �آليات باجتاه الو�صول �إىل منوذج دميقراطي ،وحتديداً مقارن ًة بالدول العربية،
َتظهر حتديات م�شرتكة بني خمتلف ركائز النزاهة مو�ضوع املراجعة ،مما يه ّدد نظام احلكم
ال�صالح يف البالد .ومن املهم الإ�شارة �إىل �أن بع�ض امل�ؤ�س�سات التي ت�ساهم يف حت�سني
�أداء امل�ؤ�س�سات على �صعيد ال�شفافية واحلكم ال�صالح غري متوافرة يف لبنان ،مثل م�ؤ�س�سة
و�سيط اجلمهورية  Ombudsmanوالهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد� .إن �ضعف العالقة بني
املواطنني والدولة ي�ؤثر مبا�رش ًة وب�شكل �سلبي على امل�ساءلة والف�صل بني ال�سلطات وفعالية
امل�ؤ�س�سات العامة� .أما �أ�سباب هذه التحديات فهي يف معظمها تاريخية و�سيا�سية واقت�صادية
وهي مرتبطة بالإطار القانوين الذي تعمل �ضمنه الإدارة العامة وامل�ؤ�س�سات اللبنانية.
من خالل الركائز املختلفة التي خ�ضعت ملراجعة مف�صلة ،تربهن الدرا�سة �أن غياب ال�شفافية
وامل�ساءلة والنزاهة مرتبط ارتباط ًا مبا�رشاً بهيكلية النظام اللبناين .فلبنان يعتمد الدميقراطية
التوافقية التي تقوم على مبد�أ تقا�سم ال�سلطات بني املجموعات الطائفية على اختالفها كما
ن�ص اتفاق الطائف عام  ،1989والحق ًا اتفاق الدوحة عام  .2008وقد �أ ّدى نظام تقا�سم
ّ
ال�سلطات �إىل ا�ستقطابات داخلية و�إقليمية ودولية و�إىل ا�ضطرابات �أمنية متكررة يف البالد.
يف الوقت نف�سه �أثر �ضعف الو�ضع االقت�صادي يف البالد على �سري النظام الوطني للنزاهة
�أي�ضاً .فبعد حرب �أهلية دامت � )1990-1975( 15سنة يف لبنان �أ�صبح االقت�صاد يعتمد
ب�شكل كبري على امل�ساعدة والدعم الأجنبيني لعملية �إعادة الإعمار .يرزح لبنان اليوم حتت
عبء مديونية ُتقدر نحو  50مليار دوالر �أمريكي ،مما ي�شكّل حت ّدي ًا �أمام النظام اللبناين برمته.
�أما التحدي الآخر الذي يواجه امل�ؤ�س�سات يف لبنان فهو الإطار القانوين الذي تعمل �ضمنه.
فقد �صادق لبنان فع ًال على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ( ،)UNCACلكن العديد
من الآليات الالزمة لإر�ساء هذه االتفاقية هي غري وا�ضحة حتى اليوم .فعلى �سبيل املثال،
ال يوجد يف لبنان ت�رشيع خا�ص بحق الو�صول �إىل املعلومات وال قانون خا�ص بحماية
كا�شفي الف�ساد.
لأول مرة تلقي درا�سة النظام الوطني للنزاهة يف لبنان ال�ضوء على مواطن ال�ضعف
والتهديدات� ،إمنا اي�ض ًا على الفر�ص املتوافرة ومواطن القوة .لهذا من ال�رضوري اعتماد
مقاربة متما�سكة باجتاه تقوية النظام الوطني للنزاهة ،وتقت�ضي تعزيز التعاون بني جميع
القطاعات وامل�ؤ�س�سات والدفع نحو ا�ستحداث امل�ؤ�س�سات التي ما زالت ناق�صة ،بهدف �ضمان
�سيادة القانون والتنمية امل�ستدامة.
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�إن لبنان هو دولة مبنية على �صيغة تقا�سم ال�سلطات بني طوائف متعددة مما ي�سمح لتدخالت
ويروج للرتتيبات الطائفية .وهذا ما يت�ضح عند مراجعة
دولية و�إقليمية يف �ش�ؤونه الداخلية ّ
التاريخ ال�سيا�سي اللبناين.
مت التو�صل �إىل ميثاق وطني بني رئي�س اجلمهورية
عام  1943وبعد �إعالن �إ�ستقالل لبنانّ ،
ب�شارة اخلوري ورئي�س الوزراء ريا�ض ال�صلح .و على الرغم من �أن امليثاق الوطني هذا كان
�إتفاق ًا �شفهياً ،فقد �سمح للفرقني احلاكمني من الطائفة امل�سيحية املارونية والطائفة امل�سلمة
ال�سنية بالتم ّتع بح�صة كبرية ن�سبي ًا من النظام ال�سيا�سي.
عام  ،1990وبعد احلرب الأهلية التي دامت � 15سنة� ،أدخلت تغيريات د�ستورية لتعديل
�صيغة تقا�سم ال�سلطات القائمة .من هذا املنطلق �سعى اتفاق الطائف عام  1989لتح�سني
و�ضع رئي�س الوزراء (م�سلم �س ّني) مقابل رئي�س اجلمهورية (م�سيحي ماروين) ،الذي �أ�صبحت
�صالحياته م ّذاك �أ�ضعف مما كانت عليه قبل اتفاق الطائف.
م ّهد �إتفاق الطائف ،الذي حتقق بو�ساطة دولية واقليمية ،الطريق �أمام تدخل دويل و�إقليمي
يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية الداخلية وهي حجة غالب ًا ما تلج�أ �إليها ال�شخ�صيات ال�سيا�سية النافذة
حني ت�س�أل عن ر�أيها يف تطبيق االتفاق وعن اال�ضطراب ال�سيا�سي امل�ستمر .و�أ ّدى هذا الرتتيب
اله�ش الذي هو حل مقبول على م�ض�ض �أكرث منه عملية لبناء ال�سالم� ،إىل �أزمة داخلية دائمة
بلغت ذروتها مع اغتيال رئي�س الوزراء رفيق احلريري عام .2005
يف �أيار/مايو  2008ونتيجة لالنق�سامات واال�ستقطابات الداخلية التي انفجرت تو�صلت القوى
ال�سيا�سية املتمثلة بكتلة � 8آذار (املعار�ضة) وكتلة � 14آذار (الأغلبية) يف قمة الدوحة �إىل اتفاق.
ومنذ ذلك التاريخ �أطلق رئي�س اجلمهورية الذي جرى انتخابه نتيجة التفاق الدوحة ،طاولة
حوار بني الطوائف اللبنانية املختلفة للتفاو�ض حول الق�ضايا الوطنية وامل�صريية.
بهدف الرتويج لل�شفافية وامل�ساءلة واحلكم ال�صالح والنزاهة يف النظام اللبناين ،ال بد من
تطوير وحتديث  17ركيزة حددها النظام الوطني للنزاهة مبينة بو�ضوح يف الكتاب امل�صدر
اخلا�ص بال�شفافية الدولية  ،TI’s Source Bookللو�صول �إىل نظام نزاهة وطني يعمل
فعال يجب تن�سيق العمل بني خمتلف الركائز التي يجب �أن ترتابط فيما بينها .يف
ب�شكل ّ
الواقع ،املنهجية التي تطبقها ال�شفافية الدولية تدرج  16ركيزة ،ولكن يف حالة فل�سطني
ولبنان اللذين ي�شكالن جزءاً من م�رشوع قيا�س جهود مكافحة الف�ساد وبناء الطلب على
متت �إ�ضافة ركيزة الأمن نظراً �إىل
�أنظمة النزاهة الوطنية يف م�رص والعامل العربي ّ ،MABDA
وزنها يف النظام .يف لبنان وبني الركائز الـ 17ما زال ينق�ص ركيزتان :و�سيط اجلمهورية
 Ombudsmanوالهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد .و ُينظر �إىل الركائز القائمة داخل النظام
اللبناين على �أنها تخ�ضع للم�صالح الطائفية يف البالد .لذلك �أ ّثر النظام ال�سيا�سي اللبناين
ب�شكل كبري على �ضعف ال�شفافية يف �أداء هذه الركائز داخل القطاعني العام واخلا�ص.
قد �أ ّثر عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف تفعيل �أداء الركائز يف لبنان .يف الواقع ،لطاملا ا�ستغلّت
النخب ال�سيا�سية هذا الو�ضع مما �أ ّدى �إىل �إ�ضعاف دور الركائز وحتديداً خالل حقبة ما بعد
الطائف (حتديداً بني عامي  1992و )1998الفرتة التي �ساد خاللها نظام «الرتويكا .ف�ضمن
هذا النظام متتع كل من رئي�س اجلمهورية ورئي�س جمل�س النواب ورئي�س الوزراء ب�سلطات
هائلة يف النظام ال�سيا�سي .و�أ ّدت "الرتويكا" �إىل مزيد من امل�ساومات والزبائنية وحتديداً
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يف �إطار التعيينات يف املنا�صب الر�سمية :فالتعيينات الإدارية ،والق�ضائية ،وال�سيا�سية
البارزة ح ّددتها ثالث �شخ�صيات رائدة؛ �أما امل�ؤ�س�سات ،ف�أ�صبحت متلقية ل�صنع القرار بد ًال
من �أن تكون جزءاً منه 2.و�أظهرت درا�سة النظام الوطني للنزاهة �أن النخب ال�سيا�سية ت�ستفيد
من جماالت االهتمام هذه التي �أ�س�ست لها .فعلى �سبيل املثال ،ويف القطاع الإعالمي،
ح�صل زعماء الطوائف على رخ�ص بث تلفزيونية و�إذاعية .ونذكر مثال �آخر وهو عدم تطبيق
الإجراءات الر�سمية واملوحدة لنظام التعاقد العام .يف الواقع ،معظم العقود واملناق�صات
متنح لأ�شخا�ص يقيمون عالقات وثيقة مع زعماء اجلماعات الطائفية الرئي�سة عرب التلزمي
بالرتا�ضي يف الكثري من احلاالت.
من �أجل احلد من التدخل الطائفي داخل الركائز وللرتويج ملبادرات �إ�صالحية ،ذكر �إتفاق
الطائف �رضورة �إن�شاء جلنة وطنية اللغاء الطائفية ال�سيا�سية مبوجب �أحكام املادة 95
منه ،وانتخاب جمل�س النواب على امل�ستوى الوطني (�أ�سا�س ال طائفي) ،يف حني يتم �إن�شاء
جمل�س �شيوخ ليمثل املجموعات الطائفية املختلفة .كذلك ن�ص االتفاق على قانون �إنتخابي
غري طائفي من دون الإ�شارة �إىل حجم الدوائر االنتخابية .وقد �ألقى �إتفاق الطائف ال�ضوء
على بع�ض الإ�صالحات االجتماعية واالقت�صادية مبا فيها التنمية العادلة واملت�ساوية �إىل
جانب الالمركزية الإدارية .وكون �إتفاق الطائف مل يذكر اعتماد �إ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة
الف�ساد لتكون قاعدة للإ�صالح يف القطاعني العام واخلا�ص ،فقد ا�ست�رشى الف�ساد على جميع
امل�ستويات ويف خمتلف القطاعات.
روج لها اتفاق الطائف وال �إىل مبادرات مكافحة الف�ساد على
مل ُينظر �إىل الإ�صالحات التي ّ
جدية .فقد �أطلق مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون الإ�صالح الإداري ( )OMSARعام
�أنها حماوالت ّ
 1994مبادرة تهدف �إىل �إ�صالح الإدارات العامة من خالل طرد املوظفني غري امل�ؤهلني.
تت�ضمن �أ�ص ًال
و�رسعان ما مت و�ضع حد لهذه اخلطوة الإيجابية لأن الت�رشيعات اللبنانية ال
ّ
ت�رشيعات قانونية ملكافحة الف�ساد و ال تو�صيف وظائفي مف�صل ووا�ضح ف�ض ًال عن عدم
وجود �إثباتات �ضد من مت �إ�ستهدافهم و الروابط الوثيقة التي تربط املوظفني امل�ستهدفني
بعالقات ب�شخ�صيات �سيا�سية وم�صالح طائفية �ضيقة .ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن قانون االثراء غري
امل�رشوع الذي يهدف �إىل مراقبة �أ�صول وموجودات امل�س�ؤولني التي اكت�سبوها من خالل �سوء
ا�ستخدام موارد املرافق العامة ومن خالل الر�شوة �أو اختال�س الأموال مل يطبق يوم ًا ب�شكل
منا�سب .وعلى م�ستوى القطاع اخلا�ص ،مكافحة الف�ساد حمدودة ولي�س لها الأولوية �أي�ضاً.
ثم �إن كافة املحاوالت لتطبيق قواعد احلكم ال�صالح يف ال�رشكات و الإدارات و امل�ؤ�س�سات
العامة هي مبادرات �شخ�صية وفردية.
�إ�ضافة �إىل التحديات املحلية ا�صطدمت الدرا�سة اخلا�صة بالنظام الوطني للنزاهة يف لبنان
بعنا� ٍرص �إقليمية ال بد من النظر فيها .الوجود ال�سوري يف لبنان ( )2005-1976كان له
ت�أثري على بع�ض يف �ش�ؤون لبنان الداخلية .فامل�س�ؤولون ال�سوريون يف عالقاتهم املبا�رشة
مع النخب ال�سيا�سية يف لبنان بعد ا�ستتباب الأمن عام  1991كان لهم دوراً فاع ًال يف
احلياة العامة .ف�ض ًال عن االعتداءات اال�رسائلية املتكررة على البالد تركت تبعات �سلبية على
امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
2

Gaelle Kibranian. «Communal Corruption and Peace Building in Lebanon,» (Massachusetts: New
Routes. Life and Peace Institute: Tufts University, 2009).
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وجتدر الإ�شارة �إىل �أن عدم اجتماع جمل�س النواب على مدى عامني� ،أ ّدى �إىل ت�أخري النظر يف
العديد من م�شاريع القوانني و منها امل�صادقة على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
( )UNCACالتي مل تتم حتى ت�رشين الأول � /أكتوبر  ،2008الأمر الذي جنم عنه ت�أخر تطبيق
�أحكام هذه االتفاقية ومن �ضمنها الأحكام اخلا�صة ب�إن�شاء الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد
وقانون حق الو�صول �إىل املعلومات .ف�ض ًال عن �أن م�شاريع املوازنة العامة من عام 2006
تقر وبالتايل مل ي�صار �إىل العمل بها .و هذا التجميد منذ ذلك التاريخ،
حتى � 2009ضمن ًا مل ّ
حرم ديوان املحا�سبة و املجل�س النيابي من الإ�ضطالع بدورهما الذي يدقق و يراقب
�إاليرادات والنفقات .وعلى �صعيد �آخر ،ف�إن التعيينات الإدارية يف �صفوف موظفي الفئة
الأوىل ،وهي من م�س�ؤوليات ال�سلطة التنفيذية� ،شلت هي الأخرى و بقيت م�ؤجلة حتى يتم
التو�صل �إىل اتفاق بني خمتلف الف�صائل ال�سيا�سية و الطائفية للإتيان مبمثلني عنهم .و قد
�أ�صاب هذا مواقع ح�سا�سة مثل مدير ديوان املحا�سبة ورئي�س جمل�س اخلدمة املدنية و جمل�س
الق�ضاء الأعلى .هذا الو�ضع ال�سائد كانت له تداعيات حت ّد من �أداء ركائز �أ�سا�سية ذات �أهمية
بالغة يف الإدارة العامة .ونتيجة للنزاع الطائفي ف�إن امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الرئي�سية �أ�صابها
النزاع مقتالً ،مما �أدى بالف�ساد اىل التم�أ�س�س يف العديد من الإدارات و امل�ؤ�س�سات العامة.
�ألقت مراجعة ركائز النظام الوطني للنزاهة يف لبنان ال�ضوء على احلاجة �إىل مراجعة
�شمولية لهذه الركائز و�إىل �رضورة تعزيز التعاون بني جميع الالعبني على ال�ساحة
وامل�ؤ�س�سات العامة و اخلا�صة .من هنا �رضورة و�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية �شاملة ملكافحة
الف�ساد ،جتمع جميع �أ�صحاب امل�صالح و تدعو اىل نبذ الطائفية ال�سيا�سية و ت�شجع جميع
الأطراف �إىل علمنة الوظيفة العامة على �أ�سا�س �أنها الو�سيلة الأمثل حلماية امل�صلحة الوطنية.
الذي من �ش�أنه ذلك �أن مي ّهد الطريق �أمام �سيادة القانون والتنمية امل�ستدامة و�ضمان حياة
مكونات �أ�سا�سية لأي نظام وطني للنزاهة.
�أف�ضل للمواطن و املجتمع يف لبنان ،وكلها ّ
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ت�ستند جميع التو�صيات التالية �إىل الركائز التي متت مراجعتها ودرا�ستها يف �إطار النظام
الوطني للنزاهة يف لبنان.
�أ ّدت اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي �شهدها لبنان على مدى �أربعة عقود �إىل الو�ضع الفو�ضوي
الذي نعي�شه اليوم .فالإدارة العامة اللبنانية مل ت�شهد خطط ًا �إ�صالحية منذ بداية ال�ستينيات.
�أما الت�رشيعات التي تنظم امل�ؤ�س�سات على اختالفها وعلى م�ستويات ع ّدة ،فهي بالية من
جوانب خمتلفة ،لدرجة �أن املعلومات والبيانات والإح�صاءات واملحفوظات الالزمة للدرا�سة
والتحليل والإ�صالح مبعرثة ب�شكل م�ؤ�سف �أو غري متوافرة .ونتيجة لذلك ،ال وجود لأ�س�س
ملمو�سة تبنى على �أ�سا�سها �إدارات وم�ؤ�س�سات القطاع العام .ولكن وبالرغم من كل هذه
احلواجز ،ت�سعى اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية – الف�ساد للعمل بروية وت� ّأن لإختيار
�أف�ضل الطرق للو�صول �إىل خيارات �سيا�سية ت�ستطيع الأطراف املعنية تطبيقها من �أجل
مكافحة الف�ساد .وبالرغم من جميع العوائق فما زال باالمكان اتخاذ خطوات عامة يف لبنان
لت�أمني مزيد من ال�شفافية وامل�ساءلة والنزاهة ،ونحن نتطلع �إىل و�ضع تدابري خا�صة بكل
حت�سن الإدارة اليومية للم�ؤ�س�سات العامة على اختالفها وتقود �إىل تطبيق
قطاع من �ش�أنها �أن ّ
الت�رشيعات القائمةوتعديل الإطار القانوين حيث تدعو احلاجة.
ميكن تلخي�ص الإ�صالحات املقرتحة كما يلي:
تو�صيات عامة
● ●اتخاذ الإجراءات الالزمة على امل�ستوى الوطني لتطبيق �إتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد ( )UNCACوو�ضع الآليات املنا�سبة لتنفيذ م�ضمونها.
● ●يف �ضوء ما ذكر �آنفاً ،من املمكن و�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد ب�شكل ج ّدي
تروج مل�شاركة املجتمع
كما ن�صت املادة  5من �إتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�سادّ ،
وتعك�س مبادئ �سيادة القانون والإدارة ال�صاحلة لل�ش�ؤون العامة وللملكية العامة
والنزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة .وميكن �أن ت�ستند هذه الإ�سرتاتيجية �إىل الإ�سرتاتيجية
الوطنية التي و�ضعها املكتب القطري لربنامج الأمم املتحدة للتنمية يف بريوت ون�رشها
يف �آذار/مار�س  ،2009وذلك باال�شرتاك مع اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية  -ال
ف�ساد يف �إطار ا�سرتاتيجية "نحو حوار وطني حول الف�ساد يف لبنان".
● ●الت�صويت على م�رشوع قانون خا�ص بحق الو�صول �إىل املعلومات و�آخر حلماية
كا�شفي الف�ساد.
● ●تطبيق املادة  95من الد�ستور اللبناين ،بهدف �إلغاء الطائفية ال�سيا�سية ،كطريقة ل�ضمان
التعيينات على جميع امل�ستويات على �أ�سا�س اجلدارة ولي�س على �أ�سا�س الإنتماء الطائفي.
ومت�ساو ل�رشائح املجتمع
● ●اعتماد قانون انتخابي غري طائفي يهدف �إىل متثيل عادل
ٍ
كافة ،فمن �ش�أن هذا القانون �أن يو ّفر قواعد و�آليات حم ّددة �أكرث و ب�صورة خا�صة ما
حيز التنفيذ ،و�أن يتم
يتعلق بتمويل احلمالت ،و�أن تو�ضع �أوراق اقرتاع مطبوعة م�سبق ًا ّ
الف�صل بني احل�سابات املالية اخلا�صة بامل�س�ؤولني املنتخبني و�أ�رسهم.
● ●ت�شجيع ادخال مبادئ مكافحة الف�ساد يف الربامج املدر�سية.
● ●العمل مع ال�سلطات الرتبوية لإدراج مبادئ احلكم ال�صالح يف برنامج ال�سلوك املدين (ما
كان ي�سمى الرتبية الوطنية).
● ●اعتماد قانون ت�ضارب امل�صالح ملنع النواب من �إمكانية اجلمع بني النيابة ومنا�صب
وزارية �أو العك�س.
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●

●

●
●

●

●

●م�أ�س�سة احلوار بني خمتلف الأحزاب ال�سيا�سية بطريقة ت�سمح بتطبيق التفاعل بني
اجلماعات عرب امل�ؤ�س�سات الد�ستورية ولي�س عرب �سل�سلة من طاوالت م�ستديرة بالرغم من
�رضورتها يف بع�ض الظروف الطارئة.
●�إن�شاء هيئة وطنية م�ستقلة ملكافحة الف�ساد كما �أوردت املادة  6من اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد ( .)UNCAC
●تطبيق القانون رقم  2005/664الذي ين�ص على �إن�شاء مكتب و�سيط اجلمهورية.
●�إعادة النظر يف �إجراءات الإف�صاح عن الأ�صول مبوجب قانون الإثراء غري امل�رشوع،
بهدف و�ضع �أ�صول ال�شفافية حيز التنفيذ للو�صول �إىل تلك املعلومات.
واف ملقا�ضاة وحماكمة
●الت�أكد من �أن القوانني املعمول بها حالي ًا فعالة على نحو ٍ
الر�ؤ�ساء والوزراء �أمام املجل�س الأعلى بهدف �ضمان قابلية تطبيق هذه القوانني.
●تعديل القانون اجلزائي وقانون تبيي�ض الأموال بانتظام.

تو�صيات خا�صة بكل ركيزة
�أ -ال�سلطة التنفيذية
● ●و�ضع نظام �أ�سا�سي ملجل�س الوزراء و تو�صيف مل�س�ؤولياته من �ش�أنه �أن يح ّدد �صالحيات
كل امل�س�ؤولني بدءاً برئي�س اجلمهورية و رئي�س جمل�س الوزراء و نائب رئي�س الوزراء
والوزراء بهدف �ضمان قيام �سلطة تنفيذية وا�ضحة الأهداف و امل�س�ؤوليات قابلة للحياة.
● ●اعتماد مدونة �سلوك للوزراء حت ّدد تفا�صيل القواعد والأنظمة اخلا�صة با�ستخدام املوارد
الر�سمية �إىل جانب �أمور �أخرى متعلقة بامل�س�ؤوليات و الواجبات لكل �شخ�ص يعمل يف
الإدارة العامة.
● ●يجب تغيري و�ضع مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية ( )OMSARليتحول من
مكتب �إىل وزارة كاملة ال�صالحيات .ويجب تعزيز قدرات الوزارة من خالل تخ�صي�ص
موازنة حقيقية قادرة على اال�ستجابة حلاجات الإدارة العامة كما ينبغي تعيني تقنيني
م�ؤهلني� ،إ�ضافة �إىل حتديد دفرت �رشوط و�صالحيات كل وزارة ودورها بو�صفها الهيئة
الوحيدة القادرة على درا�سة وحتليل وو�ضع الت�رشيعات احلديثة الالزمة لكل قطاع يف
للإدارة العامة وا�ستحداث و�سائل العمل لتحويلها �إىل حكومة �إلكرتونية يجب �أن ت�شمل
القطاع العام مبجمله.
● ●ميكن ملكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية ( )OMSARبعد �إعادة ت�أهيله �أن يبد�أ
بتحديد الو�ضع احلايل للقطاع العام كما هو اليوم ،وميكن �إطالق ذلك من خالل م�سح
للإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة التي متثل ما يعرف "القطاع العام" .ويجب �أن يهدف هذا
امل�سح �إىل حتديد عدد الأ�شخا�ص العاملني حالي ًا يف القطاع العام (الكوادر -الفئات من
� 1إىل  -5الأجراء و املتعاقدين واملياومني) .كذلك الأمر بالن�سبة �إىل املتعاقدين
مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي واالحتاد الأوروبي والبنك الدويل و�أي م�ؤ�س�سات
دولية و�إقليمية �أخرى مع وظائفهم والأجور والتعوي�ضات التي يتقا�ضونها .الأمر نف�سه
يجب �أن يطبق بالن�سبة �إىل موظفي امل�ؤ�س�سات العامة (والوكاالت الأخرى التابعة للقطاع
العام (انظر قائمة امل�سوحات التي ينبغي القيام بها كما ورد �سابقاً).
يتكيف مع املحا�سبة التحليلية ويواكب �أف�ضل
● ●مراجعة قانون املحا�سبة العامة لكي ّ
ممار�سات املحا�سبة الدولية احلديثة.
● ●الرتويج لل�شفافية يف عملية �إعداد املوازنة من خالل ن�رش موازنات جميع امل�ؤ�س�سات
للموازنة العامة ،واعتماد ميزانية الربامج والأداء ( ،)BRPو�إدخال "الت�صنيف الإداري"
كم�ؤ�رش ثالث� ،إىل جانب م�ؤ�رشي االقت�صاد والوظائف امل�ستخدمني يف املوازنة.

نظام النزاهة الوطني-لبنان 2011

19

 5األولويات والتوصيات
●

●

●

●

●

●توحيد كافة موازنات القطاع العام ال�صدار موازنة موحدة تظهر بو�ضوح نفقات القطاع
العام و�إيراداته والنظم ال�رضائبية والر�سوم.
●مراجعة و�ضع الهيئات الرقابية (جمل�س اخلدمة املدنية ،التفتي�ش املركزي ،ديوان
املحا�سبة ،واملجل�س الأعلى للت�أديب) وحتديد �سلطاتهم بالن�سبة ملكتب وزير الدولة
ل�ش�ؤون اال�صالح الإداري .OMSAR
●�ضمان ا�ستقاللية الهيئات الرقابية ومتكينها من القيام بدورها الرقابي والتفتي�شي
والتدقيقي من دون تدخل �أو ت�أثري من ال�سلطة التنفيذية.
●مراجعة حمتويات قانون املناق�صات العامة لكي يتكيف مع املمار�سات الدولية احلديثة
الف�ضلى يف هذا الإطار الذي �أ�صبح وا�سع و متنوع و الميكن لقانون واحد �أن ي�شمل جميع
القطاعات و الن�شاطات و املتطلبات.
●تعزيز �أطر التعاون بني ال�سلطة التنفيذية ومنظمات املجتمع املدين.

ب -ال�سلطة الت�رشيعية
● ●تعديل النظام الأ�سا�سي اخلا�ص بالربملان وحتديداً �أدوات اال�ستجواب وامل�ساءلة �إ�ضافة
�إىل و�ضع نظام مناق�شات عام بهدف �ضمان فاعلية نظام املحا�سبة وامل�ساءلة.
● ●و�ضع واعتماد مدونة �سلوك للنواب مبا يف ذلك ار�شادات حول ا�ستخدام موارد الدولة.
● ●ت�رسيع العملية الت�رشيعية من خالل و�ضع جدول زمني ي�ضمن مراجعة و�/أو �إقرار م�شاريع
واقرتاحات قوانني.
● ●تفعيل املراقبة املالية من خالل �إن�شاء مكتب للموازنة يهدف �إىل م�ساعدة النواب على
تقييم حمتوى املوازنة العامة و�إجراءاتها وعلى النواب �أن يراجعوا بانتظام بيانات
املطابقة التي ي�صدرها ديوان املحا�سبة.
● ●تعزيز املوارد الب�رشية داخل جمل�س النواب من خالل �إعطاء الأجور املنا�سبة ملوظفي
الربملان ،وبناء قدراتهم من خالل دورات تدريبية م�ستدامة بعد و�ضع الت�رشيعات
الإدارية و الب�رشية و املالية و النظم احلديثة املختلفة التي ت�ؤ�س�س لإدارة متطورة من
بنى حتتية �شاملة لقواعد العمل يف املجل�س النيابي.
● ●ت�شجيع �أطر التعاون بني ال�سلطة الت�رشيعية ومنظمات املجتمع املدين.
● ●�إلزام النواب مبتابعة �إجراءات ال�شكاوى والعرائ�ض.
ج -الأحزاب ال�سيا�سية
● ●�صوغ قوانني للأحزاب ال�سيا�سية تراعي خ�صو�صيتها وتكون خمتلفة عن ت�رشيعات
جمعيات املجتمع املدين.
● ●�إلغاء �أي مراقبة حكومية م�سبقة على ت�أ�سي�س الأحزاب ال�سيا�سية.
● ●مراجعة �آليات وتقنيات التمويل اخلا�صة بالأحزاب و الت�أكيد على �شفافيتها و حق
الو�صول اىل املعلومات املتعلقة بها.
● ●تطبيق �آليات مكافحة الف�ساد يف برامج الأحزاب ال�سيا�سية اللبنانية.
د -هيئة �إدارة االنتخابات
● ●هيئة اال�رشاف على احلملة االنتخابية �أن تتمتع باال�ستقاللية ل�ضمان ال�شفافية وعدم
الت�شكيك يف نزاهتها.
● ●على امل�رشفني �أن يبد�ؤا عملهم يف وقت معقول قبل االنتخابات لكي يكونوا على �أهبة
اجلهوزية و الإ�ستعداد للقيام مبا هو مطلوب منهم

نظام النزاهة الوطني-لبنان 2011

20

 5األولويات والتوصيات

● ●يجب �أن ت�شمل �صالحيات هيئة اال�رشاف على احلملة االنتخابية �إدارة االنتخابات و�أال
تنح�رص بتمويل احلمالت وو�سائل الإعالم.
● ●على هيئة اال�رشاف على االنتخابات �أن تن�رش البيانات املالية كافة التي يرفعها املر�شحون.
● ●على الهيئة �أن تكون قادرة على رفع ال�شكاوى �أمام املجل�س الد�ستوري.
على الهيئة �أن تكون فاعلة �أي�ض ًا لإدارة االنتخابات يف �إطار االنتخابات البلدية.
ه -ديوان املحا�سبة
● ●بعد مراجعة و�إعادة النظر يف قانون املحا�سبة العامة ،على ديوان املحا�سبة تطبيق
م�ضمونه يف عملية تدقيق ح�سابات الإدارات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة والبلديات برمتها.
● ●�ضمان �إ�ستقاللية ديوان املحا�سبة مالي ًا و�إداري ًا من خالل:
– –اعداد موازنة ديوان احملاسبة بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية؛
– –متكني الديوان من اختيار موظفيه وتعيينهم.
● ●تعيني جمموعة خرباء (من مهند�سني و�أطباء و�صيادلة ومعلوماتيني) مل�ساعدة مدققي
ديوان املحا�سبة يف عملهم املتعلق يف جماالت عمل متخ�ص�صة.
● ●�إن�شاء وحدة �إ�ستخدام تو ّفر دورات تدريبية منتظمة حول الق�ضايا القانونية املتعلقة
مبختلف الق�ضايا و القطاعات وحول �إجراءات التدقيق العائدة لها.
● ●تو�سيع نطاق مالك موظفي التدقيق احلاليني يف ديوان املحا�سبة لال�ستجابة حلاجات
التدقيق يف خمتلف الإدارات و امل�ؤ�س�سات العامة و البلديات.
و -ال�سلطة الق�ضائية
● ●منح ال�سلطة الق�ضائية اال�ستقاللية املن�صو�ص عليها يف املادة  20من الد�ستور من خالل
�ضمان ما يلي:
– –االستقالل املالي :على موازنة السلطة القضائية أن تكون مستقلة عن
موازنة السلطة التنفيذية.
– –االستقالل اإلداري :على مجلس القضاء األعلى أن يقوم بإجراء التعيينات
القضائية وليس مجلس الوزراء.
– –االستقالل التنظيمي :يجب أن يكون القضاء قادرا ً على وضع مراسيمه
التنظيمية من بدون تدخل أي طرف آخر.
● ●�إن منح النظام الق�ضائي اال�ستقاللية املالية فانه من ال�رضوري �إعادة النظر يف رواتب
وتعوي�ضات الق�ضاة ويجب �أن ترفع ،كما ي�صبح من ال�رضوري رفع م�ساهمة احلكومة يف
"�صندوق التعا�ضد الق�ضائي" من خالل تخ�صي�ص موارد مالية �إ�ضافية.
● ●تعزيز دور جمل�س الق�ضاء الأعلى بو�صفه الهيئة الوحيدة التي تدير ال�ش�ؤون الق�ضائية وتنظمها.
● ●ملء املنا�صب ال�شاغرة داخل هيئة التفتي�ش الق�ضائي.
● ●تنظيم دورات تدريبية/بناء قدرات م�ستمرة يف املعهد الق�ضائي تتناول ق�ضايا الف�ساد
على �أنواعها.
● ●من الأف�ضل �إنتخاب �أع�ضاء جمل�س الق�ضاء الأعلى عو�ض ًا من تعيينهم.
● ●على قرارات التعيني واملناقالت يف ال�سلطة الق�ضائية �أن تتخذ بعد ا�ست�شارة الق�ضاة
املعنيني� ،رشط �أن حت�رص �صالحية اتخاذ قرارت الرتقية والكفاءة والتقدم املهني
مبجل�س الق�ضاء الأعلى.
● ●تعزيز النظام الأ�سا�سي وامللفات القانونية يف حماكم العدل لتح�سني �أداء الق�ضاة.
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●�إعادة النظر يف هيكلية ال�سجل التجاري وكيفية و�ضع قواعد البيانات اخلا�صة بال�رشكات
ل�ضمان الو�صول �إىل املعلومات الق�ضائية والتجارية و�إىل �سجالت ال�رشكات ب�شكل
�شفاف ووا�ضح.
●من ال�رضوري زيادة عدد الق�ضاة كي يتمكنوا من النظر يف الأعداد الهائلة من الق�ضايا
وامللفات املرتاكمة يف املحاكم ،مما ي�ؤخر عملية �إ�صدار الأحكام �إىل ما ال نهاية.
●من ال�رضوري توفري احلماية الالزمة للج�سم الق�ضائي لدرء �أي �أذية ج�سدية قد يتعر�ضون
لها من خالل ت�أمني احلماية الأمنية ال�رضورية لهم.
●زيادة حجم الأموال الالزمة للم�ساعدة الق�ضائية التي يجب توفريها للمواطنني ،جلعلها
�أداة �أكرث فاعلية يف يد الق�ضاء ،للذين ال تتوافر لديهم الإمكانات الالزمة لدفع الر�سوم
وامل�صاريف القانونية.

ز -اخلدمة املدنية
● ●حتقيق الو�صول �إىل عمليات احلكومة االلكرتونية يف الإدارات العامة بعد و�ضع قاعدة
معلومات للجهاز الب�رشي وللعمليات يف خمتلف الإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة للحد من
العمل الورقي واالزدواجية وللتو�صل �إىل و�ضع ملفات وحمفوظات منا�سبة مع انتاج
البيانات االح�صائية ال�صحيحة.
● ●تقلي�ص عدد موظفي الدولة عند االقت�ضاء يف الإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة التي ت�شكو من
تخمة يف عدد املوظفني وقلة امل�ؤهلني .ولكن ال يجب ن�سيان �أن هناك �إدارات وم�ؤ�س�سات
ت�شكو من نق�ص يف �أعداد املوظفني الكف�ؤين ،الذين تقع عليهم م�س�ؤولية تطوير القطاع
العام ونقله �إىل القرن احلادي والع�رشين.
● ●و�ضع �سل�سلة رتب ورواتب حديثة حت�سن الأجور واملخ�ص�صات املمنوحة للعاملني يف
القطاع العام.
● ●تعزيز موارد الإدارات العامة من خالل زيادة ح�صتها يف اجلزء الثاين من املوازنة العامة
● ●�ضمان ا�ستقاللية الهيئات الناظمة مع الت�شديد على �رضورة ف�صل التنظيم والتخطيط عن التنفيذ.
● ●�إعادة هيكلة جمل�س اخلدمة املدنية بعد تعزيز و حت�سني قدراته الب�رشية و التقنية من خالل:
– –تعيني عناصر مؤهلة قادرة على دراسة وحتليل واقتراح التحسني الالزم في
العمليات والسياسات؛
– –اللجوء إلى خبراء لصياغة التوصيات احلديثة لالمتحانات اخلاصة باستخدام
املوظفني بإختالف إختصاصاتهم و احلقول التي يعملون فيها وتدريبهم
بالشكل الذي ميكنهم من أداء مهامهم بأفضل طريقة ممكنة.
– –مراجعة ملفات املوظفني و احملفوظات بقصد إعادة تنظيمها و تنقيحها
بحيث تصبح مرجعا ً إداريا ً يعطي صورة صحيحة عن أوضاع اجلهاز البشري
في اإلدارة العامة من خالل املكننة الكاملة وربطها مبختلف اإلدارات املركزية
و املناطقية؛
– –إعطاء الهيئة العليا للتأديب السلطة الالزمة لرفع احلصانة عن املوظفني
لتمكينها من إنزال العقوبات الالزمة بحق املوظفني الذين يثبت تورطهم في
عملية فساد أو سوء تصرف أو إهمال مبا في ذلك التسريح من اخلدمة؛
– –حتسني وحتديث األنظمة األساسية والتنظيمات القانونية اخلاصة بكل
العاملني في القطاع العام؛
كتيبات و أدلة باالجراءات اخلاصة بالعمليات كافة (Procedures
– –وضع ّ
 )Manualsوتعديلها بشكل مستمر و كلما دعت احلاجة الى ذلك.
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ح -وكاالت �إنفاذ القانون
● ●وحدها الدولة م�س�ؤولة عن الق�ضايا املتعلقة بتطبيق القانون واحرتام النظام ،وللحد من
املواجهات الطائفية التي قد تفتعل بحجة الدفاع عن النف�س.
● ●توفري التجهيزات الالزمة والتدريب الدائم وامل�ستمر لقوى الأمن الداخلي لكي يبقوا على
�أهبة الإ�ستعداد واجلهوزية لتطبيق القانون.
● ●�رضورة تفعيل قدرات قوى الأمن الداخلي وب�صورة خا�صة الوحدات امل�س�ؤولة عن تطبيق
قوانني ال�سري وال�سالمة املرورية لقمع املخالفات على �أنواعها و �إنزال العقوبات بحق
املخالفني لردعهم عن الإ�ستخفاف بحياة النا�س و ممتلكاتهم.
● ●�رضورة �إطالق حمالت دورية منتظمة لإطالع وتثقيف �سائقي ال�سيارات و الدراجات
النارية و امل�شاة على احرتام قواعد ال�سالمة العامة على الطرقات.
● ●�إطالع ال�شباب على �أخالقيات و�آداب الطريق والقيادة من خالل برامج تلفزيونية خم�ص�صة
لهذا الهدف .على �أن تليها ترتيبات قانونية من خالل �إختبارات تفر�ضها �إدارة ال�سري على كافة
املواطنني ال�سائقني وامل�شاة منهم الذين ينتهكون قانون ال�سري .ويجب تطبيق عقوبة ال�سجن
والغرامات املالية املرتفعة وجتميد و حتى �سحب �إجازة ال�سوق عند تكرار املخالفات.
ط -نظام التوريد العام
● ●حتديث الأنظمة الأ�سا�سية للتوريد و امل�شرتيات من مناق�صات و مزايدات عامة وبخا�صة
تلك املتعلقة بتطبيق التنظيمات التي تتناول ت�ضارب امل�صالح.
● ●تب�سيط الإجراءات الإدارية لتمكني املواطنني من �إجراء معامالتهم و�صفقات الأعمال
وو�ضع ملفات ال�رضائب من خالل ال�شباك الواحد.
● ●مكننة العمليات الإجرائية لتب�سيطها و ت�رسيعها (احلكومة الإلكرتونية) لتعزيز ال�شفافية.
● ●ت�شكيل هيئة ناظمة متعددة االخت�صا�صات لتحديث �أنظمة التوريد وامل�شرتيات على
�أنواعها ،من مناق�صات و مزايدات عامة ومراقبتها يف خمتلف الإدارات العامة وفق ًا
للمعايري الدولية.
● ●منح ال�سلطات الرقابية ال�صالحية التخاذ الإجراءات العقابية املنا�سبة يف حاالت ح�صول
عمليات ف�ساد ور�شوة ومترير معلومات داخلية �رسية
ي -و�سائل الإعالم
● ●و�ضع مدونات �سلوك خا�صة باملوظفني العاملني يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،تتناول
م�سلكيتهم الأخالقية.
● ●ا�ستحداث وحدات حتقق بالأمور التي تتناول الف�ساد والر�شوة يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية.
● ●تدريب ال�صحافيني على تقنيات ال�صحافة والتقارير التحقيقية.
● ●ت�شجيع اجلامعات على �إدراج ال�صحافة التحقيقية �ضمن براجمها.
● ●الت�شجيع على �إقامة م�ؤ�س�سات �إعالمية غري مرتبطة ب�أحزاب �سيا�سية وتعديل بنية الو�سائل
الإعالمية القائمة من خالل تنظيم انتخابات داخلية يف النقابات املهنية الإعالمية.
● ●تعديل الإطار القانوين للأنظمة الأ�سا�سية و الداخلية يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية بحيث تعزز
ال�شفافية وامل�ساءلة وتدرج مبادئ احلكم ال�صالح.
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ك -املجتمع املدين
● ●على منظمات املجتمع املدين اعتماد �آليات وا�ضحة عند رفع تقاريرهم كي ت�أتي
ب�صورة �أف�ضل وتخدم امل�صلحة العامة.
● ●يجب �أن تعتمد منظمات املجتمع املدين مبادئ احلكم ال�صالح يف قوانينها و�أن
ميتثل �أع�ضاءها والعاملني فيها مبدونة �أخالقيات داخلية وا�ضحة.
● ●يجب العمل على عدم ت�سيي�س منظمات املجتمع املدين وجعلها بعيدة عن االنتماءات
الطائفية واملذهبية.
ل -قطاع الأعمال
● ●يجب الف�صل بني وظائف و�أدوار رئي�س ال�رشكة واملدير العام والإدارة يف جميع ال�رشكات
اخلا�صة وحتديداً تلك التي متلكها عائالت.
● ●يجب �صوغ قوانني خا�صة تتناول ت�ضارب امل�صالح للحد من ت�أثري رجال الأعمال
الأثرياء يف الأو�ضاع ال�سيا�سية ويف القطاع العام.
● ●باعتبار �أن كافة املبادرات هي طوعية ،فمن ال�رضوري املطالبة بتطبيق مبادئ احلكم
ال�صالح لل�رشكات لكي ُتعتمد من قبل جميع ال�رشكات اللبنانية ويف كل القطاعات.
م -احلكومة الإقليمية واملحلية
● ●�صوغ واعتماد قانون انتخابي جديد لالنتخابات البلدية (علم ًا �أن االنتخابات البلدية
�أجريت عام  )2010مع تطبيق الإ�صالح اخلا�ص بتطبيق البند الإ�صالحي املتعلق ب�أوراق
االقرتاع ال�رسي واملطبوعة م�سبق ًا لتجنب �رشاء الأ�صوات.
● ●دعم تطبيق م�شاريع الالح�رصية و الالمركزية كافة من خالل تو�سيع �صالحيات
البلديات وتنظيم عالقاتها مع ال�سلطة الالح�رصية (املحافظة و الق�ضاء).
● ●اعطاء ال�سلطات املحلية دوراً يف جمايل التخطيط والتنفيذ واملتابعة.
ن -الالعبون الدوليون
● ●يجب �إعطاء الالعبني الدوليني �صالحية العمل مع خمتلف �أطياف املجتمع اللبناين
وعدم ا�ستثناء �أي منها� ،إذ من ال�رضوري توزيع امل�شاريع بالت�ساوي بني جميع املناطق
اللبنانية ،ومبا ي�ضمن املنفعة لكل الأطياف املكونة للمجتمع اللبناين.
● ●على الالعبني الدوليني الإف�صاح عن املخ�ص�صات ملختلف الأن�شطة والعمليات التي
يقومون بتنفيذها.
● ●يجب �أن يكون هناك مدققون لبنانيون حياديون يقومون بالتدقيق ب�أن�شطة البلديات مع
الالعبني الدوليني بانتظام.
�س -الأمن
● ●�إعادة �إطالق احلوار بني خمتلف الطوائف اللبنانية وحتديداً املتعلقة منها بق�ضايا الأمن،
و�رضورة التو�صل �إىل اتفاق ي�سمح للجي�ش اللبناين ب�أن ي�صبح القوة الوحيدة املولج �إليها
الدفاع عن لبنان و�صون حدوده ،بحيث ال يعود هناك من حاجة �أو حجة لأية جهة �إىل
حمل ال�سالح على الأرا�ضي اللبنانية.
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�أعلن ا�ستقالل اجلمهورية اللبنانية يف  22ت�رشين الثاين /نوفمرب  1943بعد انتداب فرن�سي
دام  23عاماً .تبلغ م�ساحة لبنان  10452كلم مربعاً .بريوت هي العا�صمة ال�سيا�سية .على
الرغم من �أن �أي �إح�صاء �سكاين ر�سمي مل يجر يف لبنان منذ العام  ،1932التقديرات ترجح
�أن عدد ال�سكان يرتاوح بني  3.6مليون و 4ماليني ن�سمة ميثلون  18طائفة معرتف بها.
�أما اللغة الر�سمية فهي العربية �إىل جانب لغات �أخرى م�ستعملة ب�شكل وا�سع كالفرن�سية و
االنكليزية والأرمنية.
ي�شبه ب�سوي�رسا ال�رشق و�أنه الدولة الأكرث دميقراطية
حتى العام  1975كان لبنان ّ
بني نظرائه العرب؛ فهو بلد اخلدمات و اجل�رس بني ال�رشق والغرب .لكن يف فرتة لي�ست
بالبعيدة� ،شهد لبنان حرب ًا �أهلية دامت  15عام ًا بني عامي  1975و 1990وتعترب من
تعر�ض لبنان لعدة
�أكرث احلروب دماراً بعد احلرب العاملية الثانية .يف خالل تلك الفرتةّ ،
�إعتداءات واحتالل من قبل �إ�رسائيل وخ�ضع لو�صاية �سورية من عام  1976لغاية عام
 .2005و مل ينته النزاع الداخلي �إال بو�ساطة دولية و �إقليمية تو�صلت �إىل اتفاق الطائف
(اململكة العربية ال�سعودية) الذي �أدخل تعديالت بارزة على د�ستور عام  .1926وتال
االتفاق �سنوات من �إعادة �إعمار البنية التحتية والإ�صالحات على امل�ستويني ال�سيا�سي
واالقت�صادي .ونتج من اتفاق الطائف نظام �صارم لتقا�سم ال�سلطات بني الطوائف ،الأمر
الذي �أ ّدى �إىل تناف�س الطوائف النافذة على و�ضع اليد على موارد الدولة و تقا�سمها يف
جدية الإ�صالحات خ�صو�ص ًا و�أن اتفاق الطائف
ما بينها .من هنا ميكن الت�شكيك يف مدى ّ
�أدخل قوانني انتخابية ميكن اعتبارها غري متثيلية وغري دميقراطية .وبدءاً من عام 2005
عاد التوتر �إىل البالد على �أثر موجة من االغتياالت ال�سيا�سية نتيجة لعملية ا�صطفاف
�سيا�سية طائفية كان لها تداعيات خطرية .و يف عام � 2006شنت �إ�رسائيل حرب ًا �شعواء
دامت  34يوماً ،و لكنها انتهت بخروج �إ�رسائيل من الأرا�ضي التي احتلتها خالل العدوان،
و قرر جمل�س الأمن تعزيز وجود قوات الطوارىء الدولية على احلدود اجلنوبية للبنان
للف�صل بني املتقاتلني .ويف �أيار /مايو  2008عا�ش لبنان �أ�سابيع من التوترات الطائفية
بني عدة جماعات بد�أت يف بريوت و�رسعان ما انت�رشت �إىل مناطق �أخرى .وجمدداً
ا�ضطرت البالد للجوء �إىل اتفاق �سالم متت رعايته دولي ًا و �إقليمي ًا يف الدوحة (قطر)،
بهدف �إعادة ال�سالم وحتديد �أدوار خمتلف الأطراف على ال�ساحة ال�سيا�سية.
يعتمد لبنان نظام ًا برملاني ًا حيث ينتخب الرئي�س باالقرتاع ال�رسي من قبل �أغلبية الثلثني
يف جمل�س النواب لفرتة � 6سنوات .الرئي�س هو رئي�س الدولة ،وكما ي�شري الد�ستور اللبناين،
هو رمز للوحدة الوطنية يف البالد .ويت�ألف جمل�س النواب من  128ع�ضواً منتخب ًا من
ال�شعب يف  26دائرة انتخابية (قانون  )2008/25على مدى � 4سنوات� .أما رئي�س الوزراء
وهو رئي�س احلكومة ،فان رئي�س اجلمهورية بعد الت�شاور مع رئي�س جمل�س النواب يقوم
بتكليف ال�شخ�صية التي تختارها اال�ست�شارات النيابية .وي�ؤلف رئي�س الوزراء احلكومة،
بالت�شاور مع جمل�س النواب والرئي�س .و ح�سب د�ستور الطائف فان ال�سلطة التنفيذية تقع
يف يد جمل�س الوزراء جمتمع ًا و يرت�أ�سه رئي�س جمل�س الوزراء و لكن يف حال ح�ضور رئي�س
اجلمهورية ف�إنه ير�أ�س اجلل�سة و لكن ال يحق له الت�صويت .ووفق ًا للعرف ،و الذي كُ ر�س يف
امليثاق الوطني غري املكتوب عام  1943يكون الرئي�س م�سيحي ًا ماروني ًا ورئي�س الوزراء
م�سلم ًا �سني ًا ورئي�س جمل�س النواب م�سلم ًا �شيعياً.
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للبنان نظام �سيا�سي فريد من نوعه ينبع مبا�رشة من تنوعه وتعدديته الطائفية التي كر�ست
عام  1920ب�إعالن لبنان الكبري .فمجل�س النواب مبني على �أ�سا�س طائفي حيث تخ�ص�ص
املقاعد على �أ�سا�س انتماء املر�شحني �إىل طوائف .وكل طائفة لديها عدد حمدد من املقاعد
تكر�س توزيع املقاعد ر�سمي ًا يف قانون انتخابات عام  2008وهو
املخ�ص�صة لها .وقد ّ
يعتمد على اتفاق الطائف والد�ستور الذي نتج عنه عام  1990والذي و ّزع املقاعد بالت�ساوي
تق�سم هذه املقاعد على املجموعات الدينية
بني امل�سلمني وامل�سيحيني ( .)64/64وبدورها ّ
الـ  .18وي�ضم جمل�س النواب احلايل الذي ت�شكّل بعد انتخابات  7حزيران /يونيو 2009
�أربع ن�ساء من �أ�صل  128نائباً .ميكّن القانون الإنتخابي املواطنني من الت�صويت لأي
املر�شح.
مر�شح يرغبون يف الت�صويت له يف الدائرة امل�سجلني فيها بغ�ض النظر عن طائفة
ّ
ّ
كما ميكنهم الت�صويت لأكرب عدد من املر�شحني ما دام ان هذا العدد ي�ساوي عدد املقاعد
املخ�ص�ص لهذه الطائفة.
موحدة مطبوعة م�سبقاً .ال
يجري االنتخاب باالقرتاع ال�رسي لكن ال وجود لأوراق منوذجية ّ
وجود حل�صة خا�صة بالن�ساء يف االنتخابات اللبنانية .ويف حني �أن هناك العديد من الأحزاب
ال�سيا�سية� ،إال �أنها �أقل �أهمية وال توازي تلك املوجودة يف �أنظمة دميقراطية �أخرى عريقة.
�أما النظام الق�ضائي يف لبنان فهو مزيج بني القانون املدين الفرن�سي والقانون العثماين
والقانون ال�رشعي والكن�سي وقد ترك االنتداب الفرن�سي �أثراً ما زال هو الأقوى .يوجد هناك
جمل�س د�ستوري يحكم يف د�ستورية القوانني .واملجل�س الأعلى م�س�ؤول عن الف�صل يف �أي
اتهامات بحق ال�سلطة التنفيذية (�سواء رئي�س اجلمهورية �أو رئي�س جمل�س الوزراء) �إىل جانب
�أربع حماكم نق�ض.
ويوجد جمل�س ا�ست�شاري هو مبنزلة حمكمة �إدارية يف لبنان .كما يوجد �أي�ض ًا تنظيم
ف�ضفا�ض للمحاكم الدينية التي متار�س يف معظمها التحكيم الطوعي ،وهي تعالج ق�ضايا
الزواج والإرث ،وق�ضايا �أخرى مرتبطة بالأحوال ال�شخ�صية .يحق لقادة الطوائف املختلفة
واملعرتف بهم ر�سمي ًا �أن يت�شاوروا مع املجل�س الد�ستوري ب�ش�أن ق�ضايا قد ت�ؤثر على طوائفهم
وتخ�ضع لقوانني خا�صة بها.
يعينّ الق�ضاة ب�شكل عام من قبل وزير العدل ،الذي عليه �أن يحر�ص على �أن مي ّثل الق�ضاة
�أكرب عدد ممكن من الطوائف املوجودة يف لبنان .واحلكومة م�س�ؤولة ب�شكل وا�سع عن موازنة
املحاكم �إدارتها .وهي م�س�ؤولة �أي�ض ًا عن املقا�ضاة والتحقيق ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل وقوف
الق�ضاء يف �صف احلكومة يف العديد من الق�ضايا .بع�ض �أع�ضاء جمل�س الق�ضاء الأعلى
يع َّينون من قبل ال�سلطة التنفيذية ،وبع�ضهم يعينهم املجل�س نف�سه (كل الق�ضاة معينون).
وبنتيجة املطاف ف�إنه ميكن و�صف الق�ضاء اللبناين ب�أنه �شبه م�ستقل ،وبالت�أكيد �أكرث
ا�ستقاللية من الهيئات ال�سابقة.
م�شو�شة بوجود جمموعة من الالعبني
غالب ًا ما تكون لعبة تطبيق القانون والأمن يف لبنان ّ
النافذين يف �إدارات وم�ؤ�س�سات الدولة ،والالعبون الدوليون واملقاومة املتمثلة بحزب اهلل
املمثل يف احلكومة �أي�ضاً .ب�شكل عام ،قوى الأمن الداخلي هي امل�س�ؤولة عن الأمن الداخلي
مب�ؤازرة اجلي�ش اللبناين الذي يكمن دوره �أو ًال يف احلفاظ على اال�ستقرار الداخلي واحلياد على
ال�ساحة ال�سيا�سية اللبنانية املتنوعة يف �أوقات الأزمة.
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ي�ضمن الد�ستور حرية ال�صحافة التي تتمتع بدور رائد يف املجتمع �أكرث من معظم بلدان
املنطقة .وامل�ؤ�س�سات الإعالمية اللبنانية متنوعة امليول و التيارات ،و هناك ما يزيد على 40
حمطة �إذاعة و�أكرث من  15حمطة تلفزيونية ،وما يزيد على � 15صحيفة يومية ت�صدر حوايل
� 220ألف ن�سخة يومياً� ،إىل جانب عدد كبري من املجالت وال�صحف الأ�سبوعية ،مما يرفع
العدد �إىل  50م�ؤ�س�سة .م�ؤخراً ،بد�أ لبنان با�ستخدام الو�سائل الإعالمية احلديثة مثل الإنرتنت.
وجتدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل �أن امل�ؤ�س�سات االعالمية كافة يف لبنان متلكها �شخ�صيات وزعماء
�سيا�سيون ،مما ي�شكك يف حيادية هذه امل�صادر .لكن ،ال بد من الت�شديد جمدداً على �أن لبنان
ي�سبق ب�أ�شواط �أي بلد يف املنطقة من حيث حرية ال�صحافة ،وحرية التعبري التي يتمتع بها
كر�سها قانون التجمعات النقابية عام  ،1909مع
�شعبه .ويتمتع لبنان �أي�ض ًا بحرية نقابية ّ
توفري الت�سهيالت م�ؤخراً يف عملية ت�سجيل املنظمات واجلمعيات يف البالد.
الو�ضع االقت�صادي يف لبنان هو كالتايل� :إجمايل الناجت املحلي فيه (وفق ًا ل�سعر ال�رصف
الر�سمي) هو  28.02مليار دوالر �أمريكي ،مع معدل دين ن�سبته  163.5يف املئة من الناجت
املحلي وجمموعه  55مليار دوالر �أمريكي وي�أتي يف املرتبة الثالثة من حيث ارتفاع الدين
مقابل �إجمايل الناجت املحلي .12بلغ معدل النمو عام  2008ن�سبة  7يف املئة وهو ارتفاع مهم
مقارنة مع مع ّدل النمو ال�سلبي عام  4.3 -( 2006يف املئة) .3ويعتمد االقت�صاد اللبناين ب�شكل
�أ�سا�سي على اخلدمات مثل ال�سياحة والقطاع امل�رصيف والتجارة �إىل جانب ال�صناعة والزراعة.
ويف اخلتام من ال�رضوري الإ�شارة �إىل الدور الأ�سا�سي الذي يلعبه املجتمع الدويل يف لبنان.
فمن الناحية االقت�صادية يعتمد لبنان ب�شكل كبري على امل�ساعدة اخلارجية وعلى جمتمع
املانحني .يف كانون الثاين /يناير  2007وعقب احلرب الإ�رسائيلية التي دامت  34يوم ًا ُنظّ م
مت التعهد بتقدمي م�ساعدات تق ّدر بحوايل 8
م�ؤمتر املانحني املعروف مب�ؤمتر باري�س ،4حيث ّ
مليار دوالر �أمريكي لدعم االقت�صاد اللبناين و�إعادة الإعمار.
قوى �إقليمية مثل
لقد مت التو�صل �إىل اتفاقي الطائف والدوحة بف�ضل ح�ضور خارجي �شمل ً
اململكة العربية ال�سعودية ودولة قطر و�سوريا وجامعة الدول العربية� ،إ�ضافة �إىل قوى دولية
بينها الواليات املتحدة الأمريكية وفرن�سا ،ما يظهر مدى ارتباط ال�سيا�سة اللبنانية بالعبني
�أ�سا�سيني و بدول عاملية و �إقليمية لعبت �أدواراً كان لها �إنعكا�سات هامة على ال�سيا�سة
الداخلية اللبنانية.
حتى القطاع الأمني نظراً لوجود مل ي�سلم من التدويل فهناك قوات التدخل التابعة للأمم
املتحدة يف جنوب لبنان( ،)UNIFILكما جتدر الإ�شارة �إىل �أن الق�ضاء اللبناين مت تدويله
مع �إن�شاء املحكمة اخلا�صة من �أجل لبنان ( )STLيف �آذار /مار�س  ،2006للنظر يف ق�ضية
�إغتيال الرئي�س الراحل رفيق احلريري و العديد من ال�شخ�صيات.

 3تعك�س هذه الأرقام الو�ضع االقت�صادي يف العام  2008وهي مف�صلة على املوقع التايل:

https//www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook

 4امل�صدر نف�سه.
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وفق ًا مل�ؤ�رش مدركات الف�ساد لعام  ،2008ي�أتي لبنان يف املرتبة  102على قائمة من 180
دولة (املرتبة  11من �أ�صل  20دولة يف املنطقة العربية) ،وقد �سجل عالمة  .10/3وقد
بقي هذا الرقم م�ستقراً خالل العامني املن�رصمني حيث مل يالحظ �أي تقدم نظراً لال�ضطراب
ال�سيا�سي الذي عا�شته البالد يف الآونة الأخرية .كما تعك�س م�ؤ�رشات �أخرى �سوء معايري
احلكم ال�صالح يف لبنان �إىل جانب �ضعف ال�شفافية وامل�ساءلة ،وغياب حق الو�صول �إىل
املعلومات و�آليات �أخرى ملكافحة الف�ساد .على �سبيل املثال ووفق ًا مل�ؤ�رش النزاهة العاملي
�سجل لبنان عالمة "�ضعيفة جداً " بلغت100/45
على مدى عامني متتاليني  2006وّ 2007
5
عام  ،2007ب�سبب �ضعف امل�ؤ�س�سات التي متت مراجعتها .ووفق ًا مل�ؤ�رش املوازنة املفتوحة
�سجل لبنان
للعام  )OBI( 2008الذي يقي�س ال�شفافية يف عملية و�ضع املوازنة الوطنيةّ ،
6
ن�سبة  32يف املئة مما يعك�س واقع ًا هو ،توفري احلد الأدنى من املعلومات للر�أي العام.
و�أخرياً ،ووفق ًا مل�ؤ�رشات احلكم ال�صالح العاملية ال�صادرة عن البنك الدويل والتي ن�رشت يف
متوز /يوليو  2009ح�صل لبنان على عالمات ت�شري بو�ضوح �إىل تزايد الف�ساد يف البالد.
فمن �أ�صل ما يزيد على  212دولة خ�ضعت للدرا�سة ،ي�أتي لبنان يف املرتبة  146من حيث
فعالية احلكومة ،ويف املرتبة  202من حيث اال�ستقرار ال�سيا�سي ،ويف املرتبة  108من حيث
امل�ساءلة واملحا�سبة ،ويف املرتبة  167من حيث مراقبة الف�ساد ،وهي تعترب "�أكرث البيانات
7
املثرية للقلق يف التقرير".
ر�سم بياين رقم ( )1ترتيب لبنان الدويل بح�سب م�ؤ�رش مدركات الف�ساد
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م�ستويات املجتمع والدولة يف لبنان ،وبكافة �أ�شكاله منها
الف�ساد يف
ي�ست�رشي
اال�ستزالم ،والزبائنية ،و�رشاء الأ�صوات ،واختال�س الأموال .وكما �أوردت اجلمعية اللبنانية
لتعزيز ال�شفافية ( )LTAواملكتب القطري لربنامج الأمم املتحدة للتنمية يف كتاب نحو
ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد ،ف�إن �أ�سباب الف�ساد يف لبنان هي "اجتماعية،
8
وتنظيمية ،و�سيا�سية ،وهيكلية ،واقت�صادية".

 5ميكن احل�صول على

معلومات �إ�ضافية على املوقع االلكرتوين للنزاهة العاملية Global Integrity: www.globalintegrity.

org6
http://openbudgetindex.org/files/cs_lebanon.pdf
" ،Galey Patrick 7عالمات �سيئة لل�سيا�سيني اللبنانيني يف جمال احلوكمة :درا�سة البنك الدويل تظهر �أن البالد تواجه ف�ساداً
متزايداً.2009/7/10 ،Daily Star ،

 8برنامج الأمم املتحدة للتنمية واجلمعية اللبنانية لتعزيزال�شفافية  -ال ف�ساد
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: ميكننا �أن نذكر ما يلي،ومن بني الأ�سباب الرئي�سية للف�ساد يف لبنان
–  �إن نفوذ الأطراف الفاعلة من خارج الدولة:● ●عدم الثقة التاريخية بامل�ؤ�س�سات العامة
 فت�أ�سي�س الدولة.يقو�ض �رشعية الدولة
ّ - الزعامات الدينية والعائلية على �سبيل املثال
 امليثاق.اللبنانية بحد ذاته يظهر نوعية الآليات "غري الر�سمية" التي تنظم احلياة املدنية
، �أن�ش�أ عرف ًا وقواعد غري مكتوبة �شملت �أهم الق�ضايا الد�ستورية1943 الوطني عام
. احلدود الإدارية كانت غام�ضة و جرى االلتزام بها.و�أ�ضعفت من �سيادة القانون
 نظراً �إىل غياب املقاربة الت�شاركية يف �صنع،● ●عدم الثقة بالدولة ق�ضية تاريخية وثقافية
 غالب ًا ما كانت الدولة بحد ذاتها (ولو كانت يف معظمها �سلطات، ويف املا�ضي.القرار
، اذاً مع فقدان الثقة باحلكومة.ا�ستعمارية) تت�رصف ب�شكل تع�سفي بحق مواطنيها
 لي�س من املفاجئ ح�صول ر�شوة و�أ�شكال �أخرى. وامل�سارات الق�ضائية ال�سلمية،والقانون
 وال�سبب الأ�سا�سي وراء ا�ست�رشاء الف�ساد هو �أنه يح�صل خارج.من الف�ساد ب�شكل منتظم
.القنوات الر�سمية وال�ش ّفافة
 (وعززه الحق ًا1990  فقد �أدخل اتفاق الطائف عام،● ●�إعتماد الطائفية يف تقا�سم ال�سلطة
) �صيغة �صارمة لتقا�سم ال�سلطة يف لبنان بحيث جرى تق�سيم2008 اتفاق الدوحة عام
 و�شخ�صيات �سيا�سية متثل خمتلف، وقادة امليلي�شيات ال�سابقني،ال�سلطة بني زعماء احلرب
 هذا النظام الذي يعتمد على امل�ساومة �ساهم يف.اجلماعات ال�سيا�سية النافذة يف لبنان
تروج
ّ  حيث،تناف�س اجلماعات الطائفية على موارد الدولة و�أقام �شبكات من الزبائنية
10
.النخب مل�صالح جماعاتها وحتافظ عليها
 مييل املواطنون �إىل عدم �إدراك: و�أ�سبابها وعواقبها،● ●افتقار الوعي مل�شكلة الف�ساد
 ويف �إطار. ويبدو الف�ساد وك�أنه املخرج الوحيد ملتاهات البريقراطية الثقيلة،حقوقهم
 ت�س ّهل. يبدو الف�ساد ك�أمر طبيعي وعادي يف املمار�سة،تفاعل املواطنني مع الدولة
 فعلى �سبيل.الر�شوة املعامالت التي غالب ًا ما تكون مكلفة وتتطلب وقت ًا طوي ًال لإجنازها
 يمُ ار�س الف�ساد على م�ستوى �صغري حني يريد مواطن �إ�صدار رخ�ص،املثال ولي�س احل�رص
 �أو �إجناز، �أو رخ�صة بناء،و �إجازات يحتاج �إليها يف حياته اليومية مثل رخ�صة �سوق
الخ... ، �أو قب�ض حوالة من ال�ضمان الإجتماعي و الإقت�صادي،معامالت جمركية
9

:للح�صول على حتليل كامل حول �أ�سباب الف�ساد انظر

9
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●

●عدم اال�ستقرارُ :يعترب تاريخ لبنان الأكرث ا�ضطراب ًا نظراً �إىل احلروب الع�شائرية ،واحلرب
الأهلية ،والتدخالت الأجنبية ،والتقاتل الطائفي ،والف�شل احلكومي .وبالتايل ف�إن الثقة
باحلكومة حمدودة يف الالوعي املدين لدى اللبنانيني.

�أ ّدت احلرب العبثية وعلى فرتة طويلة� ،إىل طفرة يف عملية البناء ،مما �أ ّدى �إىل ف�ساد ا�ست�رشى
يف عملية �إعادة الإعمار بعد احلرب.
●

●�ضعف الهيكلية القانونية والآليات/الأدوات الوطنية ملكافحة الف�ساد� :صادق لبنان
يف ت�رشين الأول�/أكتوبر  2008على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،وهي
ت�شكل الت�رشيع الأكرث �شمولية حول مكافحة الف�ساد حتى تاريخنا هذا .ويفتقر لبنان
�إىل ت�رشيعني بالغي الأهمية ،وهما قانون احلق يف الو�صول �إىل املعلومات ،وقانون
حماية كا�شفي الف�ساد ،وهما ُيعتربان �أ�سا�سيني للم�ضي قدم ًا يف �أي ا�سرتاتيجية ملكافحة
الف�ساد .ويفتقر لبنان �أي�ض ًا �إىل ت�رشيع حول ت�ضارب امل�صالح ،كما توجد حاجة �إىل
�إ�صالح ت�رشيعات �أخرى قائمة كما هو وارد يف ق�سم التو�صيات .كذلك ،وكما متت الإ�شارة
مطوالً ،يفتقر لبنان �إىل م�ؤ�س�ستني رئي�سيتني ملكافحة الف�ساد ،وهما ركنان �أ�سا�سيان لأي
ّ
نظام وطني للنزاهة :الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد و م�ؤ�س�سة و�سيط اجلمهورية.

كما ذكرنا �آنفاً ،يتخذ الف�ساد يف لبنان �أمناط ًا كثرية وقد يظهر مبظهر "الف�ساد على م�ستوى
حمدود"،معتمداً على مبالغ �صغرية ،كما ميكن �أن يتخذ حجم ًا كبرياً وبالتايل يو�صف الف�ساد
بـ"الف�ساد ال�ضخم".
يف ما يلي بع�ض من �أنواع الف�ساد التي نراها يف لبنان:
الزبائنية النظامية
● ●من �ش�أن بناء التغيري داخل املجتمع على �أ�سا�س �سيا�سات تدبري الأمور ،ترجيح امليزان
الطائفي وحث املجموعات ال�صغرية �أو الطوائف على العودة اىل اجلذور واللجوء �إىل زعماء
طوائفهم .من خالل �صيغة بالية ت�شاطرلتقا�سم ال�سلطات ،مبنية على احلفاظ على اجلمود
بني النخب الطائفية ،يتوافر جو م�ؤات وحم ّفز للنزاع الأهلي يف زمن التعبئة االجتماعية،
حني تتجاوز الأعباء املتمثلة بال�ضغوطات �آنفة الذكر القدرات التي تبقى منخف�ضة ن�سبي ًا
�ضمن النظام الطائفي ،متام ًا كما ح�صل يف الأعوام  1958و 1975و.2008
ف�شل الق�ضاء
● ●الإ�ستن�ساب يف تنفيذ القانون ويف الأحكام ال�صادرة عن املحاكم هو وجه �آخر من �أوجه
الف�ساد القائمة يف لبنان .فقد تعرثت التحقيقات يف االغتياالت ذات الدوافع ال�سيا�سية
م�ؤخراً �أو امتدت �أكرث مما يفرت�ض بتحقيق عادي �أن يطول.
الغ�ش يف االنتخابات
● ●توجد �أ�سباب متجذرة وراء عمليات الف�ساد والغ�ش يف ال�سيا�سة اللبنانية .فمث ًال غياب
�أوراق �إقرتاع مطبوعة م�سبق ًا ي�ساعد الأطراف ال�سيا�سية املتناف�سة على �رشاء الأ�صوات،
وقد ي�سبب مبمار�سة �أنواع �أخرى من الغ�ش يف االنتخابات.
● ●الر�شوة هي من �أ�شكال الف�ساد الأكرث رواج ًا يف الأو�ساط ال�سيا�سية.
● ●يتم ت�سهيل املعامالت البريقراطية من خالل دفع الر�شاوي ،املعروفة با�سم البخ�شي�ش.
نظام النزاهة الوطني-لبنان 2011

32

 7لمحة عن الفساد

فعلى �سبيل املثال ،ال�صدار بديل عن رخ�صة ال�سوق يجب دفع  7دوالرات على �شكل
بخ�شي�ش ،ولت�سجيل ال�سيارة  27دوالراً وجتديد جواز ال�سفر تقريب ًا  70دوالراً .وقد ي�صل
11
البخ�شي�ش املطلوب مقابل رخ�صة بناء منزل �سكني �إىل �أكرث من  2000دوالر.
ي�ص ّنف واقع الف�ساد يف لبنان كما يلي:
التكاليف ال�سيا�سية
● ●تعود الكلفة ال�سيا�سية الرئي�سية للف�ساد يف لبنان �إىل فقدان الثقة يف النظام و�إىل ف�شل يف
�سيادةب�سط �سلطة القانون .ف�رشعية الدولة مه ّددة ،فبالن�سبة �إىل بلد ذا تاريخ م�ضطرب
مثل لبنان ،هذا م�صدر قلق على جميع الأ�صعدة .كما �أن التفاوتات الكبرية يف الدخل
ت�سبب انق�سامات يف جمتمع مفكّك
الناجتة عن الف�ساد تزيد من حالة عدم اال�ستقرار التي ّ
�أ�صالً .وما يع ّزز ذلك هو واقع مفاده �أن لبنان مبني على �صيغة تقا�سم ال�سلطات ،مما
معينة تدخل يف عملية التالعب والرتويج مل�صالح جماعات �أو
يروج لنخبة �سيا�سية ّ
ّ
معينة.
طوائف ّ
التكاليف املالية
وجلي لال�ستثمارات املبا�رشة الأجنبية ب�سبب الف�ساد وغياب
● ●يوجد فقدان وا�ضح
ّ
ال�شفافية يف لبنان.
● ●ال�رشكات اخلا�صة واملرافق العامة على حد �سواء تخ�رس مبالغ طائلة من الأموال ب�سبب
نق�ص الت�رشيعات وحتديداً تطبيق مبادئ احلكم ال�صالح يف ال�رشكات 12.هذا املال
ال�ضائع ميكن �إعادة ا�ستثماره يف البنية التحتية اللبنانية ،مما قد يخفف من التكاليف
امل�ستقبلية ويزيد من م�ستوى التنمية بوجه عام .هذه املمار�سة جتعل من جباية
ال�رضائب �أمراً �صعب ًا وهو �سبب رئي�سي وراء تراجع مداخيل الدولة� .أما ممار�سات الإنفاق
من قبل احلكومة ،فت�ضاف �إىل تكاليف الف�ساد املالية يف لبنان .وحني ال تعطى العقود
ملقدم العرو�ض الأرخ�ص/الأف�ضل ،ترتفع انفاقات الدولة بوترية �أ�رسع مما يجب (التلزمي
بالرتا�ضي) .و قد بلغ م�ستوى الدين يف لبنان حواىل بليون  55مليار دوالر لعام 2008
عام  -2009وهو معدل بالكاد نرى �إنعكا�ساته يف جودة اخلدمات املقدمة من الدولة.
التكاليف االقت�صادية واالجتماعية وتكاليف �أخرى
● ●للف�ساد يف لبنان �آثاره على هجرة الأدمغة مما ي�ؤدي �إىل ارتفاع م�ستويات الهجرة
يف البالد .وقد انت�رشت هجرة الأدمغة ب�شكل كبري ،وذلك كنتيجة مبا�رشة ملا ي�سمى
بالعالقات ال�شخ�صية والوا�سطة يف لبنان ،وميكن حت�س�سها ب�شكل �أكرب يف �صفوف
ال�شباب� .أما العمالة� ،سواء يف القطاع العام� ،أو يف القطاع اخلا�ص ،فلي�ست مبنية
بال�رضورة على مفهوم اجلدارة بل على �شبكات الزبائنية املوجودة على م�ستويات
الدولة واملجتمع كافة.
مت اللجوء
● ●يرتك الف�ساد �آثاره يف لبنان على البيئة �أي�ضاً .فعلى �سبيل املثال ،لطاملا ّ
�إىل الر�شوة من �أجل ا�ستغالل الك�سارات ،وتخطي �أكرث من قرار لوقفها ،نظراً ملا ت�سببه
من �أ�رضار بيئية; اىل جانب مث ًال و�ضع اليد على الأمالك العامة البحرية و النهرية
وامل�شاعات يف العديد من املناطق.
11

Charles Adwan and Mina Zapatero,«Cutting through red tape in Lebanon,» Global Corruption Report
2003. (Berlin: Transparency International, 2003).

 12نا�رص ال�سعيدي ،حوكمة ال�رشكات يف دول منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال افريقيا :تعزيز ال�شفافية واالف�صاح( .بريوت :اجلمعية
اللبنانية لتعزيز ال�شفافية.)2004 ،
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على الرغم من �أن لبنان قد �صادق على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (،)UNCAC
كما �سيظهر يف مراحل خمتلفة من درا�سة النظام الوطني للنزاهة يف لبنان ،مل تو�ضع يوم ًا
�إ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد من قبل الدولة اللبنانية .فقد قام نواب مببادرات منعزلة
�أو فردية بدون التو�صل �إىل خطة موحدة ملكافحة الف�ساد على امل�ستوى الإقليمي �أو املحلي
�أو الوطني .وللتعوي�ض عن هذه الثغرة �أخذت منظمات املجتمع املدين �أو منظمات القطاع
اخلا�ص مبادرة تعزيز احلكم ال�صالح وال�شفافية وامل�ساءلة يف لبنان بدعم من الأطراف
الدولية املانحة ،وهو منحى تزايد ت�صاعدي ًا منذ �أحداث العام .2005
يعر�ض هذا الق�سم بع�ض امل�شاريع القليلة التي �أطلقها م�س�ؤولون لبنانيون ملكافحة الف�ساد.
عينة من م�شاريع مكافحة الف�ساد التي �أطلقتها منظمات املجتمع املدين
ويركّ ز �أي�ض ًا على ّ
والقطاع اخلا�ص اللبناين ،كما يلقي ال�ضوء على دور املنظمات الدولية وجمتمع املانحني يف
هذا النوع من املبادرات.
�أن�شطة مكافحة الف�ساد الر�سمية
مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية ( :)OMSARبعد مرور ب�ضع �سنوات على انتهاء
مت �إن�شاء مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية للتعاطي مع
احلرب الأهلية يف لبنانّ ،
كل جوانب الإ�صالح والتنمية االداريني .ومذاك �أطلق مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية
الإدارية  OMSARعدة مبادرات ملكافحة الف�ساد يف لبنان ،مبا يف ذلك �صياغة قوانني
مكافحة الف�ساد مثل قانون حرية الو�صول �إىل املعلومات وقانون �آخر للرتويج لإن�شاء
م�ؤ�س�سة و�سيط اجلمهورية يف لبنان .وقام مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية �إىل
جانب مكتب الأمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرائم بو�ضع ميثاق ال�شباب ملكافحة الف�ساد.
يعرف الف�ساد بو�ضوح ويزود
وهذا امليثاق الذي ن�رش باللغة العربية والفرن�سية واالنكليزية ّ
ال�شباب ب�إر�شادات توجيهية للتعرف �إىل الف�ساد ونبذه 13.كذلك ن�رش مكتب وزير الدولة
ل�ش�ؤون الإ�صالح االداري مدونة �سلوك ملوظفي الدولة يف كانون الأول/دي�سمرب 2001
�ضم ّنها توجيهات للممار�سات الأخالقية من قبل موظفي القطاع العام .هذه املدونة لي�ست
يعمم ا�ستخدامها على الإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة .كذلك من بني املبادرات
وثيقة ملزمة ،ومل ّ
الأخرى التي قام بها مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية ،حماولة خجولة لإعادة
14
تنظيم هيكليات الوزارات وت�سهيل الإجراءات الإدارية.
�رشكاء يف ال�شفافية :يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  2007و ّقعت وزارة املال مذكرة تفاهم مع
اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية  -ال ف�ساد حتت عنوان «�رشكاء يف ال�شفافية .ويف �إطار
مذكرة التفاهم هذه ،تلتزم وزارة املال بزيادة ال�شفافية من خالل االمتثال ملبادئ الو�صول
�إىل املعلومات وت�سهيل مراقبة الر�أي العام ل�صنع القرارات والأن�شطة والإطّ الع على امل�ستندات.
ويكمن دور اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية يف توفري امل�ساعدة التقنية لوزارة املال
15
وم�ساعدة هذه الأخرية على ن�رش املعلومات للر�أي العام.
 13ميكن مراجعة هذا امليثاق على املوقع االلكرتوين التايل:
http://www.omsar.gov.lb/Cultures/en-US/Publications/Charters/Pages/Fighting%20corruption.aspx

 14برنامج االمم املتحدة للتنمية واجلمعية اللبنانية لل�شفافية ،نحو ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد ( بريوت  :اجلمعية
اللبنانية لتعزيز ال�شفافية وبرنامج الأمم املتحدة للتنمية� ،)2009 ،ص .10
 15مذكرة تفاهم موقعة متوافرة على املوقع االلكرتوين التايل:

_http://www.finance.gov.lb/NR/rdonlyres/93A8C55D-B70A-4DBB-BF12-583890AF3440/0/MOFLTA
SignedMOUOct252007.pdf
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●

●

●

●جلنة التحقيق اخلا�صة� :أن�شئت جلنة التحقيق اخلا�صة و�أحلقت بامل�رصف املركزي من
�أجل التحقيق يف ق�ضايا تبيي�ض الأموال يف لبنان .وتدقق هذه اللجنة يف ملفات عن
�صفقات م�شتبه بها يقوم بها رجال �أعمال لبنانيون و�أجانب.
●م�سودة قانون ملكافحة الف�ساد :يف ت�رشين الثاين  /نوفمرب  2007ق ّدم النائب روبري
مو�سعة ملكافحة الف�ساد .وتتطرق هذه امل�سودة
غامن �إىل الربملان اللبناين م�سودة قانون ّ
�إىل حماربة الف�ساد يف القطاع العام .وتنتظم �ضمن عنوانني �أ�سا�سيني :يف الق�سم الأول
تن�ص على حتديد الف�ساد ،ويف الق�سم الثاين تو ّفر �إجراءات وتوجيهات لإن�شاء جلنة وطنية
ّ
16
ملكافحة الف�ساد .نظراً �إىل اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي واجهتها البالد منذ عام 2005
جرت مناق�شة م�سودة القانون �أو ًال واعتمدت بعد �أكرث من عام على رفعها من قبل اللجنة
17
النيابية للإدارة و العدل �إىل املجل�س النيابي للت�صويت عليها.
●برملانيون لبنانيون �ضد الف�ساد ( LebPAC :(LebPACهو الفرع الوطني للمنظمة
العاملية لربملانيني �ضد الف�ساد ( )GOPACوبرملانيني عرب �ضد الف�ساد ( .)ARPACعلى
الرغم من �أن برملانيون لبنانيون �ضد الف�ساد هي منظمة قائمة بذاتها� ،سيتم التطرق
أع�ضاء من جمل�س
�إليها بالتف�صيل يف الق�سم املخ�ص�ص للمبادرات الر�سمية� ،إذ ت�ضم �
ً
النواب .ومتثل منظمة � LebPACآراء خمتلف الكتل النيابية يف لبنان والع�ضوية �سانحة
للجميع دون متييز يف االنتماءات ال�سيا�سية .وباعتبارها جزءاً من احلركة الإقليمية،
قامت بتطبيق مبادرات وطنية و�إقليمية ملكافحة الف�ساد .وقد ركّ زت  LebPACعلى
جماالت عدة للرتويج ملهمة برملانيني عرب �ضد الف�ساد يف البالد .وقد عملت حتديداً على
تروج لل�صياغة القانونية وللتعديالت القانونية للو�صول �إىل ت�رشيعات ملكافحة
م�شاريع ّ
الف�ساد وذلك كطريقة للحث على تطبيق اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد .وتقوم
�أن�شطة  LebPACالرئي�سية على تطوير �أدوات الرقابة الربملانية ،وعلى ال�شفافية يف
جماالت ال�صناعة والزراعة واخلدمات ،وعلى و�ضع املوازنة� ،إ�ضافة �إىل و�ضع مدونات
�سلوك للنواب� .إن منظمة  LebPACهي الع�ضو امل�ؤ�س�س الذي يقود ال�شبكة الوطنية �إىل
احلق يف الو�صول �إىل املعلومات وهي تتوىل من�سقية جمموعة العمل القانونية.

�أن�شطة مكافحة الف�ساد بقيادة املجتمع املدين
● ●اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية �إن – ال ف�ساد :تعد اجلمعية اللبنانية لتعزيز
ال�شفافية – ال ف�ساد �أول منظمة غري حكومية لبنانية تهدف �أ�سا�س ًا �إىل مكافحة
الف�ساد يف لبنان .فبعد � 10سنوات على وجودها� ،أ�صبح للجمعية �سل�سلة وا�سعة من
مبادرات مكافحة الف�ساد مل�صلحة املعنيني يف القطاعني العام و اخلا�ص وال�شباب
واملواطنني اللبنانيني ب�شكل عام .ومل تكن اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية نا�شطة
على امل�ستوى الوطني فح�سب� ،إمنا على م�ستوى املنطقة العربية �أي�ضاً .وتعمل هذه
اجلمعية بطريقة المركزية،وتنفذ م�شاريع ملكافحة الف�ساد يف البالد مب�ساعدة من
من�سقية الربامج امليدانية .ومن بني �أبرز امل�شاريع التي قامت بها اجلمعية اللبنانية
لتعزيز ال�شفافية ،م�رشوع الرتبية املدنية يف جنوب لبنان ،وم�رشوع مراقبة احلمالت
الإنتخابية قبل وخالل االنتخابات النيابية عام �( 2009سابقة يف لبنان ويف العامل
العربي) ،واملركز اللبناين حلماية �ضحايا الف�ساد الذي �أطلق م�ؤخراً ،والذي بدوره
يتل ّقى �شكاوى عن حاالت ف�ساد ويو ّفر الن�صح والإر�شاد ل�ضحايا الف�ساد.
● ●و�ضعت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية مدونات توجيهية ت�ستهدف م�ستفيدين
خمتلفني من القطاع اخلا�ص ،ومن �ضمنهم ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة ،وال�رشكات
16
17

تت�ضمن الفقرة حول الهيئات الوطنية ملكافحة الف�ساد ،التفا�صيل حول الإ�سرتاجتية الوطنية ملكافحة الف�ساد املقرتحة.
النهار.2007/11/21 ،
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●

●

امل�سجلة يف البور�صة ،وال�رشكات التي متلكها الأ�رس ،ون ّفذت اجلمعية �إىل جانب كل هذه
الإجنازات �أن�شطة خا�صة تعنى بعمليات �إعادة الإعمار بعد احلرب يف خمتلف املناطق،
وال�شفافية يف عملية �إعداد املوازنة وامل�شاركة يف عملية التخطيط املدين .كما تو ّفر
اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية التدريب على ق�ضايا تتعلق بتطبيق قواعد احلكم
ال�صالح يف ال�رشكات وا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد وتنفيذ م�شاريع مكافحة الف�ساد
18
يف لبنان ويف املنطقة العربية.
مت �إن�شاء
●ال�شبكة الوطنية للحق يف الو�صول �إىل املعلومات :يف ني�سان� /أبريل ّ 2008
ال�شبكة الوطنية اللبنانية للحق يف الو�صول �إىل املعلومات وحماية كا�شفي الف�ساد
مببادرة من اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية – ال ف�ساد ومنظمة برملانيون لبنانيون
�ضد الف�ساد و جمعية الدفاع عن احلقوق واحلريات ( )ADDLبدعم من جمعية املحامني
والق�ضاة الأمريكيني – مبادرة �سيادة القانون ( ،)ABA ROLIوت�ضم ال�شبكة  17منظمة
وم�ؤ�س�سة (منها وزارات ونواب ونقابات ومنظمات جمتمع مدين) تلتزم مبكافحة الف�ساد
وتعزيز ال�شفافية والو�صول �إىل املعلومات يف لبنان .وبعد مرور عام على �إن�شائها،
وكنتيجة للتن�سيق بني جمموعة العمل القانونية وجمموعة امل�ساندة ،رفعت ال�شبكة
�إىل جمل�س النواب م�سودة قانون للو�صول �إىل املعلومات .وحالي ًا تقوم ال�شبكة بو�ضع
اللم�سات الأخرية على ت�رشيع خا�ص بحماية �شهود الف�ساد
●احلملة املدنية للإ�صالح االنتخابي ( :)CCERعام � 2005أن�ش�أت اجلمعية اللبنانية
من �أجل دميقراطية االنتخابات ( )LADEواملركز اللبناين للدرا�سات ( )LCPSواجلمعية
اللبنانية لتعزيز ال�شفافية ( )LTAاحلملة املدنية للإ�صالح االنتخابي ( ،)CCERالتي
جمعت  58منظمة من املجتمع املدين بهدف الرتويج لإ�صالحات ت�ضمن �إجراء عملية
انتخابية حرة ،وعادلة و�ش ّفافة .وكما ورد يف الق�سم املخ�ص�ص مبنظمات املجتمع
املدين تعترب هذه احلملة التجربة الأجنح ملنظمات املجتمع املدين اللبناين ،حيث �شارك
ممثلوها يف اجتماعات لجّ نة الإدارة والعدل الربملانية ،وقد مت تب ّني عدد ال ب�أ�س به من
الإ�صالحات التي اقرتحتها احلملة وت�ضمينها يف القانون الإنتخابي اجلديد.

�أن�شطة القطاع اخلا�ص
● ●مدونة �أخالقيات :ن�رشت اجلمعية اللبنانية لرجال الأعمال  RDCLيف �شباط /فرباير 2004
مدونة �أخالقيات ت�ستهدف رجال الأعمال اللبنانيني وموظفي القطاع اخلا�ص ومن�ش�آت
ّ
19
املدونة هي طبع ًا �أداة توزعها اجلمعية على نطاق وا�سع.
وهذه
اخلا�ص.
القطاع
ّ
● ●جلنة مكافحة الف�ساد� :أن�ش�أت غرفة التجارة الدولية ( )ICCيف لبنان �إىل جانب
جلانها الأخرى ،جلنة ملكافحة الف�ساد تركّ ز على الق�ضايا املرتبطة بامل�س�ؤولية
االجتماعية لل�رشكات.
● ●فريق املهمات اللبناين اخلا�ص بحوكمة ال�رشكات (� :)LCGTFأن�شئ فريق املهمات
اللبناين حول حوكمة ال�رشكات يف ت�رشين الثاين /نوفمرب  2002مببادرة من اجلمعية
اللبنانية لتعزيز ال�شفافية – ال ف�ساد ،وهي جمموعة من ممثلني مرموقني عن جمعيات
الأعمال والقطاع العام والقطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين .هذا الفريق م�س�ؤول
عن و�ضع الن�صو�ص اخلا�صة بتعزيز احلكم ال�صالح يف ال�رشكات يف لبنان مع الرتكيز
حتث
على زيادة التوعية وتكييف املمار�سات الدولية مع الواقع يف لبنان .كذلك ّ
املجموعة على تعزيز احلوار بني القطاعني العام واخلا�ص.
 18ملزيد من املعلومات انظر www.transparency-lebanon.org :
http://www.rdcl.org.lb/CodeofEthicsText.pdf 19
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الأن�شطة التي تقودها منظمات دولية/جمموعة املانحني
● ●منح ال�شفافية وامل�ساءلة ( :)TAGيف �آذار/مار�س  ( 2001وحتى كانون الأول /دي�سمرب
مت التو�صل �إىل اتفاق تعاون بني الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ()USAID
ّ )2010
وم�ؤ�س�سة خدمات التدريب والتعليم الأمريكية ال�رشق �أو�سطية ( )AMIDEASTيف لبنان
الطالق منح "ال�شفافية وامل�ساءلة" ( .)TAGومن خالل هذه املنح تهدف � AMIDEASTإىل
متكني منظمات املجتمع املدين يف لبنان من �إطالق مبادرات للحد من الف�ساد والرتويج
اجليد .وحتى هذا التاريخ ،قام هذا امل�رشوع
لل�شفافية والإ�صالح وامل�ساءلة واحلكم ّ
بدعم ما يزيد على  130منظمة حملية غري حكومية لتنفيذ  145م�رشوع ًا خمتلفاً .وت�ضم
امل�شاريع يف ما ت�ضمه من�شورات و درا�سات ودورات تدريبية وم�ؤمترات وحمالت توعية...
الخ� .أما امل�ستفيدون من هبات ال�شفافية واملحا�سبة فهم منظمات املجتمع املدين مثل
اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية – ال ف�ساد واملجل�س اللبناين للمر�أة واحتاد الأ�ساتذة
وغرفة التجارة الأمريكية اللبنانية وجامعة بريوت الأمريكية و�آخرين 20.و ّفرت هبات
امل�ساءلة وال�شفافية ما يزيد على  4.6مليون دوالر �أمريكي ملنظمات لبنانية من املجتمع
املدين وبلغت كل منحة مبلغ ًا �أق�صاه � 50ألف دوالر �أمريكي.
● ●�سوق التنمية اللبناين (� :)LDMإنها مبادرة من البنك الدويل ن ّفذت من خالل �رشاكة مع
برنامج الأمم املتحدة للتنمية وال�سفارة الربيطانية يف بريوت و�صندوق الأمم املتحدة
للطفولة ( )UNICEFواجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية .وقد ركّ ز �سوق التنمية اللبناين
عام  2006على "ال�شباب يف الإدارة :ر�سم امل�ستقبل" .ويف �إطار هذا امل�رشوع وبعد
دعوة لتقدمي االقرتاحات وعملية انتقاء مو�سعة ح�صلت  13منظمة لبنانية على منح
و�صلت قيمتها �إىل � 20ألف دوالر (بلغ جمموع امل�ساهمات يف امل�شاريع � 230ألف دوالر
�أمريكي) بهدف تطبيق م�رشوع يهدف �إىل زيادة التوعية حول م�ؤ�رشات احلكم ال�صالح
و�آثار الف�ساد و�أهمية امل�ساءلة .ولهذه املنظمات ،وعددها  ،13مهمات خمتلفة مثل تعزيز
املعوقني وحماية البيئة 21.ونظراً �إىل خربة اجلمعية
امل�ساواة بني اجلن�سني وحقوق
ّ
عينت كم�رشفة على  2006 LDMبا�سم
اللبنانية لتعزيز ال�شفافية يف هذه املجاالت فقد ّ
ال�رشكاء .وقد ُن ّفذت م�شاريع  2006 LDMبحلول كانون الأول /دي�سمرب .2007
● ●نحو حوار وطني حول الف�ساد يف لبنان :عام � 2004أطلق برنامج الأمم املتحدة للتنمية
 UNDPم�رشوع ًا للحد من الف�ساد بالتن�سيق مع جمموعة من النواب والوزراء ومنظمات
املجتمع املدين .وبعد عام تقريب ًا تعاون برنامج الأمم املتحدة للتنمية مع اجلمعية
اللبنانية لتعزيز ال�شفافية – ال ف�ساد من �أجل تنفيذ �سل�سلة من الأن�شطة الهادفة ملكافحة
الف�ساد با�ستهداف اجلهات املعنية  ،بينهم ال�شباب وال�صحافيني .وقد مت و�ضع كتاب ًا
للأطفال ما بني �سن ال�سابعة والعا�رشة يعالج ق�ضايا ذات �صلة بالف�ساد بطريقة مب�سطة
حتاكي الأوالد .كما و�ضعت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية وبرنامج الأمم املتحدة
للتنمية برناجم ًا تدريبي ًا لل�صحافيني من �أجل �إف�ساح املجال �أمامهم ال�ستخدام تقنيات
ال�صحافة التحقيقية .وعقدت �سل�سلة من الطاوالت امل�ستديرة مع منظمات من املجتمع
املدين وال�شباب وخرباء يف مكافحة الف�ساد من �أجل ا�ستطالع �آرائهم حول الف�ساد يف
20

للح�صول على قائمة كاملة بامل�ستفيدين من هبات ال�شفافية وامل�ساءلة وعلى ملخ�ص للم�شاريع انظر:

http://www.amideast.org/offices/lebanon/programs_services/TAG/list_projects.htm
 21للح�صول على القائمة الكاملة بامل�ستفيدين من  2006 LDMانظر:
http://www.undp.org.lb/communication/news/NewsDetail.cfm?newsId=40
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مت جمع نتائج ور�شات العمل هذه �إىل جانب الأبحاث امليدانية يف مطبوعة
لبنان ،و ّ
بعنوان :نحو �إ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد ،عر�ضتها �أول مرة اجلمعية اللبنانية
لتعزيز ال�شفافية – ال ف�ساد وبرنامج الأمم املتحدة للتنمية خالل م�ؤمتر وطني حول
مكافحة الف�ساد يف � 25آذار /مار�س .2009
●

●برنامج دعم القيادات ال�شبابية يف املجتمع املحلي (  :)YCSLقامت الهيئة الدولية
للأبحاث والتعاون ( )IREXباال�شرتاك مع اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية يف بداية
عام  2008ب�إطالق برنامج قادة املجتمع املدين ال�شباب ( .)YCSLويف �إطار هذا
امل�رشوع جرى تدريب ما يزيد على � 500شاب على املهارات التقنية لتنفيذ م�شاريع
تروج لل�شفافية واحلكم ال�صالح� ،إ�ضافة �إىل �إطالق حوار يتجاوز احلدود واالنق�سامات
ّ
مت منح  28جمموعة
امل�شاركني،
بني
ت�صنيف
عملية
إجراء
�
وبعد
لبنان.
يف
الطائفية
ّ
�شبابية حواىل � 5آالف دوالر لكل منها لتنفيذ م�شاريع ملكافحة الف�ساد يف املناطق
اللبنانية كافة .هذه امل�شاريع متنوعة وتعالج الف�ساد على م�ستوى اجلامعة و داخل
الإدارة العامة وعلى خمتلف امل�ستويات الإجتماعية يف املجتمعات املحلية .و�ضمن
�إطار برنامج دعم القيادات ال�شبابية يف املجتمع املحلي مت �إطالق احتاد ال�شباب اللبناين
ملكافحة الف�ساد ( )LYCACيف �أيار /مايو .2009
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املوارد /الهيكلية
تتوزع ال�سلطة التنفيذية يف لبنان بني رئي�س اجلمهورية ورئي�س الوزراء وجمل�س الوزراء.
فاملادة  53من الد�ستور تن�ص ب�أن على رئي�س اجلمهورية و بالت�شاور مع رئي�س جمل�س
بناء على نتيجة اال�ست�شارات النيابية �أن يكلّف املر�شح الذي يحظى ب�أكرب عدد
النواب و ً
22
من �أ�صوات النواب بت�أليف احلكومة .ويرت�أ�س الرئي�س اجتماع جمل�س الوزراء كلما ح�رض،
من دون امل�شاركة يف عملية الت�صويت .وبالتايلُ ،يعترب �أن الرئي�س يتمتع ببع�ض ال�سلطات
الرمزية �ضمن ال�سلطة التنفيذية.
يف  11متوز /يوليو  ،2008مت ت�أليف حكومة جديدة م�ؤلفة من رئي�س للوزراء ونائب لرئي�س
الوزراء 23و 21وزيراً و 6توزراء دولة ،من بينهم وزير الدولة للتنمية الإدارية (مكتب) و وزير
النواب (مكتب).
الدولة ل�ش�ؤون جمل�س ّ
�أما الوزارات احلالية التي ت�ألفت منها احلكومة يف متوز /يوليو  2008فهي -1 :وزارة العدل،
 -2وزارة اخلارجية واملغرتبني -3 ،وزارة الداخلية والبلديات -4 ،وزارة املال -5 ،وزارة
الأ�شغال العامة و النقل  -6 ،وزارة الدفاع الوطني -7 ،وزارة الرتبية والتعليم العايل -8 ،وزارة
ال�صحة العامة -9 ،وزارة االقت�صاد والتجارة -10 ،وزارة الزراعة -11 ،وزارة االت�صاالت،
 -12وزارة العمل -13 ،وزارة الإعالم -14 ،وزارة الطاقة واملياه -15 ،وزارة ال�سياحة-16 ،
وزارة الثقافة -17 ،وزارة البيئة -18 ،وزارة املهجرين -19 ،وزارة ال�شباب والريا�ضة-20 ،
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية -21 ،وزارة ال�صناعة.
وفق ًا لقانون املحا�سبة العامة ،خالل �شهر ني�سان� /أبريل من كل عام ،يطلب من الوزارات �أن
تعد م�رشوع موازنة خا�ص ًا بها ،و�أن حتيله �إىل وزارة املال قبل نهاية �شهر �أيار /مايو .وبني
�شهر حزيران /يونيو ومتوز /يوليو ،وبعد احل�صول على م�شاريع موازنات خمتلف الإدارات،
على وزارة املال �أن ت�ضع اللم�سات الأخرية على املوازنة العامة وتر�سلها �إىل جمل�س الوزراء
للمناق�شة والتدقيق .وعلى احلكومة �أن تت�سلم ال�صيغة الأخرية بعد �أن تنقحها وزارة املال
خالل �شهر �أيلول� /سبتمرب  ،فرت�سلها احلكومة بدورها �إىل جمل�س النواب بعد مناق�شة امل�سودة
وامل�صادقة عليها.
يف الظروف العادية ،تقوم اللجان النيابية ذات ال�صلة مبراجعة م�رشوع املوازنة قبل
الت�صويت عليه من قبل جمل�س النواب خالل الدورة الت�رشيعية العادية التي تبد�أ يف يوم
24
الثالثاء الأول بعد تاريخ  15ت�رشين الأول�/أكتوبر من كل عام.
وجتدر اال�شارة �أي�ض ًا �إىل �أنه ،وقبل الت�صويت على م�رشوع املوازنة ،على جمل�س النواب �أن
ي�صوت الربملان على م�شاريع
ي�صوت على قطع ح�ساب املوازنة للعام املن�رصم .حالياً ،مل ّ
ّ
موازنات الأعوام  ،2006و ،2007و ،2008و 2009ب�سبب اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي
22
املر�شح الذي يحظى ب�أكرب عدد ممكن من �أ�صوات النواب يكلف بت�أليف جمل�س الوزراء.
ّ
 23يتم اختيار نائب رئي�س جمل�س الوزراء من بني الوزراء ،وبعد اتفاق الطائف عام  1989دخل يف العرف اختيار نائب رئي�س
الوزراء من الطائفة االرثوذك�سية وهو يعمل بغياب رئي�س الوزراء كرئي�س الوزراء بالوكالة من غري �أن يحمل حقيبة بال�رضورة.
ووفق ًا للد�ستور ال يعطى نائب رئي�س الوزراء �أي �صالحيات خا�صة �سوى احللول حمل رئي�س الوزراء بغيابه .وبعد اتفاق الدوحة
عام  2008وت�أليف حكومة الوفاق الوطني ن�شب نزاع بني نائب رئي�س الوزراء الذي كان من املعار�ضة (� 8آذار) ورئي�س الوزراء
الذي كان من الأغلبية (�أي � 14آذار) ب�ش�أن �إعطاء م�س�ؤوليات دائمة لنائب رئي�س الوزراء واملقر الذي ينبغي �أن يتخذه له .حتى الآن
ما زال النزاع قائماً.
 24تخ�ص�ص هذه الدورات للمناق�شة والت�صويت على املوازنة قبل �أي عمل �آخر.
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�شهدها لبنان بني عامي  2006و ،2008مما منع جمل�س النواب من االلتئام .ونتيجة لذلك،
ا�ضطر جمل�س النواب �إىل اعتماد القاعدة الإثني ع�رشية على �أ�سا�س موازنة عام  2005من
�أجل ت�أمني دفع النفقات ال�شهرية ملختلف الإدارات ،و امل�ؤ�س�سات العامة ،مما ا�ضطر وزارة
املال اىل تخ�صي�ص اعتمادات من خارج املوازنة .وب�سبب غياب رقابة جمل�س النواب وديوان
املحا�سبة على حد �سواء �أدى ذلك �إىل تدين م�ستوى ال�شفافية يف عملية �إعداد املوازنة .وت�ضم
املوازنة العامة التي تع ّدها احلكومة موازنات رئا�سة اجلمهورية ،وجمل�س النواب ومكتب
رئي�س جمل�س الوزراء واملجل�س الد�ستوري وجميع الوزارات �إ�ضافة �إىل موازنات ملحقة لثالث
25
م�ؤ�س�سات من �أ�صل  81م�ؤ�س�سة عامة.
تق�سم املوازنة العامة �إىل جزئني .اجلزء الأول يغطي النفقات ال�رضورية لت�سيري �أعمال الإدارة
والأجور والتعوي�ضات� .أما اجلزء الثاين فيغطّ ي النفقات اخلا�صة بالتنمية .وتت�ألف املوازنة من
عدة ف�صول ،ويوجد ت�صنيفان ي�صفان تركيبة كافة الف�صول في�شتمالن على (�أ) نفقات التجهيز و
الإن�شاء وم�ساهمات الدولة الإمنائية ال�سنوية( ،ب) نفقات قوانني الربامج.
ي�ضم الت�صنيف الأول امل�ؤ�رشات االقت�صادية �أما الثاين فينظر يف امل�ؤ�رشات الت�شغيلية.
وطبقت قاعدة الإثني ع�رشية فقد تخطت الوزارات
جمدت منذ عام ّ 2005
ولأن املوازنات ّ
حدود الإعتمادات للعديد من الأ�سباب مثل ارتفاع كلفة النفط و�سلع وخدمات �أخرى ،فا�ضطرت
احلكومة �إىل اللجوء �إىل اعتمادات ا�ستثنائية ،مما زاد يف عجز اخلزينة و خالف قواعد القاعدة
الإثني ع�رشية .وللو�صول �إىل االئتمانات اال�ستثنائية ،ا�ضطرت احلكومة �إىل الإنفاق من
االحتياطي العام يف املوازنة العامة.
حيز التنفيذ بعد ن�رشها يف اجلريدة الر�سمية ويفرت�ض بديوان املحا�سبة
تدخل كل الر�سوم ّ
�أن ي�رشف على االنفاق .ولكن مبا �أن �أي موازنة مل يوافق عليها جمل�س النواب منذ عام
 2005بعد توقف ديوان املحا�سبة عن التدقيق يف املوازنات العامة ال�سنة املالية
املن�رصمةلل�سنوات من  2006لغاية .2009
دور (�أدوار) امل�ؤ�س�سة/عالقتها بالركائز الأخرى
حتفظ املادة  65من الد�ستور ملجل�س الوزراء ا�ستقالليته� ،إذ متنحه �سلطات �إجرائية خمتلفة
مبا يف ذلك:
● ●حق �ضبط تنفيذ القوانني والأنظمة؛
● ●حق تعيني موظفي الدولة من الفئة الأوىل و�رصفهم؛
● ●الإ�رشاف على �أعمال جميع م�ؤ�س�سات وهيئات القطاع العام؛
● ●حل الربملان (بناء على طلب من رئي�س اجلمهورية يف حاالت حمددة)؛
● ●البت يف املعاهدات واالتفاقيات الدولية قبل رفعها �إىل الربملان للم�صادقة عليها.

 25امل�ؤ�س�سات العامة الثالثة املوجودة هي التالية -1 :وزارة االت�صاالت؛ � -2إدارة اليان�صيب الوطني (م�س�ؤول جتاه وزارة
املال)؛  -3مكتب احلبوب وال�شمندر ال�سكري (م�س�ؤول جتاه وزارة االقت�صاد والتجارة) .يوجد  108م�ؤ�س�سة عامة بينها  81فاعلة.
ومن بني هذه الهيئات الـ 81يفرت�ض بوزارة املال �أن تراقب  70منها .وفق ًا لقانون املح�سابة العامة يجب ن�رش موازنات الهيئات
والوكاالت العامة �سنوياً .ومل يجر ذلك منذ �سنوات� .أما الوكاالت الـ 11الباقية فال تخ�ضع ملراقبة �أو �إ�رشاف من �أي وكالة .ويبقى
و�ضع  27وكالة �أخرى غري وا�ضح.
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�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ووفق ًا للمادة  64من الد�ستور يتم اختيار الوزراء من قبل رئي�س الوزراء،
الذي يو ّقع على مر�سوم ت�أليف احلكومة �إىل جانب رئي�س اجلمهورية ،ويع ّقد النظام ال�سيا�سي
الطائفي عملية االختيار وتعيني الوزراء لأن زعماء الطوائف ي�ستمرون يف لعب دور جوهري
وحا�سم يف احلياة ال�سيا�سية� .أكان ذلك على �صعيد ال�سلطة التنفيذية �أوالت�رشيعية �أوالق�ضائية
وحتديداً عندما يتعلق الأمر مبنا�صب الفئة الأوىل يف �إدارات و م�ؤ�س�سات الدولة .وين�ص الق�سم
الثالث من املادة  95من الد�ستور على �أن "املجموعات الطائفية يجب �أن تتمثل بطريقة
تق�سم مقاعد احلكومة بالت�ساوي على
عادلة ومت�ساوية يف ت�شكيلة احلكومة" .وبالتايل ّ
الطائفتني الأ�سا�سيتني :الإ�سالمية وامل�سيحية.
بعد اتفاق الطائف ت�ألفت احلكومات من  30مقعداً وزارياً 15 ،للطوائف الإ�سالمية الأ�سا�سية
الثالث (ال�شيعة وال�سنة والدروز)� ،أما املقاعد الـ 15الأخرى فتخ�ص�ص للطوائف امل�سيحية
الأ�سا�سية (املارونية والأرثوذك�سية والكاثوليكية والأرمن الأرثوذك�س) يف حني �أن الطوائف
امل�سيحية الباقية تتمثل بوزير واحد يفرت�ض به �أن ميثل الأقليات ،واجلدير ذكره �أن هذا الأمر
غري حم ّدد يف الد�ستور اللبناين بل هو توافق �ضمني بني الطوائف.
�أما بالن�سبة �إىل تعيني موظفي الدولة ،فقد �أورد اتفاق الطائف �أن جمل�س الوزراء م�س�ؤول عن
تعيني موظفي الفئة الأوىل ونظرائهم من م�س�ؤولني كبار يف امل�ؤ�س�سات العامة 26.ول�رشح هذه
النقطة ميكننا العودة �إىل جل�سة جمل�س الوزراء التي عقدت يف � 13أيار /مايو  ،2009حيث
ف�شل املجل�س خاللها يف تعيني  3موظفني من الفئة الأوىل وحتديداً حمافظ بريوت وحمافظ
جبل لبنان ومدير عام ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف وزارة الداخلية ،ويعود هذا الف�شل �إىل عدم متكّن
�سمي بـ"اتفاق الرزمة" للت�صويت على
الأحزاب ال�سيا�سية من
ّ
التو�صل �إىل اتفاق �أو �إىل ما ّ
اقرتاح املوازنة العامة وتعيني موظفني من الفئة الأوىل .وجتدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل �أن تعيني
موظفي الفئة الأوىل يتطلب ت�صويت �أغلبية الثلثني يف جمل�س الوزراء وهو �أمر �صعب املنال.
ويف هذا الإطار يقال �إن التدخل ال�سيا�سي يف تعيينات القطاع العام ي�صبح تدخ ًال مبا�رشاً
حني يتعلق الأمر مبنا�صب الفئة الأوىل .حالي ًا يوجد  35من�صب ًا �شاغراً من الفئة الأوىل من
�أ�صل  79وال يتوقع �أن متلأ هذه املنا�صب ال�شاغرة ما مل تتو�صل الأطراف املتخا�صمة �إىل
27
اتفاق حول احل�ص�ص ال�سيا�سية والطائفية.
تن�ص املادة  65من الد�ستور اللبناين على �أن ال�سلطة التنفيذية حت ّدد ال�سيا�سة العامة لأن�شطة
احلكومة كافة ،وتع ّد القوانني واملرا�سيم التنظيمية وتتخذ التدابري الالزمة لتنفيذها .ويف
هذا الإطار ف�إن ال�سلطة التنفيذية م�س�ؤولة عن �إطالق كل امل�شاريع الإ�صالحية وتنفيذها.
على الرغم من �أن تطبيق اخلطط الإ�صالحية يجب �أن يكون من �أولويات مهام جمل�س الوزراء
وب�سبب م�ستوى الدين املرتفع 28املرتبط بانعدام التخطيط الطويل الأمد و ال�شفافية و حق
الو�صول اىل املعلومات ،الأمر الذي �ساهم يف ا�ست�رشاء الف�ساد يف البالد ،ف�إن احلكومات
املتالحقة بعد انتهاء احلرب الأهلية عام  1990مل تعتمد "�إ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة
الف�ساد" ،بل على العك�س ركّ زت جهودها على �إعادة بناء املناطق املدمرة.
 26ينق�سم موظفو الإدارة العامة يف لبنان �إىل خم�س فئات :الفئة الأوىل متثّل م�ستوى الأمناء العامني و املدراء العامني� ،أما الفئة الثانية
فت�ضم مدراء املديريات و ر�ؤ�ساء امل�صالح و الفئة الثالثة ت�ضم ر�ؤ�ساء الدوائر و الأق�سام و الفئة الرابعة ت�ضم املوظفون العاملون يف رئا�سة
اجلمهورية و رئا�سة جمل�س الوزراء و مالك الوزارات املختلفة و الفئة اخلام�سة ت�ضم فئة العاملني غري املتخ�ص�صني.
 27ر�شا �أبو زكي" ،لن يتم الت�صويت على �آلية التعيني اجلديدة" الأخبار 2009/4/3 ،ورد يف:
http://www.al-akhbar.com/en/node/127513 http://www.al-akhbar.com/en/node/127513

28
�سجل �إجمايل الدين العام  72.249مليار لرية لبنانية ( 47.93مليار دوالر �أمريكي) .ملزيد من
بنهاية الف�صل الأول من العام ّ 2009
املعلومات حول تركيبة الدين اللبناين انظر ،DEBT AND DEBT MARKETS :الن�رشة الف�صلية ،العدد  ( 81بريوت :وزارة املالية.) 2009 ،
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وللتو�سع �أكرث يف املو�ضوع ،ف�إن احلكومة ،وقبل �أن مينحها جمل�س النواب الثقة ،عليها �أن
تق ّدم �سيا�ستها العامة التي يفرت�ض �أن ت�ضم خطط ًا وا�ضحة تكفل مكافحة الف�ساد .يف الواقع،
تعمدت البيانات الوزارية يف احلكومات املتعاقبة االبقاء على الغمو�ض ،مقدمة القليل
من الن�صو�ص التي ب�إمكانها امل�ساعدة على كبح الف�ساد و احلد من هذه الظاهرة .وعلى
�سبيل املثال ،ف�إن البيان الوزاري ال�صادر عن حكومة عام  2008يفيد ب�ش�أن "دور الدولة
وامل�ؤ�س�سات الفاعلة" مبا يلي" :يجب �أن تكون مكافحة الف�ساد والر�شوة� ،إ�ضافة اىل �سن
قوانني حديثة للم�ساءلة ،واحلاجة �إىل متابعة عمل امل�س�ؤولني يف الإدارات احلكومية وو�ضع
الآلية الالزمة لتقييم هذا الأداء".
وعلى الرغم من �أن احلكومات املتعاقبة حتدثت عن �إطالق "�إ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة
الف�ساد"� ،إال �أن اخلطوات امللمو�سة التي اتخذت ما زالت قليلة اذا مل نقل قليلة جداً.
�أو ًال� :إعادة �إ�ستحداث مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون الإ�صالح الإداري الذي �أعيد ت�سميته مبكتب
وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية عام  2001باللغة العربية و بقي امل�سمى على حاله
باللغة الإنكليزية!
ا�ستحداث مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية ( )OMSARكان �أوىل تلك اخلطوات
29
املتفائلة حيث �أعيد �إ�ستحداثه عام � .1993أما �أهدافه فهي:
● ●�ضمان فعالية تزويد جميع املواطنني باخلدمات العامة.
● ●ت�رسيع عملية االنتعا�ش.
● ●�إلغاء االزدواجية والهدر.
● ●مكافحة الف�ساد.
● ●�إدخال �آخر التقنيات �إىل الإدارات و امل�ؤ�س�سات العامة كافة.
للأ�سف مل ي�ستطع يوم ًا مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية �أن يلبي تلك التطلعات،
وذلك لأ�سباب ال تعد وال حت�صى� .أولها غياب التوافق ال�سيا�سي بني خمتلف الأطراف
املوجودة يف ال�ساحة ال�سيا�سية من �أجل �إجراء �إ�صالح �إداري حقيقي وج ّدي.
�أطلق مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية مبادرات ملكافحة الف�ساد ،و�شملت هذه
ومدونة �سلوك ملوظفي الدولة ،وجمموعة من م�شاريع
الأن�شطة ن�رش ميثاق املواطنني،
ّ
القوانني مثل حق الو�صول �إىل املعلومات وت�صنيف الوظائف ،واقرتاحات لإعادة تنظيم
بع�ض الوزارات ،واقرتاحات لتب�سيط بع�ض الإجراءات الإدارية ،وم�سودة قانون و�سيط
اجلمهورية ،وم�رشوع خرباء مكافحة الف�ساد 30.وعلى الرغم من كل هذه اجلهود الآيلة �إىل
�إطالق هذه املبادرات فقد بقيت قابعة يف جوارير مكتب رئي�س الوزراء �أو جوارير جمل�س
النواب؛ وي�شري وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية الأ�سبق ال�سيد ابراهيم �شم�س الدين �إىل
31
امل�شاكل التي واجهت مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون الإ�صالح الإداري كما يلي:

 29مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون اال�صالح الإداري املعروف باللغة الإنكليزية ( )OMSARومكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية
الإدارية باللغة العربية التي ت�صبح � OMSADإذا ترجمت اىل الإنكليزية ورد يف:
http://msib.omsar.gov.lb/Cultures/en-US/About+OMSAR/History
 30رندا �أنطون  ،نحو �إ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد ( بريوت :برنامج الأمم املتحدة للتنمية واجلمعية اللبنانية لتعزيز
ال�شفافية� ،)2009 ،ص .10
 31يع ّدد معايل الوزير ابراهيم �شم�س الدين �أهم �إجنازات وزارة الإ�صالح الإداري يف ظل احلكومة احلالية ورد يف:

http://www.omsar.gov.lb/Cultures/enUS/Press%20Area/Minister%20Activities/Pages/MinistryAchievements.aspx
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●

●

●

●اللغط ال�سيا�سي وغياب التما�سك ال�سيا�سي الداخلي ،الذي ي�ؤدي �إىل مواجهة الإ�صالح
الإداري والتنمية الإدارية بالالمباالة ،وغالب ًا ما تكون التنمية مو�ضوع جتاوزات
وخ�صومات عو�ض ًا من �أن تكون ق�ضية يدافع عنها اجلميع.
●النق�ص احلاد يف املوارد الب�رشية يف جميع الوزارات تقريب ًا يجعل من ال�صعب ت�شكيل
من�سق ،مما يجعل عمليات التطوير على املدى الطويل
فرق عمل قادرة على العمل ب�شكل ّ
م�س�ألة �صعبة جداً.
●�إنعدام املتابعة حني يغادر الوزراء منا�صبهم للخطط وامل�شاريع.

ثاني ًا :جلنة التحقيق اخلا�صة يف تبيي�ض الأموال
مت �إن�شاء جلنة التحقيق اخلا�صة يف تبيي�ض الأموال عام  2001مبوجب �أحكام القانون
ّ
32
 318ال�صادر يف  20ني�سان� /أبريل  2001ب�صفتها هيئة قانونية م�ستقلة ،وحتقق هذه
اللجنة يف املعامالت امل�شبوه بها وتف�صل يف ج ّدية الأدلة ،كما لديها احلق احل�رصي يف
رفع ال�رسية امل�رصفية ،مما ي�سمح لل�سلطات الق�ضائية املخت�صة واللجنة العليا للأعمال
33
امل�رصفية باتخاذ التدابري الالزمة بحق املخالفني.
ويف تقريرها ال�سنوي الثامن الذي �صدر عام � 2008أ�شارت جلنة التحقيق اخلا�صة ب�أنها
تلقت  226حالة للتحقيق فيها 156 :حالة �أحالتها �أطراف حملية و 70حالة �أحالتها �أطراف
خارجية� .أما �أنواع الأن�شطة غري امل�رشوعة فكانت 77 :حالة مرتبطة بنقل �أموال عرب احلدود؛
 37حالة تزوير؛  14حالة �إرهاب ومتويل الإرهاب؛  11حالة �إختال�س �أموال خا�صة؛ 6
حاالت اجتار باملخدرات؛  5حاالت اختال�س �أموال عامة؛ جرميتان منظمتان و 74حالة غري
يو�سع �صالحيات جلنة
حمددة .ويف عام � 2008أ�صدر جمل�س النواب القانون رقم  32الذي ّ
التحقيق اخلا�صة لت�شمل رفع ال�رسية عن احل�سابات امل�رصفية وجتميد ح�سابات الأ�شخا�ص
34
امل�شتبه ب�ضلوعهم يف عمليات ف�ساد.
ثالث ًا :م�شاريع قوانني �إ�صالحية
�أع ّدت احلكومات املتعاقبة منذ عام  2005عدداً من م�شاريع القوانني التي رفعت �إىل جمل�س
35
النواب بني عامي  2005و .2008ويعتربونها مبثابة م�شاريع قوانني ذات طبيعة �إ�صالحية:
تعديل �إجراءات التعيني يف وظائف الفئة الأوىل (�أر�سل �إىل الربملان مبوجب املر�سوم رقم
 -15118بتاريخ .)2005/9/9
تعديل بع�ض �أحكام قانون املحا�سبة العامة (�أر�سل �إىل الربملان مبوجب املر�سوم رقم
 -1606بتاريخ .)2006/1/18
�إن�شاء ق�سم املوارد الب�رشية للإدارة العامة يرتبط مبجل�س اخلدمة املدنية (�أر�سل �إىل الربملان
مبوجب املر�سوم رقم  ،1724بتاريخ .)2006/6/22
تعديل املر�سوم الت�رشيعي حول ان�شاء جمل�س اخلدمة املدنية (�أر�سل �إىل الربملان مبوجب
املر�سوم رقم  -18055بتاريخ .)2006/11/9
32
يجرم هذا القانون جرائم التبيي�ض و�سواها مثل :زراعة وحتويل واالجتار مبزروعات املخدرات ؛ اجلرمية املنظمة؛ الأعمال الإرهابية؛
ّ
ومتويل الإرهاب؛ واالجتار غري امل�رشوع بالأ�سلحة؛ �رسقة �أو اختال�س الأموال اخلا�صة �أو العامة �أو اقتنا�ؤها بطرق االحتيال  ،وتزوير
الأموال �أو الوثائق الر�سمية �أو بطاقات االئتمان �أو ال�شيكات.
 33ورد يفhttp://www.sic.gov.lb/overview.shtml :
" 34لبنان 226 -حالة تبيي�ض �أموال يف العام  "2008احلياة .2009/4/2 ،ملزيد من املعلومات عن تقرير جلنة التحقيق اخلا�صة
املوقع االلكرتوين ق�سم التقارير ال�سنوية علىhttp://www.sic.gov.lb/reports.shtml :
" 35تقرير حول �إجنازات رئا�سة جمل�س الوزراء على مدى ثالث �سنوات "،متوز /يوليو  2005حتى متوز /يوليو  ،2008ورد يف:

http://www.pcm.gov.lb/NR/rdonlyres/91F066AB-4D7C-4A3D-9F79179AC3FE283E/0/3yearsAchievements.pdf
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●

●

●

●م�رشوع قانون حول ان�ضمام لبنان �إىل معاهدة الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (ار�سل �إىل
الربملان مبوجب املر�سوم رقم  – 17451بتاريخ .)2006/7/15
●ان�شاء مديرية للمناق�صات العامة يف كل وزارة (�أر�سل �إىل الربملان مبوجب املر�سوم رقم
 – 973بتاريخ .)2007/11/24
●بهدف تقييم درجة الإ�صالحات التي تنطوي عليها م�شاريع القوانني هذه ،ال بد للمرء �أن
ينتظر التعديالت التي قد تدخلها اللجان النيابية �أو �إقرارها قبل م�صادقة جمل�س النواب
ي�صوت جمل�س النواب على
على م�شاريع القوانني املذكورة �سابقاً .حتى يومنا هذا مل ّ
�صوت عليها ،فعلى ال�سلطة التنفيذية �أن تع ّد املرا�سيم
م�شاريع القوانني هذه ،وحتى لو ّ
التطبيقية لهذه الوحدات الإدارية احلديثة الت�شكيل ،لكي ت�صبح فاعلة وجاهزة للتنفيذ.
فعلى �سبيل املثال يف  8ت�رشين الأول� /أكتوبر  2008وافق جمل�س النواب على ان�ضمام
لبنان �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ( .)UNCACومنذ ذلك التاريخ مل تتم
املوافقة على املر�سوم التطبيقي للبدء بتطبيق بنود االتفاقية.

امل�سائلة
● ●ي�ضمن النظام اللبناين التوازن بني ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية ،ويحر�ص على �أن
يتمكن الربملان من حما�سبة ال�سلطة التنفيذية على �أدائها .ويتعني على احلكومة يف
مطلع واليتها �أن تقدم بيانها العام �أو �سيا�ستها العامة �إىل الربملان ،و�أن تك�سب ثقته يف
اعتبارا من يوم �إ�صدار مر�سوم ت�أليف احلكومة .وال متار�س احلكومة
يوما
غ�ضون ثالثني ً
ً
36
�سلطاتها قبل نيلها ثقة جمل�س النواب .ولكن منذ ا�ستقالل لبنان وحتى �إبرام اتفاق
الطائف عام  ،1990مل ت�ستقل �أي حكومة نتيجة حلجب الربملان الثقة عنها .وال ينح�رص
ذلك مبنح الثقة لت�أليف احلكومات ،بل يتو�سع لي�شمل �أي ق�ضية نزاعية �أي�ضاً .هذه امل�س�ألة
هي من بني الق�ضايا الأ�سا�سية التي تخترب مدى مالءمة و�صالحية نظام الف�صل بني
ال�سلطات يف لبنان.
●

●

●�إ�ضافة �إىل هذه ال�سلطة ،مينح النظام اللبناين النواب حق الإ�رشاف على عمل احلكومة
من خالل توجيه �أ�سئلة وا�ستجوابات �شفهية وخطية� ،أو من خالل �إن�شاء جلان حتقيق
برملانية خا�صة .ويعمل بهذه الآليات املذكورة يف "النظام الداخلي للربملان" (من
املادة � 124إىل املادة  )142عند ح�صول �سوء ا�ستخدام لل�سلطات �أو عند ن�شوب �أي �أزمة
حكومية .ويجوز �أن ترتافق هذه الأدوات بطلب �سحب الثقة .يف هذه احلالة ،يتعني على
احلكومة اال�ستقالة ما �أن ي�صوت الربملان باملوافقة على �سحب الثقة.
●�أما بالن�سبة �إىل �صالحيات الرقابة املعطاة ملجل�س النواب ،من املهم �أن نلفت النظر
�إىل �أنه يف الفرتة ما بني عامي  2004و 2006نالحظ من �سجالت جمل�س النواب �أن
الكثري من النواب مل يكونوا معنيني ج ّدي ًا يف ممار�سة حقوقهم يف التحقيق يف �أن�شطة
ال�سلطة التنفيذية ويف تنفيذ براجمهم .و�أحد الأ�سباب وراء عدم ا�ستخدام النواب
ل�صالحياتهم الرقابية هو �أنهم جزء من النظام الذي يدير ال�سلطة التنفيذية� ،سواء
ي�صوتوا �ضد �أنف�سهم �أو
انتموا اىل الأغلبية �أو اىل الأقلية .لذلك ،من غري املعقول �أن
ّ
�ضد زمالئهم يف احلكومة .يلقي اجلدول التايل ال�ضوء على هذه امل�س�ألة ولإظهار
معنى هذا الأمر:

 36املادة  64من الد�ستور اللبناين ،من�شورة على املوقع http://www.servat.unibe.ch/icl/le00000_.html
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37

جدول رقم ( )1عدد النواب الذين يلج�أون �إىل طرح الأ�سئلة واال�ستجواب
العام

عدد الأ�سئلة واال�ستجوابات عدد النواب128/

2004

11

128/8

2005

24

128/19

2006

12

128/14

املجموع

47

128/41

�إ�ضافة �إىل ال�سلطة الت�رشيعية� ،أن�شئت ثالث م�ؤ�س�سات رقابية تابعة لرئا�سة احلكومة مبوجب
قانون �ضبط الأداء احلكومي الإداري واملايل .نذكر من بني هذه امل�ؤ�س�سات جمل�س التفتي�ش
املركزي امل�س�ؤول عن �ضبط �أعمال خمتلف الإدارات العامة لتت�أكد من �أنها ت�ؤدي عملها وفق ًا
للقواعد و الأ�صول والأنظمة املرعية الإجراء.
ويتحقق ذلك من خالل مفت�شي الرقابة الذين يتم اختيارهم وفق ًا للحقول املختلفة التي
يتوقع �أن يغطوها (املايل واالداري والرتبوي والهند�سي وال�صحي واالجتماعي والزراعي).
كما يحق لهيئة التفتي�ش املركزي �أن تو�صي بفر�ض عقوبات على موظفي الدولة املخالفني
لأحكام القوانني املرعية الإجراء .وتهدف هذه الآلية �إىل حتقيق امل�ساءلة �ضمن القطاع
التنفيذي يف الإدارة العامة .وهذه الهيئة ،وعلى غرار م�ؤ�س�سات الرقابة الأخرى ،تفتقر حالي ًا
�إىل املوارد الب�رشية امل�ؤهلة لتحديث الت�رشيعات الإدارية و املالية والتقنية ،و�إىل االعتمادات
املالية ،و�إىل �إعادة النظر يف �صالحياتها ،و�إىل حت�سني الرواتب والأجور واحلوافز جلذب
اجليدة واملدربني يف خمتلف حقول االخت�صا�ص املطلوبة
املتخرجني ال�شباب من اجلامعات ّ
يف �أي �إدارة عامة حديثة .وكما هو احلال يف باقي �أجهزة القطاع العام ،ف�إن متو�سط عمر
امل�ؤ�س�سات الرقابية قد جتاوز ال�ستني عاماً.
38

يف لبنان ال وجود لقوانني �أو �أنظمة قانونية تفر�ض على امل�س�ؤولني �أو موظفي الدولة واجب
ت�سليم املواطنني �أو املنظمات غري احلكومية �أي وثيقة �أو معلومات خالل �أداء واجباتهم
الوظيفية� ،إذ يعتربون �أن هذا مي�س بامل�صلحة العليا للبالد .لكن القليل من املبادرات
اخلجولة �أطلقت الطالع الر�أي العام على حقوقه وواجباته وكذلك حقوق وواجبات موظفي
الدولة .وميكن الإثناء على جهود "املعهد املايل" يف وزارة املالية يف هذا املجال� ،إذ يعقد
�إجتماعات منتظمة مع منظمات املجتمع املدين لإطالعها على ق�ضايا خا�صة باملوازنة
وال�سيا�سات ال�رضيبية وعمليات مالية �أخرى من �أجل توعية الر�أي العام على ق�ضايا معينة.
�آليات النزاهة
ما من قواعد �أخالقية �أو �سلوكية ر�سمية حتدد معايري امل�س�ؤولية لأع�ضاء ال�سلطة التنفيذية.
ويف موازاة ذلك ،ما من قواعد تنظم ت�ضارب امل�صالح و ال�صالحيات ،كعدم تطبيق مبد�أ ف�صل
النيابة عن الوزارة.

 37املوقع االلكرتوين اخلا�ص مبجل�س النواب اللبناين .ورد يفhttp://www.lp.gov.lb/manchourat :
 38املوقع االلكرتوين اخلا�ص بهيئة التحقيق املركزية .ورد يفhttp://www.cib.gov.lb/website.htm :
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مينع على العاملني يف ال�سلطة التنفيذية �أن يتلقوا هدايا� ،أو هبات ،وف ًقا للمادتني 351
و 352من قانون �أ�صول املحاكمات اجلنائية اللبناين�،إذ تفر�ض العقوبات واجلزاءات على
الربملانيني وعلى الوزراء على حد �سواء �إذا ما قبلوا الهدايا ،مما قد يعترب مبثابة قلة �أمانة و
خيانة للم�صلحة العامة ،والذي من �ش�أنه �أن يحكم عليهم بال�سجن لفرتة قد ترتاوح بني ثالثة
�أ�شهر وثالث �سنوات ،كما ميكن ان يحكم عليهم بدفع ما ال يقل عن �ضعف قيمة الهدية� .إال �أن
�أع�ضاء ال�سلطة التنفيذية مل يتهموا يوم ًا بتهمة قبول الهدايا منذ �إ�ستقالل لبنان.
مينع على �أع�ضاء ال�سلطة التنفيذية من امتالك ال�رشكات �أو من العمل يف القطاع اخلا�ص
خالل واليتهم ،حتى بعد تركهم منا�صبهم فما من لفرتة ترتاوح بني ال�سنتني واخلم�س
�سنوات ،و لكن ال توجد قيود متنعهم من دخول القطاع اخلا�ص بعد الفرتة املن�صو�ص عنها
لبع�ض املنا�صب ،هكذا درجت العادة ،مبا �أن النخب ال�سيا�سية اللبنانية التي ت�شغل مقاعد
يف م�ؤ�س�سات ال�سلطات الت�رشيعية والتنفيذية كانت وما زالت تت�ألف من مالكي الأرا�ضي،
و�أ�صحاب امل�صارف ،والتجار ،وممثلي العائالت التقليدية ،و�أ�صحاب املهن (املحامني على
وجه اخل�صو�ص) الذين يتمتعون بالنفوذ يف خمتلف �إدارات وم�ؤ�س�سات الدولة العامة و
ح�صولهم على التمويل اخلا�ص والتجاري و امل�رصيف .ال بد من اال�شارة هنا �إىل مثال مثري
لالهتمام حول طرق �إ�ستغالل القطاع اخلا�ص ،فخالل العدوان الإ�رسائيلي على لبنان يف
متوز /يوليو – �آب�/أغ�سط�س � 2006ساهم عدد من رجال الأعمال وب�سخاء يف �إعادة بناء
اجل�سور التي دمرها اال�رسائيليون .ولكن من الالفت للنظر �أن معظم هذه امل�ساهمات ذهبت
39
�إىل م�شاريع يف مناطق تبينّ �أنها يف نهاية املطاف معاقل نفوذ ه�ؤالء املح�سنني!
ال�شفافية
يف  27ت�رشين الثاين/نوفمرب � ،1999أقر الربملان اللبناين "قانون الإثراء غري امل�رشوع"
الهادف �إىل �ضبط �أ�صول امل�س�ؤولني املوجودين يف ال�سلطة ،وتقييد �أي حماوالت ا�ستغالل
للخدمة العامة� ،أو الر�شوة� ،أو تراكم الرثوات غري امل�رشوعة.
ي�رصحوا
تن�ص املادة  4من القانون �آنف الذكر �أن "موظفي القطاع العام والربملانيني عليهم �أن ّ
عن �أ�صولهم و�أ�صول فروعهم يف منا�سبتني :خالل ال�شهر الأول من توليهم ال�سلطة ،وخالل فرتة
ثالثة �أ�شهر من ترك املن�صب ".وفق ًا للمادة  ،5يجب �أن تقدم هذه ال�سجالت �إىل رئي�س املجل�س
الد�ستوري� .إال �أن القانون ال يو�ضح الإجراءات التي ميكن لرئي�س املجل�س الد�ستوري مبوجبها
�أن يتحقق من �رشعية هذا النوع من الت�رصيحات و ال حتى فتح املغلف املغلق الذي يقدمه
امل�س�ؤول �إال يف حال وجهت تهمة ف�ساد �إىل امل�س�ؤول .و هذا مل يحدث لغاية اليوم.
ميكن لعامة النا�س �أن ينفذوا �إىل �سجالت بيانات الأ�صول اخلا�صة ب�أع�ضاء ال�سلطة التنفيذية
من خالل طلب املعلومات من املحكمة� ،إال �أن هذا الإجراء مكلف جداً� ،إذ يتعني على املواطنني
دفع  25مليون لرية لبنانية ( 17000دوالر �أمريكي!) (املادة  10من قانون الإثراء غري
امل�رشوع) .حتى يومنا هذا مل ترفع طلبات من هذا النوع ب�سبب النق�ص يف االجراءات و�صعوبة

 39خليل جبارة" ،م�س�ؤولية ال�رشكات يف جمتمع م�ستقطب "،ورد يف:
http://www.gopacnetwork.org/Docs/ARPAC/Corporate%20Social%20Responsibility%20in%20Lebanon%20
Article%20EN.pdf
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�إيجاد الأدلة الداعمة .وبغياب قانون حلماية كا�شفي الف�ساد يف القوانني اللبنانية 40من
ال�صعب على املواطنني �أن يو�شوا �أو يخربوا عن �أية عملية فا�سدة ترتكبها �شخ�صيات عامة
نافذة ب�سبب خ�شيتهم من �أن يتعر�ضوا للإنتقام والأذية .حالي ًا تقوم اجلمعية اللبنانية لتعزيز
ال�شفافية ب�إعداد م�سودة قانون حماية كا�شفي الف�ساد بالتعاون مع منظمات غري حكومية
�أخرى ومع نواب لبنانيني كي يتمكنوا من تطبيقها م�ستقبالً.
تخ�ضع عملية �صنع القرار بهدف �إ�صدار قرارات منتظمة ،لعدد من الت�رشيعات القانونية .فعلى
�سبيل املثال ،املادة  2من املر�سوم رقم  2552اخلا�ص بـ" تنظيم �ش�ؤون ال�سلطة التنفيذية"
ال�صادر يف  1992/8/1ين�ص على �أنه "وفق ًا لكل حالة ترفع �إىل جمل�س الوزراء ،على الوزير
ثم يرفعه �إىل �أمانة جمل�س الوزراء بعد احل�صول
�أن يعد ملف ًا يت�ضمن الوثائق ذات ال�صلة ومن ّ
على �إذن من رئي�س جمل�س الوزراء الدراجه على جدول الأعمال ،وعندها ميكن توزيع ن�سخ عن
امللف على باقي الوزراء" .حينها فقط ي�ستطيع جمل�س الوزراء مناق�شة الق�ضية خالل االجتماع
الوزاري .على الرغم من الإ�صالح الذي �أدخلته وزارة املال لتعزيز ال�شفافية ال�رضيبية من
خالل �إ�صدار تقارير �شهرية وف�صلية ،ومن خالل و�ضع املوازنة يف ت�رصف الر�أي العام عرب
االنرتنت ،تبقى الثغرة الأكرب يف املوازنة تركيبتها املعقدة بالن�سبة �إىل النا�س الذين لي�س
لديهم فكرة عن �إجراءات املحا�سبة وحتديداً املحا�سبة العامة .من جهة �أخرى ،عدم �إدراج
موازنات امل�ؤ�س�سات العامة البالغ عددها  81والتي هي جزء من الإدارة العامة ،ي�شكل م�شكلة
جتعل من ال�شفافية جمرد �رساب! .فالإدارات الوحيدة املدرجة يف املوازنة هي املوازنات
امللحقة اخلا�صة بوزارة االت�صاالت مع �أوجريو وهي م�ؤ�س�سة عامة تابعة للوزارة ،ومديرية
اليان�صيب الوطني ومكتب احلبوب وال�شمندر ال�سكري .يف الواقع ،ال تخ�ضع نفقات و�إيرادات
معظم امل�ؤ�س�سات العامة وب�شكل دائم ملراقبة �أجهزة الرقابة ،مما يطرح عالمات �إ�ستفهام
�إ�ضافية حول �شفافية ال�سلطة التنفيذية ب�شكل عام.
�آليات ال�شكاوى /التطبيق
تن�ص املادة  80من الد�ستور على �رضورة �إن�شاء جمل�س �أعلى مهمته مقا�ضاة الر�ؤ�ساء
والوزراء .وتظهر الأدلة �أنه منذ اال�ستقالل عام � 1943شهد لبنان �إتهام وزيرين فقط بتهمة
�إهمال جدي لواجباتهم ،وقد متت تربئة هذين الوزيرين بنهاية التحقيق ،ومل ت�صدر �أية
عقوبات بحقهما كما ين�ص عليه قانون العقوبات ،ومل يتم �إتهامهما يوم ًا مبوجب �أحكام
املجل�س الأعلى ،كما مل يلتئم املجل�س الأعلى يوماً ،ومل يتم حتى تفعيله للقيام بواجبته .كما
ف�شل جمل�س النواب يف حجب الثقة عن �أية حكومة يف �أي ظرف من الظروف واملنا�سبات،
ومل يتهم يوم ًا الوزراء مبوجب �أحكام املجل�س الأعلى .لذلك ف�إن �سلطة فر�ض العقوبات بحق
م�س�ؤول �أ�ساء الأمانة و ا�ستغل من�صبه ملنفعة خا�صة يف ال�سلطة التنفيذية لي�ست فاعلة ،وهذا
يعود �إىل عدد من الأ�سباب منها:
● ●النظام الطائفي اللبناين املعقد واخل�شية من زعزعة التوافق بني خمتلف ممثلي الطوائف.
● ●ت�ضارب امل�صالح بني الربملانيني وقدرتهم على �شغل منا�صب وزارية يف الوقت نف�سه.
هذا احلق وارد يف املادة  28من الد�ستور .منذ اتفاق الطائف عام  1990كان  50يف
املئة من وزراء كل احلكومات نواباً .يف نف�س الوقت .هذا الأمر �أ ّدى �إىل �سوء تطبيق مبد�أ
ف�صل ال�سلطات نظراً �إىل �شعور الوزراء ب�أنهم لن يخ�ضعوا لأي رقابة �أو لأي حجب للثقة.
41

 40تعمل اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية ب�صفتها ع�ضواً يف ال�شبكة الوطنية للحق يف الو�صول �إىل املعلومات على م�سودة قانون
حلماية �شهود الف�ساد� ،سيتم رفعها �إىل جمل�س النواب قبل نهاية عام  .2009ملزيد من املعلومات انظر www.a2ilebanon.net :
 41املجل�س الأعلى هو حمكمة �سيا�سية� .إنه فرع ق�ضائي م�ستقل كما ورد يف املادة  80من الد�ستور الوطني .وتكون وظيفة املجل�س
مقا�ضاة الر�ؤ�ساء والوزراء .ويت�ألف من  7نواب ينتخبهم جمل�س النواب ومن  8من الق�ضاة اللبنانيني املرموقني.
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●

كما ال بد من الإ�شارة �إىل �أن الوزراء الذين هم يف الوقت نف�سه نواباً ،يكونون عادة �أع�ضاء
بالكتل النيابية النافذة ،فكلما ازداد عدد النواب يف احلكومة ،كلما ازداد ت�أثري الكتل النيابية
على ال�سلطة التنفيذية .و هذه املعادلة تقودنا �إىل اال�ستنتاج ب�أن احلكومة �أ�شبه مبجل�س
نيابي م�صغر ،ميثل فيه الوزراء زمالءهم يف املجل�س النيابي وبالتايل ميتنعون عن حجب
الثقة العتبارات عديدة.
42
●احل�صانة املمنوحة للوزراء حتميهم من املالحقة القانونية  ،ويت�ضح هذا الأمر من
خالل املادة  70من الد�ستور اللبناين الذي ين�ص على ما يلي" :يحق ملجل�س النواب اتهام
رئي�س الوزراء والوزراء باخليانة العظمى �أو بتهمة الإهمال اخلطري لواجباتهم ".ال ميكن
اتخاذ قرار االتهام �إال ب�أكرثية ثلثي �أع�ضاء جمل�س النواب وهو يعترب عدد ي�صعب جمعه.
ويختلف و�ضع الوزراء عن و�ضع النواب ،فه�ؤالء يتمتعون بح�صانة �أمام الق�ضاء ب�ش�أن
43
يروجون لها.
الآراء التي يعربون عنها والأفكار التي ّ

 42ال ي�أتي الد�ستور على ذكر �أي ح�صانة للوزراء.
 43املادة  39و 40من الد�ستور .ورد يفwww.parliament.gov.lb/doustour/default.htm :
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املوارد /الهيكلية
تناط ال�سلطة الت�رشيعية اللبنانية باملجل�س النيابي .وهي هيئة م�ؤلفة من غرفة واحدة
تنتخب لوالية مدتها �أربعة �أعوام .يف �إثر اتفاق الطائف عام  ،1989وزعت املقاعد النيابية
البالغ عدها  128بالت�ساوي بني امل�سيحيني وامل�سلمني فح�صل كل منهما على  64مقعداً.
وفق ًا للمادة  20من النظام الداخلي ،يتوزع �أع�ضاء الربملان على  16جلنة ت�رشيعية دائمة:
1 .1جلنة املوازنة واملال 17 :ع�ضواً.
2 .2جلنة الإدارة والعدل 17 :ع�ضواً.
3 .3جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية واملغرتبني 17 :ع�ضواً.
4 .4جلنة الأ�شغال العامة والنقل والطاقة واملياه 17 :ع�ضواً.
5 .5جلنة التعليم والثقافة 12 :ع�ضواً.
6 .6جلنة ال�صحة العامة والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية  12 :ع�ضواً.
7 .7جلنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات  17 :ع�ضواً.
8 .8جلنة املهجرين 17 :ع�ضواً.
9 .9جلنة الزراعة وال�سياحة 12 :ع�ضواًجلنة البيئة 12 :ع�ضواً.
1010جلنة االقت�صاد الوطني والتجارة وال�صناعة والتخطيط 12 :ع�ضواً.
1111جلنة الإعالم واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية 12 :ع�ضواً.
1212جلنة ال�شباب والريا�ضة 12 :ع�ضواً.
1313جلنة حقوق الإن�سان 12 :ع�ضواً.
1414جلنة الطفل واملر�أة 12 :ع�ضواً.
1515جلنة تكنولوجيا املعلومات 12 :ع�ضواً.
ال يحق لأي نائب �أن ين�ضم �إىل جلنتني م�سجلتني با�ستثناء جلان حقوق الإن�سان ،وتكنولوجيا
املعلومات ،واملر�أة والطفل .وحتدد املادة  19من النظام الأ�سا�سي ملجل�س النواب �أن انتخاب
هذه اللجان يجري بالت�صويت باالقرتاع ال�رسي .ويف حال تعادل عدد الأ�صوات بني نائبني،
يعطى املن�صب للنائب الأكرب �سناً.
تت�ضح ا�ستقاللية الربملان من خالل مراجعة عملية املوازنة التي تنظم النتائج التي
يتو�صل �إليها الربملان وموارده .وحتدد املواد  ,121و ،122و 123من النظام الداخلي
�أن هيئة مكتب جمل�س النواب هي امل�س�ؤولة عن �إعداد موازنة الربملان وعن الإ�رشاف
على تطبيقها .تنفذ املوازنة من خالل املعامالت التي يوقع عليها رئي�س جمل�س النواب
�أو نائبه ،بالتن�سيق مع �أحد �أميني ال�رس ومع �أحد املوظفني .يجب �أن يطبق هذا وف ًقا
لقانون املحا�سبة العامة .ويف نهاية ال�سنة املالية ،يتعني على رئا�سة الربملان �أن تقدم
لوزارة املال الئحة باالعتمادات امل�رصوفة ،ممهورة بختم الرئي�س �أو نائبه .وهكذا ،يتبع
الربملان �آلية املوازنة ذاتها املطبقة على الوزارات.
يت�ألف جمل�س النواب من �إدارتني �أ�سا�سيتني :مكتب الأمني العام ومكتب املفت�ش العام.
وتنق�سم الإدارتان �إىل �شعب فرعية متعددة جمموع موظفيها  337موظفاً ،وف ًقا للقرار
رقم  934ال�صادر بتاريخ  2005/12/8عن رئي�س جمل�س النواب.ويقال �أن عدد
املوظفني كبري و هناك لغط حول حجم اجلهاز الب�رشي يف املجل�س النيابي� ،إال �أن
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م�ستوى الكفاءة واالحرتاف يختلف من فرد لآخر .وتعترب املعا�شات لي�س بامل�ستوى
الذي ي�سمح للجهاز القيام بالأعباء املفرت�ض �أن يقوم بها ،ولكن مرد ذلك عائد �إىل
تدين رواتب موظفي جمل�س النواب ن�سبي ًا وامل�شابهة لرواتب القطاع العام ب�صورة عامة.
44
وهذا دفع الأ�شخا�ص الكفوئني �إىل البحث عن عمل يف القطاع اخلا�ص.
دور امل�ؤ�س�سة/وعالقتها بالركائز الأخرى
لبنان جمهورية برملانية تعترب الهيئة الت�رشيعية فيه ال�سلطة احلا�سمة �إال �أنها لي�ست الآمر
الناهي� ،إذ �إن الد�ستور اللبناين ين�ص على مبد�أ ف�صل ال�سلطات .ويف هذا ال�سياق ،ميثل
املجل�س النيابي نقطة االنطالق لت�شكيل �أي �سلطة يف البالد .فهو يعطي الهيئة الت�رشيعية
اللبنانية �سلطة الإ�رشاف على ال�سلطة التنفيذية و�ضبطها.
على الرغم من هذا ،ما زال عدد من الأكادمييني والفقهاء ومنظمات املجتمع املدين يبذلون
جهود حثيثة لتطوير الت�رشيعات بطرق �أف�ضل .وتنجم من جراء ذلك حتديات ،مردها حماولة
املواطنني وجمموعات املجتمع املدين املعنية االنخراط ب�شكل فاعل يف ال�ش�أن العام.
والإ�شكالية تنجم من �أن الد�ستور ال ي�ضمن حق املواطنني واملنظمات غري احلكومية بامل�شاركة
يف �صوغ م�شاريع القوانني �أو يف �إدارة ال�ش�أن العام .بيد �أن املنظمات غري احلكومية مثل احلملة
املدنية من �أجل الإ�صالح االنتخابي 45قد مار�ست �ضغوط ًا حثيثة لإدخال �إ�صالحات على
قانون االنتخاب الأخري (القانون رقم  2008/25املعدل مبوجب القانون رقم  .)2008/59من
هذا املنطلق ،متكنت هذه احلملة من ت�أمني دور املراقب يف اللجنة النيابية للإدارة والعدل التي
كانت م�س�ؤولة عن مراجعة م�رشوع قانون االنتخاب .نتيجة لذلك ،قدم ممثل هذه احلملة امل�شورة
التقنية واملعلومات حول كل الإ�صالحات .46كما منح املجتمع املدين حق مراقبة الإنتخابات
للمرة الأوىل بح�سب ما جاء يف املادة  20من القانون.
بح�سب الد�ستور اللبناين ،يجب على الهيئة الت�رشيعية امل�صادقة على كل القوانني .من
هذا املنظار ،على جمل�س النواب �إقرار كل النفقات العامة قبل �إ�صدار �أي من قوانني
الإنفاق احلكومي.
تخول ال�سلطة الت�رشيعية
وفق ًا للمادة  115من النظام الداخلي ،خالل مناق�شة املوازنةّ ،
�إلغاء �أو تخفي�ض الأحكام اخلا�صة بالأموال االحتياطية املقرتحة يف املوازنة� .أما حق زيادة
الإنفاق فهو مبني يف حالتني حمددتني .الأوىل تطر�أ خالل مناق�شة م�رشوع املوازنة داخل
جلنة املوازنة واملال .يف هذه االجتماعات ،يحق للنواب �أن يتجاوزوا �إنفاق املوازنة� ،رشط
احل�صول على موافقة احلكومة (املادة  19من قانون املحا�سبة العامة)� .إىل ذلك ،حت�صل
احلالة الثانية خالل مناق�شة م�رشوع املوازنة يف اجلمعية العامة للربملان (املادة ،114
نظام الربملان الداخلي).

 44ع�صام �سليمان" ،الربملان اللبناين "،يف :الربملان يف الدول العربية (عمل جماعي) (بريوت :املركز العربي لتطوير حكم
القانون والنزاهة.)2007 ،
� 45أطلقت احلملة املدنية للإ�صالح االنتخابي عام  .2006وهي ائتالف يت�ألف من منظمات املجتمع املدين اللبناين تتزعمه
اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية – ال ف�ساد واملركز اللبناين للدرا�سات ،واجلمعية اللبنانية من �أجل دميقراطية االنتخابات،
تدعو �إىل �إ�صالح انتخابي جدي يف لبنان.
 46دورين خوري" ،قانون االنتخاب يف لبنان :كوب ن�صف ممتلئ 10 "،ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2008ورد يف:
http://www.ccerlebanon.org/inpress.asp?id=80

نظام النزاهة الوطني-لبنان 2011

55

 -2السلطة التشريعية

 9نظام النزاهة الوطني

على الرغم من �أن النواب يتمتعون ب�سلطة تغيري م�رشوع املوازنة ،يدفعهم احلق املحدود
بتجاوز املوازنة� ،إىل عدم تعديل م�رشوع املوازنة يف املمار�سة.
كما تن�ص املادة  116من النظام الداخلي على �أن الت�صويت على قانون م�رشوع املوازنة
يجب �أن يطول كل ق�سم على حدة .وعند الإنتهاء من مناق�شة م�رشوع املوازنة ،على ال�سلطة
الت�رشيعية �أن تقرن موافقتها من خالل امل�صادقة عليه .وال ميكن للهيئة الت�رشيعية �أن ت�صدر
م�رشوع قانون حول الإنفاق الإ�ضايف (�إنفاق من خارج املوازنة) �إال بعد انتهاء املجل�س
النيابي من مناق�شاة م�ضمون امل�رشوع املقدم.
ال�سلطة الت�رشيعية لي�ست هيئة الإ�رشاف الوحيدة ل�ضبط الإنفاق احلكومي .فالد�ستور اللبناين،
يف املادة  87منه� ،أتى على ذكر ت�شكيل ديوان املحا�سبة .هذا الديوان هو حمكمة �إدارية
لديها �صالحيات مالية وق�ضائية ،مل�ساعدة املجل�س النيابي يف الإ�رشاف على امل�سائل
املتعلقة باملوازنة� ،إ�ضافة �إىل اجراء مراجعة حتليلية للعمليات املالية املعقدة .ولديوان
املحا�سبة م�س�ؤولية مراقبة ا�ستعمال الأموال العامة ومدى مطابقتها مع القوانني والأنظمة
املرعية االجراء ومراقبة املوظفني احلكوميني يف حال خرقهم لأ�صول الإنفاق 47.ويتجلى
�إ�رشاف الربملان على عملية التدقيق من خالل موافقة الربملان على قطع احل�ساب" ال�صادر
عن ديوان املحا�سبة كما هو مذكور يف قانونه التنظيمي .وتوفر بيانات قطع احل�ساب
للربملان معلومات �أ�سا�سية حول ال�سبل التي مت بوا�سطتها جمع العائدات و�رصف النفقات
من قبل ال�سلطة التنفيذية.
حيز التنفيذ �إ ّال بعد �إقرارها
كما تن�ص املادة  53من الد�ستور على �أال تدخل املعاهدات الدولية ّ
من قبل املجل�س النيابي .بالنتيجة ،كان على جمل�س النواب �أن يوافق على م�رشوع القانون
املر�سل عام  2006من احلكومة جلهة ان�ضمام لبنان �إىل معاهدة الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد .هذه املعاهدة ت�سمح للبنان ،عند �إقرارها ،باالن�ضمام �إىل االئتالف الدويل الكبري
الهادف �إىل مكافحة الف�ساد على امل�ستويني املحلي والإقليمي .وافق الربملان اللبناين يف 8
ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2008على ان�ضمام لبنان �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
و�ضمن �إطار تعزيز ال�شفافية ومكافحة الف�ساد ،بذل النواب واللجان النيابية ق�صارى جهدهم
خالل ال�سنوات املا�ضية لإدخال مفهوم النزاهة يف احلياة العامة .ولهذه الغاية ،متت �إحالة
عدد من م�شاريع القوانني �إىل اجلمعية العامة للربملان مثل:
 -1اقرتاح قانون حول تعديل الإ�رشاف على احرتام ف�صل الرقابة الربملانية املن�صو�ص
عنه يف النظام الداخلي للربملان .يهدف هذا االقرتاح �إىل حت�سني �أداء الربملان .بحيث يتم
تفعيل �أدوات امل�ساءلة واملحا�سبة ،مما ي�سمح بتطوير نظام املناق�شة العامة من خالل عقد
اجتماعات �إ�ضافية للهيئة العامة.
 -2اقرتاح قانون حول تعديل بع�ض �أحكام قانون املجل�س الأعلى ملحاكمة الر�ؤ�ساء
والوزراء .يف الواقع ،يفتقر القانون احلايل لأ�صول تطبيقية ت�ضمن ح�سن �سري العمل .مثالً،
جلان التحقيق الت�رشيعية ال تلتزم �أي مهل لإجناز مهماتها.
 47يتوافر يف املوقع الإلكرتوين لديوان املحا�سبة:
www.coa.gov.lb/Templates/InsideTemplate_en.aspx?PostingId=295
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 -3اقرتاح قانون يهدف �إىل مكافحة الف�ساد يف القطاع العام؛ هدف هذا االقرتاح هو
تاليف ا�ستغالل امل�ؤ�س�سات العامة ،والرتويج حلرية ال�صناعة والتجارة .فالقانون املقرتح
ينادي ب�إن�شاء "الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد" ،يف حماولة لرتويج النزاهة وال�شفافية يف
املرافق العامة.
 -4م�سودة م�رشوع قانون الو�صول �إىل املعلومات ،الذي قام ببلورته فريق العمل القانوين التابع
�إىل"ال�شبكة الوطنية حلق الو�صول �إىل املعلومات" .وقد قام نواب �أع�ضاء يف جمعية "برملانيون
48
لبنانيون �ضد الف�ساد" بتقدميه اىل املجل�س النيابي بتاريخ  9ني�سان�/أبريل .2009
املحا�سبة
عززت التعديالت الد�ستورية التي �أقرت يف اتفاق الطائف عام  1989موقف املجل�س
النيابي ،الذي مل يعد من املمكن حله عملي ًا وفق ًا للمادتني  65و 77من الد�ستور .كما
�أنها عززت ال�صالحيات النيابية يف عدة اجتاهات و�أدخلت املحا�سبة وامل�ساءلة بدرجة
49
�أعلى ومبقدار �أكرب يف النظام.
بناء على طلب من
يف املمار�سة ،ال�سلطة التنفيذية هي من يتمتع ب�سلطة حل املجل�س النيابي ً
رئي�س اجلمهورية� .إال �أن ال�سلطة التنفيذية مل ت�ستخدم يوم ًا هذه ال�صالحية وخا�صة بعد اتفاق
الطائف .حتى خالل اال�ضطرابات ال�سيا�سية الأخرية التي �أملت بلبنان والتي دامت �أكرث من
عامني ( ،)2008-2006مل تطبق هذه ال�صالحية .وهذا ناجم عن الإلتبا�س الد�ستوري الذي ال
يوفر �آليات يعمل بها حلل املجل�س النيابي .على �سبيل املثال ،تن�ص املادة  65من الد�ستور على
بناء على طلب من رئي�س اجلمهورية �إذا مل ينعقد جمل�س
�أن جمل�س الوزراء "يحل جمل�س النواب ً
النواب ،من دون �أ�سباب موجبة ،يف غ�ضون �أ�سبوع من دورته العادية و�إذا مل يجتمع طيلة دورتني
ا�ستثنائيتني متتاليتني ،تزيد مدة كل منهما عن ال�شهر الواحد� ،أو �إذا رد جمل�س النواب خطة
موازنة �سنوية بغية �شل احلكومة ".عملياً ،مل يطبق هذا الأمر منذ اتفاق الطائف عام .1989
يجدر بالربملان �أن يرفع �إىل مكتبه عدة تقارير �إدارية مثل -1 :حم�رض بكل االجتماعات
الت�رشيعية -2 ،جدول �أعمال اجلل�سات -3 ،مالحق تت�ضمن م�سودات امل�شاريع ،واالقرتاحات،
والتقارير ،قبل � 24ساعة من انعقاد �أي جل�سة ت�رشيعية.
�إىل جانب الفرع التنفيذي ،ذكر الد�ستور يف املادة  19منه �رضورة �إن�شاء املجل�س الد�ستوري.
يدقق هذا املجل�س يف د�ستورية القوانني ال�صادرة عن الربملان ،ويبت يف النزاعات التي تن�ش�أ
خالل االنتخابات النيابية �أو بعدها.
عام  ،2000قدم عدة مر�شحني طعون ًا �إىل املجل�س الد�ستوري ب�ش�أن االنتخابات النيابية
فراجعها املجل�س� .أما يف عام  ،2002فقد عدل املجل�س يف نتيجة االنتخابات الفرعية التي
�أدت �إىل تعيني نائب جديد.
�إال �أن النزاع ال�سيا�سي امل�ستمر منذ عام  2005ترك �أثره على �أغلب امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية.
�إحدى هذه امل�ؤ�س�سات هو املجل�س الد�ستوري الذي ظل معط ًال طوال ثالثة �أعوام .وهكذا،
بعد انتخابات عام  2000النيابية ،مل يكن مبقدور املجل�س مراجعة الطعون التي برزت بني
 48متوافر يف املوقع التايلwww.a2ilebanon.org :

 49فار�س �سا�سني" ،لبنان :دور الربملان يف ن�ضال من �أجل ال�رشعية ،وامل�صاحلة الوطنية ،والإ�صالح والتحرير "،مبادرة برنامج
الأمم املتحدة حول الأزمات الربملانية والوقاية واالنتعا�ش ،ني�سان� /أبريل  ،2006متوافر يف املوقع:
.www.arabparliaments.org/publications/legislature/2005/conflict/lebanon-e.pdf
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الف�صائل ال�سيا�سية الكربى .ويف عام  ،2009مت ت�أليف جمل�س د�ستوري جديد ل�ضمان �إجراء
انتخابات حرة ودميقراطية يف حال ن�شوء نزاعات بعد انتخابات عام  2009النيابية.
حتت ذريعة الف�صل الثامن من النظام الداخلي اخلا�ص مبجل�س النواب املعنون "العرائ�ض
وال�شكاوى" ،ميكن للمواطنني �أن يقدموا عري�ضة من �أي نوع كان �إىل مكتب الربملان مبا يف
ذلك ق�ضايا الف�ساد .ويقوم هذا الأخري بالتدقيق يف العري�ضة �أو ال�شكوى ،ويحق له �أن يبت
فيها �أو رف�ضها عند مناق�شتها خالل اجتماع الهيئة العامة ملجل�س النواب .فقد هذا الإجراء
فعاليته �إذ �إنه ،ومع مرور الوقت وال�سنني ،بد ًال من مناق�شة العرائ�ض وال�شكاوى املقدمة
من املواطنني �إىل املجل�س النيابي ،طر�أ تقليد جديد ،يقوم على االكتفاء بعر�ض موجز عن
العرائ�ض وال�شكاوى .بالتايل ،كف املواطنون عن �إر�سال تلك ال�شكاوى �إىل املجل�س النيابي
50
وا�ستعا�ضوا عن هذا الإجراء برفع التقارير مبا�رشة �إىل �أع�ضاء املجل�س النيابي.
�آليات النزاهة
ما من مدونة �سلوك ر�سمية لأع�ضاء املجل�س النيابي� .إال �أن املادة  75من النظام الداخلي
ملجل�س النواب ت�رسد احلاالت التي مينع فيها �أع�ضاء املجل�س النيابي من �إلقاء كلماتهم.
مثالً ،ما �إن ي�ستخدم اخلطيب �ألفاظ ًا نابية بحق الأطراف ال�سيا�سيني� ،أو النواب الآخرين
�أو اللجان الت�رشيعية� ،أو الكتل النيابية ،يحق لرئي�س جمل�س النواب �أن يطلب من اخلطيب
�إنهاء خطابه على الفور� .إىل ذلك ،ال يورد النظام الداخلي ملجل�س النواب اللبناين �أي �أحكام
ملكافحة الف�ساد.
يخ�ضع النواب و�أع�ضاء ال�سلطة التنفيذية للأنظمة ذاتها املتعلقة بت�ضارب امل�صالح كما هو
مذكور يف الق�سم التنفيذي .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن النظام الربملاين اللبناين ال ي�سمح بعمل
جمموعات �أو جمموعات �ضغط تعيق عمل املجل�س ،وبالتايل ف�إن العمل الت�رشيعي يقت�رص
على �أع�ضاء الربملان دون �سواهم.
ال�شفافية
يطبق على �أع�ضاء املجل�س
�إن "قانون الإثراء غري امل�رشوع" الآنف الذكر يف الق�سم التنفيذيّ ،
النيابي وعلى ال�سلطة التنفيذية على حد �سواء� ،إذ يتعني عليهم الإف�صاح عن �أ�صولهم املادية
اخلا�صة وعن �أ�صول فروعهم ،يف منا�سبتني :خالل ال�شهر الأول من الوالية ،وخالل الأ�شهر
الثالثة بعد مغادرة املن�صب .وفق ًا للمادة  ،5يجب �أن حتال هذه ال�سجالت �إىل رئي�س املجل�س
الد�ستوري� .إال �أن القانون ال يو�ضح الإجراءات التي ميكن للرئي�س بوا�سطتها �أن يدقق يف
�رشعية هكذا ت�رصيحات� .إن عدم فعالية هذا القانون دفع �إىل �إن�شاء جلنة وزارية بغية درا�سة
�إمكانية �صوغ قانون �إثراء غري م�رشوع جديد .تنوي هذه اللجنة النظر يف �إلغاء املادة 10
من القانون احلايل التي تق�ضي وجوب مقدم الطلب (امل�ستدعي) دفع  25مليون لرية لبنانية)
51
 17000دوالر �أمريكي!) لل�سماح للمواطنني ب�إثارة ق�ضية �إثراء غري م�رشوع.
على غرار كل الوزارات ،يحيل املكتب النيابي النفقات التقديرية للإنفاق احلكومي �إىل وزارة
املال .وتت�ضمن موازنة الدولة ال�سنوية موازنة الربملان ،وميكن الو�صول �إليها ما �إن ت�صدرها
احلكومة .من بني اللجان الت�رشيعية املختلفة ،جلنة املال واملوازنة .ويق�ضي دور هذه اللجنة
 50طوين عطاهلل" ،الدرا�سة الوطنية حول الدور التمثيلي للربملان اللبناين( "،بريوت :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي و ،POGAR
 ،)2008متوافرة يف املوقع التايل:
www.pogar.org/publications/legislature/2008/studies/sum-representation-leb- a.pdf

51

البلد.2009/10/19 ،
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ب�إدارة كل امل�سائل املتعلقة باحل�سابات اخلا�صة بالفرع الت�رشيعي ،وبالتدقيق يف بع�ض
م�شاريع القوانني ذات ال�صلة .وقد جرت العادة �أن ت�صدر جلنة املال واملوازنة بيانات �صحفية
تبلغ فيها اجلمهور عن املوا�ضيع املدرجة على جدول �أعمالها ملناق�شتها خالل اجتماعات
اللجنة� .إال �أنه ال يتم تقدمي �أي تفا�صيل عن املناق�شات يف هذه الن�رشات� ،إذ �إنه ما زال من
ال�رضوري �أن يقر الربملان م�رشوع قانون احلق يف الو�صول �إىل املعلومات.
ال�شكاوى� /آليات التطبيق
احل�صانة النيابية هي مو�ضوع الف�صل الثالث ع�رش من النظام الداخلي للمجل�س النيابي.
وفق ًا للمادة  92من النظام الداخلي ،يقدم وزير العدل طلب رفع احل�صانة �إىل رئي�س املجل�س.
بعدها ،يتم التدقيق يف امللف من قبل هيئة مكتب املجل�س وجلنة الإدارة والعدل اللتني
تعقدان اجتماعات م�شرتكة وترفعان يف النهاية تقريراً لرئي�س املجل�س النيابي .ويجب �أن
يتخذ قرار رفع احل�صانة بالأكرثية الن�سبية بناءاً للمادة  34من الد�ستور .ولكن احل�صانة
النيابية جعلت من ال�صعب مقا�ضاة النواب الذين ي�شتبه بقيامهم ب�أعمال م�شينة �أو فا�سدة.
ففي حقبة ما بعد اتفاق الطائف ،مل يتهم �إال نائبان بالتورط يف ق�ضايا ف�ساد .وقعت هاتان
احلالتان عامي  1994و.1999
ويف واقع احلال ،مل يتم �صوغ قانون حماية كا�شفي الف�ساد لغاية اليوم .وبالتايل ،ف�إن
املواطنني ما زالوا ي�شعرون ب�أنهم يفتقرون �إىل احلماية يف حال بلّغوا عن حالة ف�ساد يف
ال�سلطة الت�رشيعية �أو يف �أي قطاع حكومي �آخر.
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املوارد /الهيكليات
هناك ع�رشون حزب ًا �سيا�سي ًا نا�شط ًا من �أ�صل مئة م�سجالً ،ميكن و�صف ال�ساحة ال�سيا�سية
اللبنانية على �أنها متثل املجتمع املحلي املتنوع .واذ حتيط بلبنان ثقافة النظام ال�سلطوي
وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ،غالب ًا ما ينظر اىل هذا البلد على �أنه الدميقراطية العربية الوحيدة
يف ال�رشق الأو�سط .فمع وجود جمل�س نيابي فاعل ونا�شط ،وانتخابات حرة ،و�صحافة حرة،
وجمتمع مدين حر ،من ال�سهل تكوين نظرة مماثلة مقارنتها باملحيط العربي الذي حتكمه �أنظمة
تيوقراطية ال تدعي الدميوقراطية� .أما من منظار درا�سة نظام النزاهة الوطني ف�إن ال�صورة
خمتلفة� .إذ من ال�صعب فهم هذا البلد حيث الأمور تتغيرّ ب�شكل م�ستمر داخلي ًا وخارجياً.
ا�ستطاع لبنان الذي ي�ضم  18طائفة خمتلفة ،حتقيق �شيء من اال�ستقرار الن�سبي بالرغم من
االنق�سامات االجتماعية العميقة واالختالفات ال�سيا�سية القائمة داخل املجتمع .يف املقابل،
�شهد لبنان الكثري من النزاعات الأهلية والإقليمية ،ح ّفزها الو�ضع االقليمي ،مما �شكل اختباراً
قا�سي ًا للنظام ال�سيا�سي اله�ش الذي انبثق بعد �أن و�ضعت احلرب الأهلية �أوزارها والقائم
على توازن القوى بني خمتلف قادة الطوائف .هذا النظام القائم على متثيل املجتمع املحلي
من خالل تركيبة حكومية تعك�س النظام الطائفي ال�سائد يف لبنان ،والذي مت الإتفاق على
ت�سميته بالدميقراطية التوافقية ،وميكن جت�سيد الواقع ال�سيا�سي املعقد يف لبنان من خالل
الأحزاب ال�سيا�سية املتعددة �آنفة الذكر ،والتي تعك�س االجتاهات ال�سيا�سية واملجموعات
الطائفية على اختالفها.
جدول رقم ( )2الأحزاب ال�سيا�سية يف لبنان
احلزب ال�سيا�سي/املجموعة الزعيم

التمثيل الطائفي

حزب الوطنيني الأحرار

دوري �شمعون

م�سيحي

الكتائب

�أمني اجلميل

م�سيحي

احلزب التقدمي اال�شرتاكي

وليد جنبالط

درزي

حزب الكتلة الوطنية

كارلو�س اده

م�سيحي

حركة �أمل

نبيه بري

�شيعي

حزب اهلل

ح�سن ن�رص اهلل

�شيعي

تيار امل�ستقبل

�سعد احلريري

�سني

القوات اللبنانية

�سمري جعجع

م�سيحي

التيار الوطني احلر

مي�شال عون

م�سيحي

احلزب الدميقراطي اللبناين

طالل �أر�سالن

درزي

الي�سار الدميقراطي

اليا�س عطا اهلل

علماين

التجدد الدميقراطي

ن�سيب حلود

علماين

احلزب ال�سوري القومي
االجتماعي

�أ�سعد حردان

علماين

احلزب ال�شيوعي اللبناين

خالد حدادة

علماين

حزب البعث العربي ال�شرتاكي فايز �شكر
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الط�شناك

هوفيغ ميخيتاريان

�أرمني

الهن�شاك

�سيبوه كالباكيان

�أرمني

رامغافار

�آفو داك�سيان

�أرمني

جدول رقم (� )3أبرز التكتالت ال�سيا�سية يف االنتخابات النيابية للعام 2005
ا�سم التكتل

النواب (املجموع)

تكتل تيار امل�ستقبل (� 14آذار)

33

كتلة املقاومة (حزب اهلل) (� 8آذار)

14

كتلة التحرير واالمناء (�أمل) (� 8آذار)

15

كتلة التيار الوطني احلر (� 8آذار)

14

كتلة احلزب التقدمي اال�شرتاكي (� 14آذار)

18

املجموع

 94من �أ�صل 128

جدول رقم ( )4الأحزاب ال�سيا�سية والتكتالت يف جمل�س نواب العام 2009
احلزب ال�سيا�سي /الكتلة

عدد املقاعد

كتلة تيار امل�ستقبل

 29نائب

القوات اللبنانية

 5نواب

الكتائب

 5نواب

اللقاء الدميقراطي

*

52

 12نائب

الي�سار الدميقراطي

نائب واحد

اجلماعة الإ�سالمية

نائب واحد

هن�شاك

نائبان

الأحرار

نائب واحد

� 14آذار -املنت�سبون امل�ستقلون

 15نائب

كتلة التحرير والتنمية

 13نائب

التيار الوطني احلر

 19نائب

كتلة الوفاء للمقاومة

 13نائب

* انق�صم اللقاء الدميوقراطي �إىل كتلتني ،الأوىل وهي جبهة الن�ضال الوطني وت�ضم  7نواب ،الثانية اللقاء الدميوقراطي وت�ضم  5نواب

http://nowlebanon.com/NewsArticleDetails.aspx?ID=97943 52
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الطا�شناك

نائبان

كتلة املردة

 4نواب

احلزب القومي ال�سوري االجتماعي

نائبان

احلزب الدميقراطي اللبناين

نائبان

حزب البعث العربي ال�شرتاكي

نائبان

يعتمد النظام الطائفي على ال�صفقات والتحالفات على م�ستوى النخبة لأن امل�صلحة
الهم الرئي�سي بالن�سبة �إىل الزعماء عو�ض ًا عن الق�ضايا
ال�شخ�صية وحماية الطائفة هما ّ
امل�شرتكة التي تهم ال�ش�أن العام .كما �أن الأحزاب ال�سيا�سية الطائفية (الكتائب ،واحلزب
التقدمي اال�شرتاكي ،والقوات اللبنانية ،و�أمل ،وحزب اهلل) ،على عك�س "الأحزاب املمتدة عرب
احلدود الوطنية" التي لديها برنامج �شامل �أكرث ب�شكل عام ،فقد ح ّدت من �رشعية الدولة� .إذ
ال ي�سع الأحزاب ال�سيا�سية �إال الت�أثري ب�شكل غري مبا�رش ،لأن النظام قد و�ضع وفق ًا ل�صيغة
ح�سا�سة ال ت�سمح لأية فئة �أن ت�سيطر على الأخرى.
�إن متويل الأحزاب ال�سيا�سية يختلف بني جمموعة و�أخرى .ال حدود للهبات ،كما ال توجد
قاعدة ر�سمية تنظم عملية متويل الأحزاب .على الرغم من �أن الإنفاق يذهب �أو ًال لتمويل
احلزب واالمناء االجتماعي داخل الطائفة ،ميكن للتدفقات املالية �أن تو�سع رقعتها يف خالل
االنتخابات لت�شمل �رشاء الأ�صوات.
ال تتم مناق�شة التمويل العام للأحزاب ال�سيا�سية كما ال يتم دعمه يف لبنان لأ�سباب عدة:
حجم العجز يف املوازنة (حالي ًا  40يف املئة).
● ●بع�ض الأحزاب ال ترغب يف الك�شف عن م�صادر متويلها (حتديداً تلك التي حتظى بتمويل
دويل كبري).
● ●غياب ثقافة دفع ال�رضائب الوظيفية جتعل من ال�صعب تطبيق نظام متويل عام.
قبل مناق�شة �أي ت�رشيع �إ�صالحي خا�ص بالتمويل العام ،ال ب ّد من ح�صول تغيري �أو ًال يف ذهنية
ال�سيا�سيني واملجتمع مع رف�ض للف�ساد الذي ي�شكّل جزءاً من الن�سيج ال�سيا�سي اللبناين.
يرجح ك ّفة املناف�سة ل�صالح الأحزاب املهيمنة.
�إ�ضافة �إىل املوارد املالية ،ف�إن الدعم الدويل ّ
فعلى �سبيل املثال� ،أ�صغر الأحزاب يف لبنان هي �أحزاب غري طائفية لأنها ال ت�ستطيع
اكت�ساب ال�شعبية من خالل اخلطاب الطائفي .فالتفكري الذي يعك�س م�صالح املجموعات
وامل�صالح الطائفية هو الذي يزيد من �شعبية احلزب� .إن بع�ض اللبنانيني ال ي�ؤمنون بوجود
�أحزاب علمانية حقيقية .وبغ�ض النظر عن نتيجة هذا النقا�ش ،ف�إن املوارد املالية واالعالمية
متوافرة يف يد الأحزاب املهيمنة الأكرث حتفظ ًا وذات القاعدة الأو�سع ،مما يجعل الكثريين
53
ي�ؤمنون ب�أن املناف�سة ت�أتي ل�صالح املجموعات املحافظة.

� 53شنتال �رسكي�س حنا وكارما �إكمكجي بوالديان " ،التمويل العام للأحزاب ال�سيا�سية :حالة لبنان "،حلول متويلية عامة
للأحزاب ال�سيا�سية يف املجتمعات ذات الأغلبية امل�سلمة (وا�شنطن :امل�ؤ�س�سة الدولية للأنظمة االنتخابية. )2009 ،
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دور امل�ؤ�س�ساة وعالقتها بالركائز الأخرى
يتجلّى دور الأحزاب ال�سيا�سية ب�صفتها �إحدى ركائز النظام الوطني للنزاهة يف متثيل
امل�صالح االجتماعية يف ال�ساحة ال�سيا�سية ،من خالل االبقاء على حكومة م�ستقرة .لكن يف
لبنان الركود ال�سيا�سي يعود اىل التغيريات املتوا�صلة يف احلكومات التي عرف عنها �أنها قد
تدوم لعامني كحد �أق�صى ،مع مدة حياة �أدنى ال تتعدى � 6أو � 7أ�شهر .هذا "ال�ضعف امل�ؤ�س�سي"
ي�ؤمن اال�ستقرار على املدى الق�صري� ،إال �أنه ال يعالج الق�ضايا الرئي�سية التي تتعلق باملحافظة
على اجلمهورية ،مبا يف ذلك اال�صالح االجتماعي واالقت�صادي العادل وتوفري الأمن.
بغ�ض النظر عن حجم الدوائر االنتخابية� ،ست�ستمر امل�شاركة يف الت�شكيلة احلكومية على
�أ�سا�س ان�ضمام النخبة �إىل حتالفات انتخابية ت�ضمن هيمنتها .والنتيجة هي �أنه عو�ض ًا
عن اعتماد املواطنني على احلكومة املركزية التي يفرت�ض بها حماية كل الفئات على
قدم امل�ساواة ،ي�ضعون ثقتهم يف الأمن الذي يوفره الزعماء ال�سيا�سيني لفئاتهم .بر�أي
�أنور خوري ،54يعترب غياب عملية ا�ضفاء الطابع االجتماعي على ال�سيا�سة ك�أحد �أبرز
التحديات يف لبنان ،حيث من ال�صعب جداً جتاوز القيم ال�سيا�سية التناف�سية والو�صول اىل
توجه �سيا�سي موحد .ويف نهاية املطاف ،من غري املرجح �أن تقوم عملية ا�ضفاء الطابع
االجتماعي على ال�سيا�سة وب�شكل مت�شعب ،ما مل تتفق الأغلبية النخبوية و�صانعو ال�سيا�سات
على �أن الأرباح التي �سيحققونها من عملية ا�ضفاء الطابع االجتماعي على ال�سيا�سة
�ستتخطى اخل�سائر .يف هذا ال�سياق ،تبقى �إمكانية م�ؤ�س�سات الدولة قا�رصة عن متثيل
امل�صلحة العامة.
اليوم ،يتزايد االنق�سام يف الواقع ال�سيا�سي اللبناين .فقد منت كتلتان �سيا�سيتان بارزتان
تكونان ر�ؤيا متناق�ضة ب�ش�أن م�ستقبل الدولة ،فوطّ دتا ال�سلطة من خالل ائتالفني معروفني
ّ
با�سم حركتي � 14آذار و� 8آذار .لهاتني الكتلتني ال�سيا�سيتني حلفاء دوليون خمتلفون ،حيث
مقرب من النظامني ال�سوري والإيراين ،يف حني �أن حتالف 14
يعرف عن حتالف � 8آذار �أنه ّ
�آذار يتبع النظام الأمريكي/ال�سعودي والأنظمة الغربية .واخلالفات بني الكتلتني تدور �أي�ض ًا
حول ال�ش�ؤون اللبنانية الإدارية و املالية الداخلية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية ،والأمنية
منها ،وطبع ًا كلها تتمحور حول الربامج ال�سيا�سية.
وتعود جذور هذا االنق�سام ال�سيا�سي احلاد �إىل �أحداث عام  ،2005ع�شية اغتيال رئي�س
جمل�س الوزراء رفيق احلريري ،والذي بلغ حد الفتنة يف �أيار /مايو  2008حني انفجرت
�أعمال عنف يف �شوارع بريوت من �أجل حل اخلالفات ال�سيا�سية .بالفعل ،غالب ًا ما حتول
االئتالفات ال�سيا�سية دون التمييز بني الأحزاب ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سات احلكومية .فقد �أظهرت
كل جمموعة فعاليتها يف ت�أمني الدعم �ضمن جماعتها من خالل توفري اخلدمات االجتماعية،
وامل�ساعدة يف �إعادة الإعمار بعد احلرب مع ا�رسائيل عام  ،2006ومن خالل جتيي�ش و�سائل
الإعالم خلدمة م�صاحلها ،مما ال يرتك �أي جمال للمناورة �أمام احلكومة املركزية.
املحا�سبة
حالي ًا تخ�ضع الأحزاب ال�سيا�سية يف لبنان للقانون العثماين اخلا�ص باجلمعيات العائد
لعام  .1909بغياب قيود �رصيحة ب�ش�أن التجمع �ضمن �أحزاب �سيا�سية ،تبقى حرية التجمع
�شاردة(!) ،وخالية من �أي مراقبة حكومية .يف الد�ستور اللبناين ،تن�ص املادة " 13حرية
54

Anwar Khoury, The Crisis in the Lebanese System (Washington: American Enterprise Institute for Public
Policy Research, 1976).
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التجمع� ...ضمن احلدود املن�صو�ص عليها يف القانون".لكن هذه القوانني تبقى متخلفة
ّ
وبالية ،بدل ان ترتفع الأ�صوات ويقوم توافق �آراء حول احلاجة اىل ا�صالح قانون الأحزاب
تعرف الت�رشيعات بالتف�صيل االجراءات االنتخابية،
ال�سيا�سية يف لبنان .فعلى �سبيل املثال ،ال ّ
فحتى اعتماد القانون رقم  25عام  ،2008مل تقم �أي �أحكام حول تنظيم متويل احلمالت ومل
طبق هذا القانون �أول مرة يف
حتدد �سقف للإنفاق يف العملية االنتخابية يف لبنان .وقد ّ
�إطار االنتخابات النيابية التي جرت يف  7حزيران/يونيو .2009
ينظم ديوان املحا�سبة عملية الإ�رشاف الق�ضائي على انفاق الأموال العامة .وهو م�س�ؤول عن
الوظائف الإدارية والق�ضائية معاً ،لكن عمله ينح�رص مبالحقة ومراقبة الإنفاق والعمليات
املالية يف الإدارات وبع�ض امل�ؤ�س�سات العامة واملوظفني احلكوميني املتهمني بانتهاك
الت�رشيعات الإدارية واملالية الواردة يف القوانني وعلى ر�أ�سها قانون املحا�سبة العمومية،
وبذلك تبقى الأحزاب ال�سيا�سية مبن�أى عن الرادع املتمثل باملقا�ضاة.
وت�سود الزبائنية لدى قيام الزعماء ال�سيا�سيني با�ستغالل موارد الدولة ،حيث �أن الوظائف
داخل احلكومة نادراً ما متنح على �أ�سا�س اجلدارة ،بل متنح على �أ�سا�س التحالفات الطائفية،
وال�سيما �أن ال وجود لت�رشيع حول ت�ضارب امل�صالح يف لبنان .فقادة الأحزاب ال�سيا�سية
غالب ًا ما ميلكون و�سائل �إعالمية منها ال�صحف و�شبكات التلفزة ،مما ميكنهم من احتكار
فرتات البث وتقدمي براجمهم من خالل حمالت ت�سويق حذقة .لكن قانون االنتخاب
اجلديد عام  2008ت�ضمن و�ضع بع�ض الإ�صالحات اخلا�صة با�ستغالل موارد الدولة خالل
فرتة احلملة االنتخابية .فهو يتناول منع ا�ستخدام الأماكن العامة والر�سمية واجلامعات
واملدار�س ودور العبادة لتنظيم �أي حدث انتخابي �أو للدعاية فيها .ال يحق ملوظفي
الدولة �أو للم�ستخدمني يف امل�ؤ�س�سات العامة ا�ستغالل مراكزهم مل�صلحة مر�شح �أو قائمة
(املادة  .)71كذلك ف�إن الف�صل ال�ساد�س من القانون االنتخابي يتناول بكامله التنظيمات
55
القانونية اخلا�صة بو�سائل الإعالم والإعالن وهي �سابقة مل يعرفها لبنان من قبل.
�آليات النزاهة وال�شفافية
من حيث �آليات ال�شفافية� ،أدرجت بع�ض الأحزاب ال�سيا�سية يف براجمها االنتخابية �أو
احلزبية �آليات ملكافحة الف�ساد .و�أدخلت �سل�سلة من اخلطوات الآيلة �إىل �إدخال مبادئ
ال�شفافية يف الإدارة العامة اللبنانية.
�أما بالن�سبة �إىل العمليات الداخلية اخلا�صة بالأحزاب ال�سيا�سية ،فهي تختلف بني جمموعة
و�أخرى .والعملية الدميقراطية التي تتخذ يف �إطارها القرارات �أو ينتخب �ضمنها الأع�ضاء
ل�شغل منا�صب قيادية فتتبعه معظم الأحزاب ال�سيا�سية .وهذا ينطبق عامة على املنا�صب
اخلا�صة بال�شباب والتنمية االجتماعية والعالقات مع و�سائل الإعالم .وحتى منا�صب نائب
الرئي�س ومدراء ال�ش�ؤون املالية ونواب الأحزاب ال�سيا�سية كلهم غالب ًا ما يتم انتخابهم من
قبل �أع�ضاء احلزب ال�سيا�سي عرب انتخابات دميقراطية .لكن من�صب الأمني العام �أو رئي�س
املنظمة ولو بقي على حاله ،فهو غالب ًا ما يتفق عليه باالجماع بني جميع �أع�ضاء املجل�س
ويف �صفوف الأحزاب ال�سيا�سية البارزة يف لبنان .و�إذا جرت انتخابات دميقراطية فتجري
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من دون وجود مر�شحني معار�ضني وي�ستخدم كاختبار �سي�ؤدي بالت�أكيد �إىل معدالت موافقة
بن�سبة  90يف املئة �أو �أف�ضل� .أ�ضافة �إىل �أنه يف حال تغيرّ رئي�س حزب �سيا�سي فهو وبح�سب
التقليد يرثه فرد من الأ�رسة كما هو احلال يف الكثري من الأحزاب ال�سيا�سية.
تظهر هذه ال�سابقة �أن الآليات الداخلية اخلا�صة باحلكم ال�صالح ما زالت تفتقر �إىل �إجراءات
املحا�سبة الأ�سا�سية بالن�سبة �إىل معظم ال�شخ�صيات املهمة يف الأحزاب ال�سيا�سية .و�إن هذا
النق�ص يف �أدنى �أ�شكال النزاهة هو الذي ي�ؤثر �سلب ًا يف النظام ال�سيا�سي عامة حيث �أن هذه
ال�شخ�صيات كانت وال تزال �صانعة القرار املهيمنة يف لبنان وهكذا فهي حتتكر التوجه
ال�سيا�سي امل�ستقبلي للبالد.
لكن ولتقييم �آليات ال�شفافية والنزاهة يف �إطار الأحزاب ال�سيا�سية ال بد من �إلقاء نظرة
مف�صلة على العملية االنتخابية وبالتايل على �أن�شطة �رشاء الأ�صوات.
ّ
�أ�صبح املر�شحون الذين ميثلون الأحزاب ال�سيا�سية ويرت�شحون لالنتخابات يخ�ضعون
للم�ساءلة ب�ش�أن جمموعة من االجراءات االنتخابية التي �أدرجت يف القانون رقم .2008
● ●على املر�شحني �أن يفتحوا ح�ساب ًا خا�ص ًا باحلملة االنتخابية ال يخ�ضع لل�رسية امل�رصفية،
ويجب �أن متر كافة امل�ساهمات والنفقات االنتخابية عرب هذا احل�ساب .كذلك ،على كل
مر�شح �أن يعينّ مدققاً ،وكل معاملة تتخطى قيمة املليون لرية لبنانية يجب �أن جتري على
�شكل �شيكات م�رصفية (املادة .)55
● ●ميكن للمر�شحني ا�ستخدام �أموالهم اخلا�صة �أو �أموال الأ�رسة يف حمالتهم .لكن م�صادر
التمويل يجب �أن ت�أتي من "�أ�شخا�ص طبيعيني �أو معنويني" .تعترب كل هبة نقدية �أو هدية
عينية �أو اكت�ساب مل�صلحة املر�شح ،م�ساهمة يف التمويل االنتخابي (املادة .)56
● ●جرى حتديد معدل ثابت من االنفاق هو مئة وخم�سون مليون لرية لبنانية .وملجل�س
الوزراء �أن يتخذ قراراً بزيادة املبلغ الذي ميكن للمر�شح انفاقه ،وهذا يعتمد على عدد
الناخبني يف دائرة املر�شح (املادة .)57
● ●حتظّ ر الهبات املالية وامل�ساعدة العينية لأفراد �أو جمموعات مهما كانت خالل الفرتة
االنتخابية .لكن هذا النوع من املنح م�سموح يف حال كان قائم ًا على الأقل يف خالل
ال�سنوات الثالث التي �سبقت احلملة االنتخابية (املادة .)59
يتعمدون انتهاك الأحكام املالية بال�سجن ملدة � 6أ�شهر
● ●يحكم على املر�شحني الذين ّ
�إ�ضافة اىل غرامة مالية �أو تفر�ض عليهم �إحدى العقوبتني .ميكن �إ�ضافة تقرير اللجنة �إىل
57
ملف ا�ستئناف االنتخابات اخلا�ص باملر�شح يف حال ح�صل ا�ستئناف (املادة .)62
56

تورد املادة  62من القانون االنتخابي �أحكام االنفاذ من �أجل �ضمان ال�شفافية يف العملية
االنتخابية ،وهي تن�ص على �أن �أي �شخ�ص ميتنع عن االمتثال لأحكام متويل احلمالت
الواردة يف القانون يعاقب بال�سجن ملدة � 6أ�شهر كحد �أق�صى وبدفع غرامة ترتاوح ما بني 50
و 100مليون لرية لبنانية (من � 33إىل � 66ألف دوالر �أمريكي) .معظم املر�شحني الفائزين
واملر�شحني من �أحزاب �سيا�سية بارزة رفعوا تقاريرهم بحلول  7متوز /يوليو � 2009إىل
هيئة الإ�شارف على احلملة االنتخابية (.)SCEC

56
57

جتدر اال�شارة اىل �أن القانون االنتخابي عام  2008ي�ستند �إىل املر�شحني الفرديني ولي�س �إىل الأحزاب ال�سيا�سية.
اجلمهورية اللبنانية" ،قانون االنتخابات النيابية رقم  ،"2008 / 25اجلريدة الر�سمية.2008 ,

نظام النزاهة الوطني-لبنان 2011

66

 -3األحزاب السياسية

 9نظام النزاهة الوطني

لكن حتى مع هذه االجراءات التقدمية ،يبقى �رشاء الأ�صوات حاجزاً �أ�سا�سي ًا يعيق نزاهة
املمار�سة داخل الأحزاب ال�سيا�سية .يف املمار�سة ،تعمل هيئة اال�رشاف على احلملة
االنتخابية حتت مظلة وزارة الداخلية والبلديات ل�ضمان االلتزام بالتنظيمات اخلا�صة
باالنتخابات .وبالرغم من هذا التح�سن االيجابي ،يبقى �رشاء الأ�صوات �شائع ًا وخا�صة
�أنه ال يتم ا�ستخدام لوائح اقرتاع مطبوعة م�سبقاً ،كما جرت اال�شارة �آنفاً .وكنتيجة لذلك،
جرت العادة �أن تقوم الأحزاب ال�سيا�سية ب�رشاء �أ�صوات ملر�شحني نيابيني هم من داخل
ائتالفها .من خالل اللجوء �إىل املفاتيح االنتخابية 58قد تدفع الأحزاب ال�سيا�سية لأحد �أفراد
عائلة ما مبلغ ًا كبرياً من �أجل الفوز ب�أ�صوات تلك العائلة كافة .وتقوم املفاتيح االنتخابية
نف�سها �أو مندوبو الأحزاب باعطاء الأوراق املعلّمة للأ�رسة التي تتلقى املال الدخالها يف
معينة حيث �أن بع�ض املر�شحني قد
�صندوق االقرتاع .توجد طرق خمتلفة لتعليم ورقة اقرتاع ّ
معين ًا �أو ورقة �أ�سمك �أو ورقة مع مربعات �إذ �إن �أي ورقة تعترب ورقة اقرتاع يف
يختارون لون ًا ّ
االنتخابات اللبنانية .وحني تقفل مكاتب االقرتاع �أبوابها يبقى ممثلو الأحزاب داخل مكاتب
االقرتاع للإ�رشاف على عملية فرز الأ�صوات وللتحقق من �أن الأوراق املعلّمة التي مت توزيعها
قد �أدخلت يف ال�صناديق .لهذا ف�إن غياب �أوراق االقرتاع املطبوعة م�سبق ًا ي�س ّهل عملية �رشاء
فعالة
الأ�صوات .واحدى نقاط ال�ضعف الكبرية التي تقف يف وجه تنفيذ تنظيمات قانونية ّ
خا�صة باملال ال�سيا�سي هو نق�ص �آليات االنفاذ امل�ستقلة.
العالقة بالركائز الأخرى
عند النظر يف العالقة بني الأحزاب ال�سيا�سية والركائز الأخرى املعرو�ضة يف الدرا�سة بنظام
النزاهة الوطني لأجل لبنان ،يت�ضح وجود ترابط بني جماالت عديدة .فالقانون العثماين
اخلا�ص باجلمعيات والعائد �إىل عام  1909نظّ م الأحزاب ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع
املدين يف لبنان كما �أن العديد من الأحزاب ال�سيا�سية لديها فرع تنظيمي ملمار�سة �أن�شطة
اقت�صادية واجتماعية وثقافية وخريية يف لبنان وغالب ًا ما ت�ستخدم ،كما يف املا�ضي،
للرتويج مل�صالح احلزب .ويف الوقت نف�سه متلك الأحزاب ال�سيا�سية �أي�ض ًا حمطات �إعالمية
وت�ستخدمها للإعالن عن براجمها ال�سيا�سية� .أخرياً ،ميلك العديد من قادة الأحزاب
ال�سيا�سية �أكرب �رشكات الأعمال يف البالد وي�ستخدمون ال�ساحة ال�سيا�سية ملكا�سب خا�صة.
متت درا�ستها ،تع ّزز احلاجة �إىل
كل هذه الروابط بني الأحزاب ال�سيا�سية وركائز عديدة �أخرى ّ
املطالبة بت�رشيع خا�ص يحد من ت�ضارب امل�صالح يف البالد.

 58املفاتيح االنتخابية هم �أفراد داخل املجتمعات املحلية يتم اختيارهم عادة نظراً �إىل و�ضعهم املرموق يف الأ�رس النافذة التي
مر�شح معينّ .
يدفع لها ل�ضمان �أ�صوات يف دوائرها ل�صالح ّ
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يف �أيلول� /سبتمرب � 2008أ�صدر جمل�س النواب قانون االنتخابات النيابية رقم ،2008/25
ولأول مرة يف لبنان �أن�ش�أت هيئة �إ�رشاف على احلملة االنتخابية ( .)SCECهذه الهيئة
م�س�ؤولة عن اال�رشاف على احلملة االنتخابية من حيث مراقبة و�سائل الإعالم واال�رشاف على
متويل احلمالت وفق ًا للإر�شادات التوجيهية املن�صو�ص عنها يف القانون� .أما وزارة الداخلية
والبلديات فهي امل�ؤ�س�سة امل�س�ؤولة عن �إدارة االنتخابات ب�شكل عام .مل تت�ضمن القوانني
االنتخابية ال�سابقة �أنظمة خا�صة بو�سائل الإعالم �أو بتمويل احلمالت .وقبل انتخابات عام
 2009كانت وزارة الداخلية والبلديات الهيئة الوحيدة امل�س�ؤولة وب�شكل ح�رصي عن العملية
االنتخابية .وهنالك الآن ما يزيد على  17مادة يف قانون االنتخابات اجلديد تتعلق بهيئة
اال�رشاف على احلملة االنتخابية ،حيث �أن الف�صل الثالث خم�ص�ص ح�رصي ًا لواليتها وهيكليتها
و�إ�صداراتها .و من دون الأخذ بعني االعتبار كل هذه العنا�رص ،ي�ستحيل �إجراء حتليل كامل
لعمل هيئة ادارة االنتخابات يف لبنان والنظر يف �إجنازاتها بطريقة �شمولية.
رحبت الكثري من امل�ؤ�س�سات املحلية والدولية مببادرة ان�شاء هيئة اال�رشاف على احلملة
لقد ّ
االنتخابية .لكن متت كثرياً املطالبة بجعلها هيئة م�ستقلة ال تخ�ضع ل�سلطة وزراة الداخلية
والبلديات .وعلى الرغم من هذه الثغرات ف�إن هيئة اال�رشاف على احلملة االنتخابية ُتعد
جيدة جتاه �إ�صالح النظام االنتخابي اللبناين.
خطوة �أوىل ّ
وفق ًا للمادة  19من قانون االنتخابات النيابية ،تتوىل هيئة اال�رشاف على احلملة االنتخابية
املهام وال�صالحيات التالية:
● ●تلقي طلبات و�سائل االعالم اخلا�ص ،واملقروء واملرئي وامل�سموع ،الراغبة يف امل�شاركة
يف الإعالن االنتخابي مدفوع الأجر وفق ًا لأحكام هذا القانون.
● ●مراقبة تقيد اللوائح واملر�شحني وو�سائل االعالم على اختالفها بالقوانني والأنظمة التي
ترعى املناف�سة االنتخابية وفق ًا لأحكام هذا القانون.
● ●ممار�سة الرقابة على الإنفاق االنتخابي وفق ًا لأحكام هذا القانون.
● ●ت�سلم الك�شوفات املالية العائدة حلمالت اللوائح واملر�شحني خالل مهلة �شهر من تاريخ
امتام العملية االنتخابية والتدقيق فيها.
● ●اعداد تقرير ب�أعمال الهيئة وايداعه الوزير الذي يرفعه �إىل كل من رئا�سة اجلمهورية،
ورئا�سة جمل�س النواب ورئا�سة جمل�س الوزراء ،وين�رش هذا التقرير يف اجلريدة الر�سمية.
وعلى الرغم من �أن املر�شحني مدعوون لتقدمي ك�شوفات ح�سابات �شاملة لهيئة اال�رشاف على
االنتخابات� ،إال �أن القانون ال يلزم الهيئة بن�رشها .وبالرغم من �أن القانون يفر�ض على هيئة
اال�رشاف على احلملة االنتخابية ن�رش تقريرها يف اجلريدة الر�سمية� ،إال �أن التقرير ال يت�ضمن
بال�رضورة التقارير املالية اخلا�صة باملر�شحني.

املوارد /الهيكلية

تت�ألف هيئة اال�رشاف على احلملة االنتخابية من ع�رشة �أع�ضاء ي�ساعدهم فريق تقني.
وا�ستخدمت الهيئة باملجموع  45مراقب ًا لو�سائل الإعالم و 10موظفني �إداريني للعمل
على انتخابات عام � .2009أما �أجورهم فتغطيها خزينة الدولة كما هو احلال فيما يخ�ص
�أع�ضاء الهيئة .وقد قدم االحتاد الأوروبي هبة لوزارة الداخلية والبلديات من �أجل �إعادة
ت�أهيل مبنى هيئة الإ�رشاف على احلملة االنتخابية وجتهيزه ب�شكل تام علم ًا �أنه كان مكتبة
عائدة للجامعة اللبنانية .كما ذكر �سابقاً ،ف�إن �إحدى املهمات املوكلة �إىل هيئة اال�رشاف
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على احلملة االنتخابية هي مراقبة و�سائل الإعالم والتمويل واالنفاق االنتخابي يف �إطار
االنتخابات النيابية لعام � ،2009إال �أنه عملي ًا مل ت�ستخدم الهيئة �إال مراقبني لل�صحف
اللبنانية ،وحمطات التلفزة والإذاعات.
مر ذكره ،ف�إن �إحدى املهمات الأ�سا�سية لهيئة اال�رشاف على احلملة االنتخابية هي
وكما َّ
تنظيم ومراقبة التمويل واالنفاق االنتخابي .ويعالج الف�صل اخلام�س من قانون االنتخابات
النيابية عام  2009القواعد القانونية اخلا�صة بهذا املو�ضوع .فهو يحدد �سقف االنفاق الثابت
مبئة وخم�سون مليون لرية واملتحرك �أربعة �آالف لرية (على الناخب يف الدائرة الواحدة) .كما
يطلب بتوثيق الهبات وتقدمي تقرير نهائي للح�سابات يت�ضمن كل امل�صاريف االنتخابية ،التي
يجب �أن تقدم �إىل هيئة اال�رشاف على احلملة االنتخابية مرفقة بكل امللفات الالزمة.
�إن قوانني هيئة اال�رشاف على احلملة االنتخابية تتما�شى بناحية معينة مع اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد التي �صادق عليها لبنان يف ت�رشين الأول�/أوكتوبر  .2008املادة
 37من االتفاقية تدعو كل دولة ع�ضو اىل التفكري يف اتخاذ االجراءات الت�رشيعية والإدارية
املنا�سبة ،مبا يتما�شى مع �أهداف االتفاقية ووفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية الواردة يف القوانني
املحلية ،وذلك حر�ص ًا على تعزيز ال�شفافية يف متويل الرت�شيحات مللء من�صب م�س�ؤول حكومي
منتخب ،وعند االقت�ضاء ،يف متويل الأحزاب ال�سيا�سية.

دور امل�ؤ�س�سة

تعمل هيئة اال�رشاف على احلملة االنتخابية حتت مظلة وزارة الداخلية والبلديات التي ت�رشف
على عملها والتي يحق لها ان تر�سل مندوب ًا عنها حل�ضور اجتماعاتها .وبالرغم من �أن الوزير
هو الذي ير�أ�س اجتماعاتها �إال �أنه لي�س لديه حق الت�صويت .لكن على الوزير �أن يوافق على
نظامها الأ�سا�سي .و ت�رشف هيئة اال�رشاف على احلملة االنتخابية على و�سائل الإعالم والتمويل
واالنفاق االنتخابيان فقط .وتبقى وزارة الداخلية والبلديات م�س�ؤولة عن �إدارة االنتخابات.
عينهم جمل�س الوزراء
تت�ألف هيئة اال�رشاف على احلملة االنتخابية من ع�رشة �أع�ضاء ّ
يف  13كانون الأول /دي�سمرب  .2008رئي�س الهيئة هو قا�ض �سابق يف حمكمة التمييز،
ونائب الرئي�س هو قا�ض �سابق يف جمل�س �شورى الدولة ،و�أحد �أع�ضاء اللجنة هو
قا�ض �سابق يف مكتب التدقيق الوطني ،واثنان من �أع�ضائها هما من نقابة املحامني،
ر�شح
واثنان من �أع�ضائها املتبقني هم خبريان يف و�سائل الإعالم وثالثة هم خرباء يف ّ
جمل�س الق�ضاء الأعلى ملن�صبال�ش�ؤون االنتخابية� .أما رئي�س هيئة اال�رشاف على احلملة
االنتخابية ،فقد جرى تر�شيحه من قبل جمل�س الق�ضاء الأعلى ،ثم مت تعيينه من قبل
جمل�س الوزراء .يتقا�ضى �أع�ضاء الهيئة �أجراً �شهري ًا مقطوع ًا من الدولة اللبنانية� .سبعة
املفو�ضني هم م�س�ؤولون متقاعدون من القطاع العام و انتهت مهماتهم بحلول كانون
من
ّ
الأول /دي�سمرب .2009
الهيكلية الطائفية للنظام اللبناين تنطبق على هيئة اال�رشاف على احلملة االنتخابية �أي�ضاً.
جرى تعيني �أع�ضائها على �أ�سا�س املعادلة الطائفية .وقد �أفادت �صحيفة حملية يف 15
حول ت�شكيل هيئة اال�رشاف على احلملة
كانون الأول /دي�سمرب  2008ب�أن جمل�س الوزراء ّ
االنتخابية �إىل ق�ضية جغرافية وطائفية 59،علم ًا �أن هيئة اال�رشاف على احلملة االنتخابية
 59ال�سفري.2008/12/15 ،
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ال متتلك املقاعد الكافية لتمثيل جميع الأطراف .ومل يكن وزير االقت�صاد والتجارة ،وهو من
�شمال لبنان ،را�ضي ًا على ت�شكيل الهيئة لأنها ال ت�ضم �أي ع�ضو من طرابل�س وال متثل الطائفة
ال�سنية 60.وعلى �صعيد �آخر ،ت�شري املقالة �إىل �أن �أحد الأ�سماء التي اقرتحتها وزارة الداخلية
والبلديات قد ا�ستبدل العتبارات �سيا�سية و فر�ض ع�ضو بديل نتيجة توافق �سيا�سي ومل
61
ينتخب كما ن�ص القانون.
حتى تاريخ �آب�/أغ�سط�س  2009ن�رشت هيئة اال�رشاف على احلملة االنتخابية ثالثة تقارير
تتعلق مبراقبة و�سائل االعالم .وحتلّل التقارير تغطية كل م�ؤ�س�سة �إعالمية (املكتوبة واملرئية
وامل�سموعة) وتك�شف عن االنتهاكات للحر�ص وت�أمني تغطية متوازنة بني املر�شحني .ومل
ت�سجل التقارير �أية م�شاكل ف�ساد �سواء داخلي ًا �أم خارجياً.

امل�ساءلة

تركّ ز عدة مواد يف قانون االنتخابات النيابية عام  2009على م�س�ؤوليات هيئة اال�رشاف
على احلملة االنتخابية وواجباتها .وقد �أ�صدرت هذه الهيئة قبل وخالل فرتة احلملة عدة
مرا�سيم وتعاميم لتو�ضيح املواد الغام�ضة املتعلقة بالتمويل واالنفاق االنتخابي
ومبراقبة و�سائل االعالم .وعلى هذه الهيئة �أن تق ّدم التقارير �إىل وزارة الداخلية والبلديات
و�إىل رئي�س اجلمهورية وجمل�س الوزراء .ولي�س على الهيئة ا�ست�شارة الر�أي العام.
مرة �أعطى القانون الإنتخابي املجتمع املدين احلق يف مراقبة االنتخابات.
ولأول ّ
وتفيد املادة  20من قانون االنتخابات النيابية عام  2009مبا يلي:
● ●يحق لهيئات املجتمع املدين ذات االخت�صا�ص مواكبة االنتخابات ومراقبة جمرياتها
على �أن تتوافر فيها ال�رشوط الآتية جمتمعة:
● ●�أن تكون اجلمعية لبنانية غري �سيا�سية ال تتوخى الربح ،و�أن تكون قد �أودعت �أوراق
ت�أ�سي�سها �أ�صو ًال قبل ثالث �سنوات على الأقل من موعد تقدمي الطلب.
● ●�أن تكون غري مرتبطة ب�أي جهة �أو طرف �سيا�سي ،و�أن ال ت�ضم يف هيئتها الإدارية �أي
مر�شح لالنتخابات.
منذ عام  ،1996راقبت اجلمعية اللبنانية من �أجل دميقراطية االنتخابات ( )LADEاالنتخابات.
تقود  LADEالتحالف اللبناين ملراقبة االنتخابات ( )CLOEوهو م�ؤلف من  54منظمة غري
حكومية و 8جامعات .بد�أ التحالف مبراقبة االنتخابات عام  .2005وخالل االنتخابات
النيابية عام  2009راقبت  LADEاالنتخابات؛ وحتديداً امل�سائل املتعلقة بو�سائل الإعالم .وقد
ا�ستخدمت  LADEما يزيد عن  2500مراقب ليوم االنتخابات من �أجل مراقبة املخالفات.
�أما اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية  -ال ف�ساد ،فقد راقبت االنفاق االنتخابي خالل
االنتخابات النيابية نف�سها ،وبد�أت �أن�شطتها الرقابية يف �أيلول�/سبتمرب  2008حر�ص ًا منها
على �إدارة العملية االنتخابية وفق ًا للمبادئ الدميقراطية التي تدعو �إىل احلكم ال�صالح .وت�ؤمن
اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية  -ال ف�ساد ب�أن �أي انتخابات ناجحة تتطلب عملية مراقبة
م�ستقلة ومو�ضوعية� :أي �آلية قادرة على �إنفاذ القوانني والأنظمة االنتخابية .وقد و�ضعت
اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية منهجية متعددة امل�ستويات ملراقبة االنفاق االنتخابي.
 60امل�صدر نف�سه.
 61امل�صدر نف�سه.
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فقد ا�ستخدمت  79مراقب ًا متطوع ًا للقيام بالأن�شطة يف الدوائر االنتخابية اللبنانية الـ .26
�أما عمل فريق املتطوعني في�ستكمله وي�رشف عليه من�سقون يف املناطق وفريق خرباء م�ؤلف
من م�س�ؤولني تنفيذيني و�إداريني وحمللني ومراقبني متواجدين يف مقرها العام .وقد �أن�ش�أت
اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية  -ال ف�ساد جمل�س ًا �إ�ست�شاري ًا م�ؤلف ًا من خرباء دوليني
وحمليني لتوفري اال�ست�شارات وامل�ساعدة التقنية للجمعية .وقد ركّ زت �أن�شطة املراقبة يف
اجلمعية على ما يلي :االعالنات واالحتفاالت واملنا�سبات العامة ونفقات احلملة الروتينية
وتوزيع املنافع على الناخبني وا�ستغالل املوارد العامة .كما قامت بتع ّقب الأن�شطة الوزارية
من خالل مراجعة يومية لل�صحف اللبنانية ملراقبة االنحياز ال�سيا�سي والك�شف عن �أي
�أمناط ا�ستغالل .وعملت �أي�ض ًا مع مراقبيها الـ  79وبالإ�شرتاك مع منظمات �أخرى تراقب
االنتخابات ،على توثيق �أي ا�ستغالل للموارد العامة مت ر�صده خالل االنتخابات.
مت اال�ستعانة �أي�ض ًا ببعثات مراقبة دولية بينها االحتاد
�إ�ضافة �إىل املراقبة املحلية ّ
الأوروبي ،ومركز كارتر الدويل واملعهد الدميقراطي الوطني وجامعة الدول العربية .وتفيد
املادة  20من قانون االنتخابات النيابية عام  2009مبا يلي" :تدر�س الوزارة طلبات
االعتماد الواردة اليها وتدقق يف حتقق ال�رشوط �أعاله ،ويعود لها �أن تقبل الطلب �أو ترف�ضه
ويف حال قبول الطلب ،حتدد الهيئة �أ�صول و�آليات مواكبة االنتخابات ومراقبة جمرياتها
بقرارات ت�صدر عن الوزارة قبل موعد االنتخابات ب�شهر على الأقل".
ويف �إطار توجيه العاملني معها يف تنظيم العملية الإنتخابية ،طورت وزارة الداخلية
والبلديات مدونة �سلوك للمراقبني املحليني والدوليني وطلبت منهم املوافقة عليها عند تقدمي
�أوراقهم للوزارة من �أجل احل�صول على تراخي�ص مراقبة العملية الإنتخابية.

�آليات النزاهة

لي�س لهيئة اال�رشاف على احلمالت االنتخابية مدونة �سلوك لكنها و�ضعت نظامها الأ�سا�سي
بعد  15يوم ًا على �إن�شائها .لوحظت �أمور عدة تعيق التطبيق املنا�سب لآليات النزاهة.
�أو ًال يفتقر لبنان �إىل قوانني تعني بت�ضارب امل�صالح .على لبنان العمل جيداً لتطبيق م�ضمون
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد التي �صادق عليها يف ت�رشين الأول�/أكتوبر .2008
على م�ستوى �آخر ،ميثل �رشاء الأ�صوات م�شكلة منهجية يف لبنان �سواء من خالل دفع الأموال
النقدية �أو من خالل توفري اخلدمات .وقد كان ذلك وا�ضح ًا يف االنتخابات النيابية عام
 2009ومل يقت�رص ذلك على الناخبني ،فقد دفعت الر�شاوى �أي�ض ًا للمر�شحني لكي ي�سحبوا
تر�شيحاتهم �أو الختيار قائمة عو�ض ًا عن �أخرى.
يف انتخابات عام � ،2009شاهد مراقبو اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية  -ال ف�ساد حاالت
�رشاء �أ�صوات من خالل تقدميات مادية يوم االنتخابات يف العديد من الدوائر االنتخابية.
وقد �أ�صدرت اجلمعية بيان ًا �صحافي ًا بعد االنتخابات بيوم واحد يفيد بالتايل:
"ح�صلت حاالت �رشاء للأ�صوات يف املنت وزحلة والبرتون وزغرتا والبقاع الغربي و�صيدا.
وقد تراوحت قيمة ال�صوت ما بني  60و  100دوالر �أمريكي يف �صيدا 800 ،دوالر �أمريكي
62
يف زحلة ،وحتى  3000دوالر �أمريكي يف زغرتا".
 62اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية ،بيان �صحفي حول النتائج الأولية مل�رشوع مراقبة الإنفاق االنتخابي .2009/6/8 ،ورد
يف جميع ال�صحف املحلية والتلفزيونات.
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ال�شفافية

على الرغم من �أن القانون ال يطالب بعملية ك�شف واف�صاح� ،إال �أن وزارة الداخلية والبلديات
�أن�ش�أت موقع ًا الكرتوني ًا النتخابات عام  63 2009وهذا املوقع تن�رش فيه كافة القرارات
والتقارير واملرا�سيم �سواء �صدرت عن هيئة اال�رشاف على احلملة االنتخابية �أو عن وزارة
الداخلية والبلديات� .إ�ضافة �إىل ذلك مت ن�رش جميع القرارات واملرا�سيم والتقارير يف الو�سائل
الإعالمية من مرئية وم�سموعة ومكتوبة.

ال�شكاوى� /آليات االنفاذ

كما ن�صت املادة  62من القانون االنتخابي ،على تنفيذ عقوبات �صارمة بحق املر�شحني
الذين مل يرفعوا التقارير املالية .وهذا ي�ضم ،باحلكم بال�سجن ملدة �ستة �أ�شهر كحد �أق�صى
وبغرامة ترتاوح بني  50مليون لرية لبنانية ( ما يعادل  33.333دوالر امريكي) و100
مليون لرية لبنانية ( ما يعادل  66.666دوالر امريكي)� ،أو ب�إحدى العقوبتني .لكن هذه
املادة ال ت�شري وال حت ّدد من امل�س�ؤول عن تطبيق هذه العقوبات .لكن يف �شهر �آب � /أغ�سط�س
قررت هيئة اال�رشاف على احلملة االنتخابية اتخاذ �إجراءات �صارمة بحق املر�شحني الذين مل
يقدموا تقاريرهم املالية.
وقد تق ّدم املر�شحني بـ� 19شكوى لدى املجل�س الد�ستوري .فعلى �سبيل املثال� ،صدرت
�شكوى �ضد حزب �سيا�سي يتزعمه م�س�ؤول �سني من قبل قوى � 8آذار مفادها �أن ناخبني �س ّنة
ح�صلوا على اجلن�سية اللبنانية م�ؤخراً نقلت نفو�سهم �إىل دائرة زحلة من �أجل زيادة عدد
64
�أ�صوات الناخبني ال�سنة يف هذه الدائرة.

العالقة بالركائز الأخرى

طبق قانون االنتخابات النيابية ال�صادر عام � 2009أول مرة يف حزيران /يونيو  2009وقد
ّ
�أدخلت فيه عدة �إ�صالحات وتنظيمات جديدة .و تعامل هذا القانون مع املر�شحني على �أ�سا�س
�أفراد و لي�س على �أ�سا�س �أحزاب �سيا�سية ،مما يجعلهم م�س�ؤولني ب�شكل مبا�رش عند تقدمي �أية
�شكوى �ضدهم .وقد قدمت هيئة اال�رشاف على احلملة االنتخابية ا�س�شارات خالل االنتخابات
لت�أمني املعلومات الالزمة للمر�شحني لفهم القانون وبخا�ص ًة فيما يتعلق بق�ضايا التمويل
واالنفاق االنتخابي.
�أجرت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية  -الف�ساد عدة مقابالت مع ممثلي �أحزاب �سيا�سية
ومدراء احلمالت االنتخابية للمر�شحني ،وقد عبرّ وا خاللها عن ر�أيهم ب�ش�أن هيئة اال�رشاف
على احلملة االنتخابية .وكان للأحزاب ال�سيا�سية �أ�سئلة عديدة متعلقة بالإقرار عن البيانات
املالية .كذلك راجعت الأحزاب �سيا�سية هيئة اال�رشاف على احلملة االنتخابية بخ�صو�ص
مت ا�ستجوابها عن حما�سها
تو�ضيح عدة فقرات يف القانون .وعبرّ ت جميع الأحزاب التي ّ
وعدم ممانعتها قيام هيئة اال�رشاف على احلملة االنتخابية بو�ضع البيانات املالية يف
ت�رصف الر�أي العام اللبناين.

www.elections.gov.lb 63
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املوارد /الهيكلية

يعد ديوان املحا�سبة حمكمة �إدارية ذات وظائف مالية وق�ضائية ،ت�رشف على الأموال
العامة وتلك املودعة يف اخلزينة .وهي م�س�ؤولة بوجه خا�ص عن مراقبة ح�سن ا�ستخدام
الأموال العامة وت�أمني �إمتثال الإنفاق للقوانني والأنظمة املرعية االجراء� ،إ�ضافة �إىل �أن
ديوان املحا�سبة م�سو�ؤل عن مقا�ضاة موظفي الدولة املتهمني بخرق القوانني والأنظمة
65
التي تنظم �إدارة الأموال العامة.
وعلى الرغم من �أن ديوان املحا�سبة هو �أعلى هيئة م�س�ؤولة عن مراقبة الأموال العامة،
�إ ّال �أن وزارة املالية هي �أي�ض ًا م�س�ؤولة عن ممار�سة الرقابة املالية لنفقات موظفي الدولة
خالل عملية تنفيذ املوازنة.
يقوم رئي�س ديوان املحا�سبة ب�إعداد خطة �إنفاقية ترفع الحق ًا اىل وزارة املال املدعوة �إىل
�إدخال التعديالت التي تعتربها الزمة .ويف هذا االطار ،يقوم جمل�س الوزراء ب�إعالن ون�رش
اخلطة النهائية بعد مناق�شة رئي�س الديوان .لكن ديوان املحا�سبة ال يتمتع باال�ستقاللية املالية
لأن كامل موازنته حتتاج اىل موافقة ال�سلطة التنفيذية املو�ضوعة يف يد جمل�س الوزراء.
�إن املوارد املالية املخ�ص�صة لديوان املحا�سبة ال تكفيه لي�ضطلع مبهمته الرئي�سية .والديوان،
بوجه التحديد ،م�س�ؤول عن مراقبة ادارات الدولة ( 78مديرية عامة يف  21وزارة) ،والبلديات
الكربى البالغ عددها ( 52توجد  952بلدية حالياً) يف لبنان ،وهناك  81م�ؤ�س�سة عامة
اال �إن الديوان ال ميكنه مراقبتها لأنه يفتقر �إىل املوارد الب�رشية ال�رضورية وحتديداً �إىل
مدققني 66و�إىل الإعتمادات التي ت�سمح له بت�أدية واجباته كما يجب.
ويبدو �أن اجلزء الرئي�سي من موازنة ديوان املحا�سبة كما هو مدرج يف موازنة الدولة
للعام  ،67 2005يخ�ص�ص للأجور ولي�س ال�ستخدام موظفني جدد �أو للقيام مب�شاريع �أو
متويل املعلوماتية �أو مراقبة العمليات املالية التي ت�ؤديها خمتلف امل�ؤ�س�سات الإدارية
مبوجب �صالحياتها .ومل تعك�س موازنتا عامي � 2010-2009أي زيادات يف قيمة
االعتمادات املخ�ص�صة.
68

دور امل�ؤ�س�سة /العالقة بالركائز الأخرى

ت�أ�س�س ديوان املحا�سبة مبوجب املادة  87من الد�ستور الوطني .هو يعمل مبنزلة حمكمة
تدقيق عليا .كذلك ،فقد �صدرت عدة قوانني ت�رشيعية منذ عام  1952تهدف �إىل �إعادة هيكلة
ديوان املحا�سبة .ويف عام  1982ا�س ُتحدث من�صب مدقق احل�سابات .كما �أن املر�سوم رقم
 133ال�صادر يف � 14أبريل/ني�سان � 1992أن�ش�أ ق�سم ًا خا�ص ًا بالقانون املايل يف معهد
الدرا�سات الق�ضائية ون�ص على �أن جميع ق�ضاة الديوان الذين يتم تعيينهم ،مبن فيهم
امل�ست�شارون وم�ساعدو املدعي العام ،يجب �أن يكونوا من خريجي املعهد.
 65املوقع االلكرتوين اخلا�ص بالديوان:
http://www.coa.gov.lb/Templates/InsideTemplate_en.aspx?PostingId=295

 66التقرير ال�سنوي لدوان املحا�سبة لعام � ،2005ص ،83ورد يف:

http://www.coa.gov.lb/Templates/HomeTemplate.aspx?PostingId=350

 67املوازنة العامة لعام  2005هي �آخر موازنة جرت املوافقة عليها من قبل جمل�س النواب .وبعد ذلك التاريخ ،كل م�شاريع املوازنات
التي قدمتها ال�سلطة التنفيذية هي بانتظار املوافقة عليها ،ب�سبب النزاع الذي �شهده لبنان من عام  2006حتى عام .2008
 68خ�ص�ص  2.1مليون دوالر امريكي من �أ�صل  3مليون لدفع �أجور الق�ضاة واملوظفني احلاليني يف ديوان املحا�سبة.
املوقع االلكرتوين لوزارة املالية اللبنانيةhttp://www.finance.gov.lb/Public+Finances/Budget :
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يخ�ضع ديوان املحا�سبة �إداري ًا ل�سلطة رئي�س جمل�س الوزراء حتت بند املادة الأوىل من قانون
تنظيم ديوان املحا�سبة ،والتي تن�ص على خ�ضوع الديوان ل�سلطة رئي�س جمل�س الوزراء
الإدارية والذي يكون مقره يف بريوت .وتن�ص املادة �أي�ض ًا على �إدراج موازنة الديوان يف
ف�صل املوازنة اخلا�صة برئا�سة جمل�س الوزراء.
جميع موظفي ديوان املحا�سبة ،با�ستثناء الق�ضاة ،يجري تعيينهم مبر�سوم جمل�س الوزراء
بناء على تو�صية جمل�س اخلدمة املدنية .وبهذا ،ف�إن عدم اعطاء ديوان املحا�سبة �سلطة
ً
التعيني ب�شكل مبا�رش يحد من قدرته على تنمية موارده الب�رشية .وذلك على عك�س وكاالت
االخرى امل�ؤ�س�سات العامة الأخرى التي لديها احلق يف توظيف م�ستخدميها اخلا�صني ،وهي
69
و�سيلة ل�ضمان ا�ستقالليتها.
ير�شح رئي�س ديوان املحا�سبة من قبل رئي�س جمل�س الوزراء وبعدها يتم تعيينه مبوجب
ّ
مر�سوم �صادر عن جمل�س الوزراء .ولي�س من ال�رضوري اختيار رئي�س ديوان املحا�سبة
من داخل امل�ؤ�س�سة نف�سها ،ولي�س معياراً �أ�سا�سي ًا �أن يكون خبرياً يف التدقيق �أو يف �ش�ؤون
املالية العامة .ويتمتع رئي�س ديوان املحا�سبة بال�صالحيات التي يتمتع بها وزير ،با�ستثناء
ال�سلطات الد�ستورية التي متنح للوزراء .ومبجرد تعيني رئي�س ديوان املحا�سبة واملدعي
العام وجميع الق�ضاة ،ي�صبح من ال�صعب جداً نقلهم �أو �رصفهم .وال ميكن نقلهم �إىل وظيفة
�أخرى من دون موافقة جمل�س الديوان امل�ؤلف من الرئي�س ومن املدعي العام ومن الق�ضاة
الثالثة الأعلى على م�ستوى البالد� .أما عملية ال�رصف فهي حمور مقا�ضاة وحماكمة من قبل
املجل�س الت�أديبي اخلا�ص امل�ؤلف من ق�ضاة رفيعي امل�ستوى .ومنذ ت�أ�سي�س هذا الديوان ،مل
70
يتم اللجوء اىل هذا االجراء يوماً.
ن�ص قانونه التنظيمي .ولكن يف
على ديوان املحا�سبة �أن يدقق يف كل النفقات العامة كما ّ
املمار�سة ،يواجه ديوان املحا�سبة عوائق كبرية منها النق�ص يف عدد املوظفني ،وعدم توافر
املوازنة ،وعدم وجود رئي�س حايل .ي�شكل تعيني رئي�س ديوان املحا�سبة جزءاً من املحا�ص�صة
الطائفية لأبرز الزعماء ال�سيا�سني وهو حمفوظ الحدى الطوائف الثالث الرئي�سية يف لبنان.
التو�صل �إىل توافق بني زعماء الطوائف الثالث النافذين ً .ي�شغل منذ العام2007
ويتطلب تعيينه
ّ
هذا املن�صب رئي�س بالوكالة ،يتمتع ب�صالحيات حمدودة� ،إذ �إنه مل يتم التوافق على رئي�س.
والأهم من ذلك ظ ّل من�صب الرئا�سة �شاغراً من العام  2007يوم انتهت والية الرئي�س بو�صوله
�إىل �سن التقاعد و بقي �شاغراً حتى بداية ال�سنة احلالية .ومن ال�رضوري التذكري �أن بع�ض ر�ؤ�ساء
غرف ديوان املحا�سبة قد ا�ستقالوا ومل يعينّ �أحد لي�شغل مكانهم .يف اخلتام ،فقد �أ�ضعفت كل
هذه العوامل �أن�شطة ديوان املحا�سبة و �أ�صابته بال�شلل.
من امل�ستغرب �أن ديوان املحا�سبة �ش�أنه �ش�أن باقي هيئات الرقابة ،مل ترفع يوم ًا ق�ضية
�ضد �أي من ق�ضاته �أو موظفيه الداخليني بتهمة الف�ساد .ويف حال وقعت حالة كهذه ،مل يتم
الك�شف عن �أ�سماء �أو عدد الق�ضاة الذين �أحيلوا �إىل �سلطة التفتي�ش الق�ضائي وي�شكل ذلك
�سبب ًا ا�سا�سي ًا لتقدمي وطرح قانون حول حق الو�صول �إىل املعلومات.
69

املوقع االلكرتوين ملحكمة الرقابة العليا .ورد يف:

http://www.coa.gov.lb/Templates/InsideTemplate_en.aspx?PostingId=295

 70م�ساءلة اخلدمة العامة يف لبنان ،هذا الف�صل هو ملخ�ص لأوراق �أع ّدت �أ�سا�س ًا من قبل برنامج البحث امل�شرتك حول اال�صالح
الإداري يف القطاع العام اللبناين بني اجلامعة الأمريكية يف بريوت وجامعة هارفرد مع بع�ض اال�ستنتاجات والتعميميات التي
التو�صل �إليها يف �ضوء نتائج هذه الأوراق .ورد يف:
مت
ّ
http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/PSAccount/PSAccount-1.html
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امل�ساءلة

يخ�ضع ديوان املحا�سبة لل�سلطة الإدارية ،لرئي�س جمل�س الوزراء .ويرفع ديوان املحا�سبة كل
71
عام ثالثة �أنواع تقارير خمتلفة للإدارة:
● ●التقرير ال�سنوي :يرفع يف نهاية كل عام ،وي�ضم نتائج الرقابة التي قام بها الديوان،
مع اقرتاحات تعديل القوانني والأنظمة املرعية االجراء ذات الوقع والأثر املايل .وتوافق
اجلمعية العامة لديوان املحا�سبة على هذا التقرير ،بعد الإ�ستماع اىل املدعي العام.
● ●التقارير اخلا�صة :عند االقت�ضاء ،ميكن لديوان املحا�سبة �أن يرفع اىل رئي�س اجلمهورية،
�أو اىل رئي�س جمل�س النواب� ،أو اىل رئي�س جمل�س الوزراء� ،أو �إىل الإدارات والوكاالت
العامة املعنية ،تقارير خا�صة حول ق�ضايا معينة ،ترافقها االقرتاحات املنا�سبة.
● ●بيانات املطابقة :ي�صدر ديوان املحا�سبة ،كل عام ،بيان مطابق عن كل ح�ساب خ�ضع لرقابته،
مدعوم ًا ب�أدلة موثقة ،كما هو من�صو�ص عنه يف القوانني والأنظمة املرعية الإجراء.
�أو ًال ،مل يرفع ديوان املحا�سبة التقارير ال�سنوية للأعوام  2007 ،2006و� 2008إىل االدارة
املعنية� ،أو �إىل رئي�س اجلمهورية� ،أو �إىل جمل�س النواب� ،أو جمل�س اخلدمة املدنية� ،أو �إدارة
التفتي�ش املركزي .وهذا يعود �إىل بقاء من�صب رئي�س ديوان املحا�سبة �شاغراً ،والرئي�س بالوكالة
لي�س م�ضطراً لرفع هذه التقارير ر�سمياً ،علم ًا �أن ديوان املحا�سبة قد �أعد هذه التقارير لكنه مل
يرفعها �أو ين�رشها ر�سمياً .و يف بداية هذا العام ( )2010مت تعيني رئي�س �أ�صيل للديوان.
ثاني ًا ،مل ي�سجل ديوان املحا�سبة "بيان مطابقة خا�ص بح�ساب املوازنة" �إىل الربملان� ،إذ �إنه
مل تتم املوافقة على املوازنة لل�سنة الرابعة على التوايل� ،أي منذ عام .2006
ي�ؤدي ديوان املحا�سبة يف الواقع �أنواع ًا خمتلفة من التدقيق التي ميكن تلخي�صها كالتايل:
الرقابة الإدارية ،والرقابة الق�ضائية ،والرقابة على تعيني موظفي الدولة ،والرقابة على �أي
موظف دولة ي�ستخدم �سلطته �أو نفوذه لإعاقة �أو ت�أخري عملية تنفيذ قرار �صادر عن جمل�س
�شورى الدولة .وتنق�سم �أنواع التدقيق هذه بني رقابة م�سبقة ورقابة الحقة .تتمتع ال�سلطة
التنفيذية بحق مراجعة وتغيري تقارير تدقيق ديوان املحا�سبة الأول.
و على الرغم من �أن ديوان املحا�سبة قد �أجرى رقابة م�سبقة حلوايل  1500تقرير منذ عام
 ،72 2005فقد القت ال�سلطة التنفيذية �صعوبة يف مراجعة هذه التقاريرتوجد .وتبذل بع�ض
املحاوالت لإلغاء عمليات الرقابة امل�سبقة من قبل الديوان الذي �سيرتكها بالكامل حتت
�إ�رشاف ال�سلطة التنفيذية� ،إ ّال �أن ذلك �سي�ؤثر �سلب ًا يف عمل الديوان.

�آليات النزاهة

مدونات �أخالقيات حمددة .لكن مدققي وموظفي
مدونات �سلوك �أو ّ
يفتقر ديوان املحا�سبة �إىل ّ
هذا الديوان ملزمون بال�رسية من خالل قطع عهد الق�سم التايل�" :أق�سم باهلل العظيم �أن �أ�ؤدي
واجباتي ب�صدق و�أمانة ،و�أن �أحفظ �رسيتها اىل الأبد" .الهدف من هذا الق�سم هو الرتويج
مدونة �سلوك حمددة .ويق�سم هذا اليمني �أي�ض ًا
للنزاهة داخل م�ؤ�س�سة ديوان املحا�سبة بغياب ّ
رئي�س الهيئة املركزية لالح�صاءات وموظفوها .والهدف من ذلك هو جعل الو�صول �إىل
املعلومات اخلا�صة باالدارة اللبنانية العامة �أمراً م�ستحيالً.
 71الهدف من الرقابة الإدارية الالحقة هو تقومي املعامالت املالية ونتائجها العامة ،منذ حلظة اجرائها حتى االنتهاء من
تنفيذها وادخالها يف احل�سابات .ويقوم ديوان املحا�سبة مبمار�سة رقابة �إدارية م�سبقة تهدف �إىل الت�أكيد على �صحة املعامالت
وتطابقها مع املوازنة ومع القوانني والأنظمة املرعية االجراء.
 72يفرت�ض بهذه القرارات �أن ت�صون الأموال العامة.
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يت�ألف ديوان املحا�سبة من ق�ضاة ،ومدققني ،وموظفني �إداريني يعتربون موظفني مدنيينّ ،
التقيد بالأنظمة الداخلية ملجل�س اخلدمة املدنية .يتبع الق�ضاة �أي�ض ًا "الأنظمة
ويجب عليهم ّ
الداخلية بالق�ضاة اللبنانيني" التي حتظّ ر عليهم اخلو�ض يف �صفقات �أعمال خا�صة خالل
�شغلهم هذا املن�صب ب�إ�ستثناء التعليم يف اجلامعة ل�ساعات حمدودة يف ال�شهر .تن�ص املادة
 15من قانون اخلدمة املدنية �أنه على املوظفني �أن يتجنبوا ت�ضارب امل�صالح وممار�سة عمل
جتاري� /صناعي �أو �أي عمل �آخر ب�أجر (ما مل ين�ص القانون على غري ذلك)� ،أو االن�ضمام �إىل
جمل�س �إدارة �رشكة �أعمال �أو حيازة م�صالح مالية يف �رشكة �أعمال خا�صة .ويحرتم هذه
القواعد ق�ضاة ديوان املحا�سبة وموظفوه .وجتدر اال�شارة هنا �إىل عدم وجود قيود ُتفر�ض
عليهم بعد انتهائهم من �شغل الوظيفة.
مينع الق�ضاة واملوظفون من تلقي الهدايا يف حال كانت ت�ؤدي �إىل �إهمال الواجبات �أو فقدان
احلياد و�/أو النزاهة .ووفق ًا للمادة  351و 352من قانون العقوبات اللبناين ،تفر�ض العقوبات
واجلزاءات يف حال قبل الق�ضاة هدايا ويعترب ذلك خيانة للم�صلحة الوطنية .وقد ي�ؤدي ذلك
�إىل احلكم عليهم بال�سجن لفرتة ترتاوح من � 3أ�شهر �إىل � 3سنوات� ،أو تفر�ض عليهم غرامة تبلغ
قيمتها على الأقل �ضعف ثمن الهدية.

ال�شفافية

يجب �أن تبقى التدقيقات اخلا�صة باحلكومة حم ّدثة و�أن تن�رش �سنوي ًا يف اجلريدة الر�سمية
وعلى موقع ديوان املحا�سبة االلكرتوين .جرى تطبيق ذلك منذ عام  2007عندما بلغ
الرئي�س �سن التقاعد ومل ي�ستبدل .بالرغمو على الرغم من �أن التقارير ال�سنوية �صيغت
داخلي ًا �إال �أنها مل ترفع �إىل الهيئات املعنية.
نظرياً ،كل عام ،يق ّدم رئي�س الديوان �أو �أحد م�ساعديه� ،إىل جانب جلان نيابية �أخرى معنية،
التقرير ال�سنوي لديوان املحا�سبة �إىل جلنة املال واملوازنة .وجتدر اال�شارة هنا �إىل �أنه،
وبح�سب املمار�سة ،ال تقوم اللجان داخل ال�سلطة الت�رشيعية مبناق�شة التقرير �أو التف�سريات
التي يعطيها ديوان املحا�سبة ،مما يح ّد من فاعلية هذا االجراء.

ال�شكاوى�/آليات االنفاذ

مبا �أنه ال وجود لقانون حماية كا�شفي الف�ساد ،مل ي�سجل ديوان املحا�سبة �أية مقا�ضاة لأي
من الق�ضاة الداخليني �أو املوظفني بتهمة الف�ساد منذ قيامه.

العالقة مع الركائز الأخرى

يرفع ديوان املحا�سبة تقريره ال�سنوي �إىل رئي�س اجلمهورية و�إىل رئي�س جمل�س النواب و�إىل
رئي�س الوزراء .ويقال �إن لديوان املحا�سبة نظام ات�صال غري مبا�رش بالنواب .ويف هذا الإطار،
ثم تو ّزع على النواب .وال
ترفع بيانات املطابقة اخلا�صة باملوازنة �إىل جمل�س النواب ومن ّ
يخ�ضع ديوان املحا�سبة لل�سلطة الإدارية ملجل�س النواب كما هو حال بع�ض وكاالت الرقابة
املالية الأجنبية.
يفرت�ض بديوان املحا�سبة �أن يق ّدم امل�ساعدة ملجل�س النواب من �أجل حت�سني الرقابة
الت�رشيعية على الأموال العامة .ولكن مبا �أنه مل تقدم �أي تقرير منذ عام  2007مل ي�ستفد
جمل�س النواب من هذه امل�ساعدة .وحتى لو ن�رشت ال يناق�شها النواب �إال نادراً .وقد يعود ذلك
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�إىل �ضخامة وتعقيدات هذه التقارير التي تتطلب بالتايل وقت ًا ومهارات مميزة لفهمها ،الأمر
الذي يفتقر �إليه النواب� .إ�ضافة �أن النواب مل ي�ستفيدوا من بيان املطابقة اخلا�ص باملوازنة
العامة التي مل تن�رش منذ عام . 2006
ويف �إطار �سيا�سة تهدف �إىل بناء قدرات ديوان املحا�سبة وتوطيد دوره على امل�ستويات كافة،
و�إذ يعي �أهمية التعاون الدويل يف جمال الرقابة املالية ،فقد ان�ضم الديوان �إىل عدد من
املنظمات العربية والدولية املتخ�ص�صة ،منها:
● ●املجموعة العربية للوكاالت العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ( :)ARABOSAIلبنان هو
ع�ضو يف هذه املجموعة و�شارك يف معظم م�ؤمتراتها واجتماعاتها .ويف عام 1995
ا�ست�ضاف لبنان ،ومببادرة من رئي�س ديوان املحا�سبة ومبوافقة جمل�س الوزراء ،الدورة
اخلام�سة للجمعية العامة لهذه املجموعة يف بريوت .وعقدت الدورة على �أعلى امل�ستويات
وانتخب رئي�س ديوان املحا�سبة اللبناين رئي�س ًا للمجل�س التنفيذي .و�ساعدت التو�صيات
والقرارات املختلفة التي اتخذتها اجلمعية على تعزيز �أ�س�س التعاون الوثيق بني وكاالت
الرقابة العربية.
● ●املنظمة الدولية لوكاالت الرقابة املالية العليا ( :)INTOSAIج ّدد لبنان ات�صاالته
بهذه املنظمة عند نهاية احلرب الأهلية ،و�شارك خالل العامني املا�ضيني يف دوراتها
العلمية والتدريبية.
● ●جمعية حماكم التدقيق يف الدول الناطقة باللغة الفرن�سية :ديوان املحا�سبة يف لبنان هو
73
ع�ضو م�ؤ�س�س وحايل يف هذه اجلمعية.

73

املوقع الإلكتورين ملحكمة التدقيق العليا يف لبنان ،ورد يف:

http://www.coa.gov.lb/Templates/InsideTemplate_en.aspx?PostingId=296
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امل�صادر /الهيكلية

تت�ألف ال�سلطة الق�ضائية اللبنانية من �سبع فئات رئي�سية ميكن ت�صنيفها كالتايل:
1.1حمكمة د�ستورية ،وهي من م�س�ؤولية املجل�س الد�ستوري؛ وينظر هذا املجل�س يف د�ستورية
القوانني ،ويحكم يف اال�ستئنافات الإنتخابية.
املكونة للنظام الق�ضائي اللبناين كما تورد
2.2حماكم ق�ضائية متثل الهيئات الرئي�سية
ّ
املادة  20من الد�ستور اللبناين 74.وت�ضم هذه املحاكم� :أ -املحكمة االبتدائية ،ب -حمكمة
اال�ستئناف ،ج -حمكمة التمييز .تنق�سم كل من املحاكم االبتدائية �إىل غرف م�ؤلفة
من قا�ض هو رئي�س املحكمة ومن قا�ضيني م�ساعدين ،وتت�ألف كل غرفة من قا�ض واحد
هو الرئي�س بدون م�ساعدين .وتنق�سم كل حمكمة ا�ستئناف �إىل غرف ت�ضم كل واحدة
رئي�س ًا وقا�ضيني م�ساعدين .كما تنق�سم حمكمة التمييز �إىل غرف م�ؤلفة من رئي�س واحد
75
وقا�ضيني م�ساعدين.
3.3حمكمة �إدارية ،وهي من م�س�ؤولية جمل�س ال�شورى .وهدف املجل�س الرئي�سي هو اال�رشاف على
قانونية العمل الإداري الذي تنفذه ال�سلطات العامة �سواء كانت هذه املراقبة م�سبقة من
خالل �أداء مهمات ا�ست�شارية �أو الحقة من خالل �إلغاء قرارات �إدارية ال تتالئم مع القانون.
4.4حمكمة مالية ،وهي من م�س�ؤولية ديوان املحا�سبة .هي حمكمة �إدارية متار�س الرقابة على
الأموال العامة .تخ�ضع ل�سلطة رئا�سة جمل�س الوزراء ولي�س لأي �سلطة ق�ضائية.
5.5حمكمة ع�سكرية ت�ضم حمكمة ع�سكرية دائمة موقعها العا�صمة بريوت �إ�ضافة �إىل حمكمة
نق�ض ع�سكرية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن رئي�س املحاكم الع�سكرية واملوظفني يتبعون وزارة
الدفاع التي تدير موازنة هذه املحاكم ومواردها.
6.6حمكمة �سيا�سية تخ�ضع مل�س�ؤولية املجل�س الأعلى� .إنه فرع ق�ضائي م�ستقل كما هو من�صو�ص
عليه يف املادة  80من الد�ستور الوطني .وتقوم وظيفة املجل�س على حماكمة الر�ؤ�ساء
والوزراء .وهو يت�ألف من �سبعة نواب ينتخبهم �أع�ضاء جمل�س النواب و ثمانية من �أعلى
الق�ضاة اللبنانيني.
7.7املحاكم اال�ستثنائية ُت�شكّل لأهداف حمددة ويف حاالت حمددة وهي ذات طبيعة م�ؤقتة
ين�ص على هذه
وحت ّل ما �إن تنتهي وظيفتها .وعلى الرغم من �أن الد�ستور اللبناين ال ّ
املحاكم فان وظائفها حت ّدد يف مرا�سيم.
�إ�ضافة �إىل هذه الفئات املتعددة ي�ضم النظام الق�ضائي اللبناين حوايل  550قا�ضي ًا بينهم
ق�ضاة املحكمة الإدارية.
مما ال �شك فيه �أن وجود م�ستويات و�أنواع خمتلفة من املحاكم وحتديداً �ضمن الق�ضائية منها،
ي�ؤدي �إىل حتقيق م�ستوى عال على �صعيد دميقراطية الق�ضاء .يف املمار�سة ،ي�ستطيع املواطنون
�أن ي�ست�أنفوا لدى حمكمة اال�ستئناف �أي قرار تتخذه املحكمة االبتدائية� ،أو �إذا اعتربوا �أن احلكم
ال�صادر عن هذه الأخرية خاطئ .كذلك ف�إن القرارات التي تتخذها املحاكم االبتدائية �أو حماكم
اال�ستئناف ميكن �أن ت�شكّل هي �أي�ض ًا مو�ضوع ا�ستئناف �أمام حمكمة التمييز �أو النق�ض .هذه
76
املحكمة هي مبنزلة حمكمة اال�ستئناف النهائية وحتكم يف الآراء املتناق�ضة.

 74تن�ص املادة  20من الد�ستور اللبناين على " :ال�سلطة الق�ضائية تتوالها املحاكم على اختالف درجاتها واخت�صا�صاتها �ضمن
نظام ين�ص عليه القانون ويحفظ مبوجبه للق�ضاء وللمتقا�ضني ال�ضمانات الالزمة� .أما �رشوط ال�ضمانة الق�ضائية وحدودها فيعينها
القانون .والق�ضاة م�ستقلون يف اجراء وظيفتهم وت�صدر القرارات واالحكام من قبل كل املحاكم وتنفذ با�سم ال�شعب اللبناين".
 75انظر القانون حول املحكمة الق�ضائية ال�صادر مبوجب املر�سوم رقم  150للعام  ،1983الف�صل الثاين ،من املادة  12اىل .25
 76ال ميكن اعتبار حمكمة النق�ض كمحكمة درجة ثالثة مقارنة باملحكمة االبتدائية وحمكمة اال�ستئناف وهما حمكمة الدرجة
الأوىل وحمكمة الدرجة الثانية على التوايل.
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باال�شارة �إىل املوازنة العامة اللبنانية ،من الوا�ضح �أن النظام الق�ضائي اللبناين لي�س
م�ستق ًال مالياً .واملحكمة الوحيدة من �أ�صل املحاكم ال�سبع املار ذكرها التي تتمتع
با�ستقاللية مالية هي املجل�س الد�ستوري .من جهة �أخرى ،تندرج موازنات املحاكم
الق�ضائية والإدارية �ضمن موازنة وزارة العدل� ،أما موازنة املحكمة املالية ف ُتدار من مكتب
رئي�س الوزراء ،و�أخرياً موازنة املحكمة الع�سكرية تقع �ضمن موازنة وزارة الدفاع .وت�شمل
هذه املوازنات� ،إىل جانب �أمور �أخرى� ،أجور الق�ضاة �إ�ضافة �إىل �أموال �أخرى ذات �صلة.
ميكن تق�سيم املوارد املالية اخلا�صة بالفرع الق�ضائي �إىل فئتني �أ�سا�سيتني:
● ●التجهيزات والتدريبات :ال تغطي الأموال املخ�ص�صة �ضمن املوازنات على اختالفها كلفة
التجهيزات والأدوات الالزمة لتطوير حماكم العدل وحتديثها يف خمتلف املناطق اللبنانية.
خ�ص�صت هذه الأموال ب�شكل منا�سب ،ل�ساعدت يف حت�سني �أداء الق�ضاة ،وبناء
ولو ّ
فعالة .وال بد من �أن نلفت النظر �أي�ض ًا �إىل �أن �إدارة
قدراتهم ،لت�أدية مهماتهم بطريقة ّ
ق�صور العدل واملحاكم والتجهيزات لي�ست يف يد ال�سلطات الق�ضائية بل يف يد وزارة العدل.
● ●الأجور واملكانة االجتماعية :تعترب �أجور الق�ضاة واملكانة االجتماعية منخف�ضة ن�سبي ًا
خ�صو�ص ًا لو قارناها بال�سيا�سيني املحليني وبالوزراء ،مما يزيد من خماطر ح�صول
ف�ساد 77.لكن �أجورهم من�صفة حني تقارن ب�أجور موظفي الدولة .وهذا �صحيح ال�سيما
ميوله جزئي ًا
�أن الق�ضاة اللبنانيني ي�ستفيدون من "�صندوق تعا�ضد الق�ضاة" والذي ّ
ال�رضائب املخ�ص�صة لها والر�سوم املجباة من الدعاوى وا�شرتاكات احلكومة املنتظمة.
وهذه املوارد املخ�ص�صة من �صندوق التعا�ضد ي�ستخدمها الق�ضاة ملمار�سة حقوقهم
الطبية واالجتماعية .حالياً ،يقوم الق�ضاة مبحاوالت لزيادة ن�سبة م�شاركة احلكومة يف
�صندوق التعا�ضد ،فيما متيل احلكومة �إىل التخفي�ض من م�ساهماتها.

دور امل�ؤ�س�سة

تنظر املادة ع�رشون من الد�ستور اللبناين �إىل الق�ضاء على �أنه �سلطة م�ستقلة تخ�ضع للقانون
فقط .وقانون املحاكم الق�ضائية ال�صادر مبوجب املر�سوم الإ�شرتاعي رقم  150عام 1983
هو الذي ينظّ م هيكلية الق�ضاء ووظائفه.
يف لبنان من ال�رضوري التمييز بني مفهومني :الأول يتعلق با�ستقاللية النظام الق�ضائي
برمته ،وحتديداً عالقته بال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية ،يف حني �أن املفهوم
اللبناين ّ
الثاين هو حول ا�ستقاللية ق�ضاة النظام الق�ضائي.
وميكن �رشح املفهوم الأول كالتايل :يف �أعلى هرم النظام الق�ضائي ،جند جمل�س الق�ضاء
الأعلى امل�ؤلف من ع�رش ق�ضاة ،ير�أ�سه الرئي�س الأول �أو رئي�س حمكمة التمييز .وكون املجل�س
الق�ضائي الأعلى يت�ألف من ق�ضاة فقط ،ال ي�ضمن ا�ستقاللية املجل�س .كما �أن خم�سة من �أ�صل
الق�ضاة الع�رشة ه�ؤالء يعينون مبوجب مر�سوم ي�صدره جمل�س الوزراء بعد تر�شيحهم من
ويعينون مبوجب مر�سوم
قبل وزير العدل .ثالثة من الق�ضاة اخلم�س الباقني هم دائمون ّ
�صادر عن جمل�س الوزراء ،فيما ينتخب اثنان من بني ر�ؤ�ساء املحاكم كل ثالث �سنوات.
يعينون مبوجب مر�سوم �صادر عن جمل�س الوزراء .هذا
ويف النتيجة 8 ،من �أ�صل  10ق�ضاة ّ

� 77سيا�سة اجلوار الأوروبية :تقرير قطري حول لبنان ،كانون الأول  /دي�سمرب  ،2004ورد يف:
http://www.dellbn.ec.europa.eu/en/pev/report.htm
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الو�ضع ي�ضمن التدخل ال�سيا�سي من قبل ال�سلطة التنفيذية وال ي�ؤدي �إىل تطبيق فاعل
لنظرية الف�صل بني ال�سلطات ،حيث �أن الق�ضاة املعينني �سيبنون عالقة قوية مع الزعماء
ال�سيا�سيني الذين دعموا تر�شيحهم .هذا �صحيح باعتبار �أن جمل�س الق�ضاء الأعلى مبني
�أي�ض ًا على �أ�سا�س التوازن الطائفي ومييل �صانعو القرارات �إىل الرتويج مل�صالح جماعاتهم
الطائفية واملذهبية.
�أما املفهوم الثاين في�شري �إىل فكرة ومفادها �أن الق�ضاة م�ستقلون يف ت�أدية مهماتهم ويف
قراراتهم .يتم تعيينهم بعد �أن ينجحوا يف امتحان قبول ،وبعد متابعة برنامج على مدى ثالث
�سنوات يف معهد الدرا�سات الق�ضائية .حتى هذه املرحلة ال وجود لتدخل �سيا�سي �سواء من قبل
ال�سيا�سيني �أو من قبل ال�سلطة التنفيذية .لكن بعد مرحلة التعيني يتعر�ض الق�ضاة �إىل �ضغوط
�سيا�سية لدى تعاملهم مع �أ�شخا�ص نافذين �أو عندما يحني موعد التعيينات الق�ضائية.
يف الواقع ،جمل�س الق�ضاء الأعلى هو الذي ير�أ�س التعيينات الق�ضائية واملناقالت والتدريب
والأعمال الت�أديبية والعقوبات .ويف هذا الإطار ،يقرر املجل�س الق�ضائي الأعلى تعيني ق�ضاة
يف منا�صب ق�ضائية �شاغرة ويع ّد قائمة بالأ�شخا�ص امل�ؤهلني .بعد و�ضع اللم�سات الأخرية
على عملية الت�صنيف ،ير�سل املجل�س القائمة �إىل وزارة العدل ملراجعتها قبل تعيني ق�ضاة
قدماء �أو جدد .ميكن لوزارة العدل �أن تقبل بالقرار �أو �أن تعيده �إىل جمل�س الق�ضاء الأعلى
لإجراء م�شاورات �إ�ضافية ،وبعد هذه امل�شاورات ي�ؤخذ بقرار املجل�س بعد قرار يتخذه
�سبعة من �أ�صل الق�ضاة الع�رشة يف املجل�س 78.يف املمار�سة ،يتو�صل جمل�س الق�ضاء الأعلى
ووزير العدل �إىل ت�سوية حول قائمة باملنا�صب والأفراد امل�ؤهلني قبل رفعها �إىل جمل�س
الوزراء .هذا التعاون بني اجلانبني قد ي�ؤثر �سلب ًا يف ا�ستقاللية الق�ضاة �إذ يخ�شون �أن يتم
نقلهم من حمكمة �إىل �أخرى �ضمن النظام الق�ضائي كنتيجة لأخذ بر�أي �سيا�سي و�ضد �إرادتهم.
هذا الواقع ال يعني بال�رضورة �أن التعيينات واملناقالت ال ت�ستند �إىل خربة الق�ضاة �أو �إىل
تقدمهم املهني .هذا يف طبيعة النظام ال�سيا�سي اللبناين بحد ذاته الذي مي ّهد الطريق لهذه
املعينني يف حماكم ودوائر جديدة.
ويطبق نظام املداورة على الق�ضاة
التدخالت ال�سيا�سية،
ّ
ّ
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �سبب النق�ص احلاد يف عدد الق�ضاة ا�ضطر ال�سلطات �إىل رفع �سن
التقاعد من الـ � 64إىل  68عام ًا للق�ضاة.
فعالة فقط حني يعطي رئي�س جمل�س اجلمهورية ورئي�س الوزراء
ت�صبح التعيينات واملناقالت ّ
موافقة نهائية على الأ�سماء املقرتحة �إىل جانب وزراء العدل واملال والدفاع .و�إذا مل يتم
التو�صل �إىل توافق �آراء بني رئي�س اجلمهورية ورئي�س جمل�س الوزراء ي�ستحيل حينها املوافقة
مر بها
على مر�سوم التعيني الق�ضائي .وح�صلت هذه احلالة خالل اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي ّ
مت ت�أخري مر�سوم التعيني ل�ست �سنوات على التوايل من عام  2003حتى عام
لبنان م�ؤخراً حيث ّ
 .2009ولهذا ال�سبب من ال�رضوري تعزيز �إ�ستقاللية ال�سلطة الق�ضائية من خالل منح جمل�س
الق�ضاء الأعلى حق تعيني الق�ضاة �أ�صحاب الأهلية من دون اللجوء �إىل ال�سلطة التنفيذية.
يف الواقع� ،صيغة تقا�سم ال�سلطة على �أ�سا�س طائفي يف البالد ال تطبق على ال�سلطتني
التنفيذية والت�رشيعية وحدهما فقط ،بل ت�شمل ال�سلطة الق�ضائية �أي�ضاً .ويف هذا الإطار
ف�إن املنا�صب الق�ضائية احل�سا�سة التي تعترب ذات �أهمية بالغة تو ّزع على الطوائف
الرئي�سية يف البالد .وكربهان على ذلك ،ف�إن رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى ورئي�س
 78بغياب توافق �آراء بني ق�ضاة املجل�س الأعلى ف�إن قرار جمل�س العدل لي�س هو الذي يغلب عادة ،مما يعك�س التدخل ال�سيا�سي
العايل امل�ستوى من قبل ال�سلطة التنفيذية املمثلة بوزير العدل.

نظام النزاهة الوطني-لبنان 2011

83

 -6القضاء

 9نظام النزاهة الوطني

جمل�س �شورى الدولة يجب �أن يكونا م�سيحيني مارونيني ،وامل ّدعي العام التمييزي يجب
�أن يكون م�سلم ًا �سنياً ،ورئي�س ديوان املحا�سبة يجب �أن يكون م�سلم ًا �شيعياً .ومن هذا
املنطلق ،ال يتم ملء ال�شواغر ب�أف�ضل املر�شحني امل�ؤهلني و�إمنا بح�سب الإنتماء الطائفي
املح�صور بوالء املحظوظني لزعماء الطوائف املهيمنني على ال�سلطة العائدة لطائفتهم
و حتى مذهبهم!
من جهة �أخرى ،وعلى امل�ستوى الأدنى ،يعتمد تعيني الق�ضاة �ضمن النظام الق�ضائي على
اجلدارة وال�شفافية وم�ؤهالت القا�ضي لت�أدية واجباته بطريقة مهنية .وكما ذكر �سابقاً ،من
االلزامي �أن يتابع الق�ضاة برناجم ًا على مدى ثالث �سنوات يف املعهد الق�ضائي قبل تعيينهم.
يطبق حرفياً.
وهو �أمر ّ
ال تنح�رص برامج التدريب الق�ضائي بالق�ضاة اجلدد امل�سجلني حديث ًا يف املعهد الق�ضائي
طبق
فقط و �إمنا ت�شمل �أي�ض ًا كبار الق�ضاة الذين ي�ستفيدون من التدريب .لكن للأ�سف مل ُي ّ
لغاية الآن نظام تدريب م�ستدام لبناء القدرات و لتحديث الت�رشيعات.
ين�ص القانون اجلزائي اللبناين على فر�ض عقوبات وغرامات على موظفي القطاع العام
عند ارتكابهم �أعمال تنطوي على ف�ساد؛ �إ ّال �أن الق�ضاة ال يتابعون برامج تدريبية عملية
ملقا�ضاة حاالت الف�ساد .علم ًا �أن هذا مهم لتنمية مهاراتهم بالإ�ضافة و قدراتهم� .إ�ضافة
�إىل ذلك ،تقوم هيئة التفتي�ش الق�ضائي بالنظر يف حاالت الف�ساد داخل النظام الق�ضائي وال
يتم الك�شف عنها �إطالقاً .ونتيجة لذلك ،من ال�صعب جداً احل�صول على معلومات ب�ش�أن هذه
امللفات .وكمثال على ذلك ،ف�إنه حتى و لو ثبت ذنب قا�ض ارتكب جرم الف�ساد وعوقب من
خالل �إقالته من من�صبه ،يبقى ا�سمه م�ستوراً .واحلجة هي �أن هذا الو�ضع ي�ساعد على احلفاظ
على �سمعة النظام الق�ضائي وعلى �سمعة الق�ضاة� ،إ�ضافة �إىل املحافظة على م�صداقية �أي
قرار يتخذه القا�ضي الحق ًا خالل �أدائه لواجباته!

امل�ساءلة

تت�ألف هيئة التفتي�ش الق�ضائي ،وهي �آلية الرقابة املوجودة �ضمن اجل�سم الق�ضائي نف�سه من
رئي�س و�أربعة مفت�شني عامني و�ستة مفت�شني� 79أي ما جمموعه  11ع�ضواً .يتم تعيني رئي�س
هيئة التفتي�ش الق�ضائي �إىل جانب املفت�شني مبر�سوم �صادر عن جمل�س الوزراء وذلك باقرتاح
80
من وزير العدل.
81
يف هذا الإطار يكون لهيئة التفتي�ش الق�ضائي امل�س�ؤوليات التالية:
● ●�إبقاء الرقابة على ال�سلطة الق�ضائية التي ت�ضم الق�ضاة و�أمناء ال�رس واملوظفني؛
● ●لفت انتباه ال�سلطات املعنية عند ال�شك يف ح�صول �أفعال غري قانونية وتقدمي
�إقرتاحات �إ�صالحية؛
● ●اللجوء �إىل ال�سلطات الت�أديبية املن�صو�ص عليها يف القانون بخ�صو�ص الق�ضاة �إىل جانب
موظفي املحاكم على اختالفها؛

 79املادة  99من قانون املحكمة الق�ضائية ال�صادر مبر�سوم القانون رقم  150للعام .1983
 80املادة  100من قانون املحكمة الق�ضائية ،ال�صادر مبر�سوم القانون رقم  150للعام .1983
 81املوقع االلكرتوين لوزارة العدل ،ورد يف:
http://www.justice.gov.lb/CP/ViewPage.aspx?id=203&language=1
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●
●

●لفت �إنتباه اخلا�ضعني للتفتي�ش �إىل ال�شوائب يف �أعمالهم؛
● �إ�صدار �إنذارات بحق �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية عند اللزوم؛
●تقدمي اقرتاح �إىل جمل�س الق�ضاء الأعلى ليتخذ الإجراءات املنا�سبة بحق �أي قا�ض ي�شتبه
ب�سوء ت�رصفه.

تتلقى هيئة التفتي�ش الق�ضائي ع�رشات ال�شكاوى كل عام بحق ق�ضاة ومئات ال�شكاوى بحق
موظفني ق�ضائيني .يف املمار�سة ،ال يتم جتاهل هذه ال�شكاوى �إطالق ًا حيث �أن املفت�شني
العامني يعاجلون ال�شكاوى املقدمة �ضد الق�ضاة فيما يعالج املفت�شون �أي خلل يتعلق
82
بعمل موظفي الق�ضاء.
باعتبار �أن عدد الق�ضاة املحالني �إىل هيئة التفتي�ش الق�ضائي يبقى طي الكتمان فقد فر�ضت
مت �رصف بع�ض
هذه الهيئة عقوبات �صارمة بحق م�ساعدي الق�ضاة الذين ارتكبوا االنتهاكات .و ّ
83
ه�ؤالء امل�ساعدين من منا�صبهم فيما �أحيل �آخرون �إىل املحكمة اجلنائية لكي تتم مقا�ضاتهم.
يقوم الق�ضاة �شهري ًا برفع تقرير حول التقدم املحرز �إىل القا�ضي الأول يف املحافظة ،و�إىل
رئي�س املجل�س الأعلى ،ورئي�س هيئة التفتي�ش الق�ضائي ،ووزير العدل .وي�ضم هذا التقرير
معلومات حول جمموع الدعاوى �أو ال�شكاوى داخل املحكمة التي يعمل فيها القا�ضي
بالإ�ضافة �إىل عدد الدعاوى املتلقاة و�إىل الأحكام التي �صدرت يف خالل ذلك ال�شهر.
وفق ًا للقانون ،يتوقع من الق�ضاة �أن يعطوا تف�سريات ب�ش�أن قراراتهم .وهذا هو احلال بانتظام
يف املمار�سة.
منذ عام  ،2007تعاين هيئة التفتي�ش الق�ضائي بع�ض الفو�ضى �إذ ال وجود لرئي�س يرت�أ�سها.
كذلك يقال �أن ع�ضوين فقط من �أ�صل  11ع�ضواً ميار�سان واجباتهما .وكنتيجة لذلك مل تعد
هذه الهيئة قادرة على تلقي ال�شكاوى والبت يف م�ضمونها ومعاجلتها.

�آليات النزاهة

عام � 2002أ�صدر اجل�سم الق�ضائي "مدونة الأخالقيات الق�ضائية" ،لكنها مل ت�صدر مبوجب
قانون وبالتايل لي�ست ملزمة� .إن جمل�س الق�ضاء الأعلى وجمل�س �شورى الدولة وهيئة
التفتي�ش الق�ضائي ميار�سون عم ًال م�ستمراً وهو �إ�صدار التعاميم واخلطوط التوجيهية التي
ين�ص القانون اللبناين على
تعالج الت�رصفات و�أخالقيات ال�سلطة الق�ضائية .يف الواقعّ ،
مبد�أ احلياد 84.ويف هذا الإطار ،ين ّفذ ت�ضارب امل�صالح �ضمن قوانني و�أنظمة الفرع الق�ضائي.
من جهة ،ووفق ًا للمادة  120من قانون �أ�صول املحاكمات املدنية� ،إذا ثبت وجود عالقة بني
قا�ض و�أحد �أطراف النزاع ،على القا�ضي �أن يتنحى �سواء طوع ًا �أو بقوة القانون .كذلك ت�سمح
املادة  116بنقل الدعوى من حمكمة �إىل �أخرى يف حال برزت �أي �شكوك ب�ش�أن حياد
حمكمة ما ،ووحدها حمكمة التمييز تتخذ قراراً بنقل الدعوى 85.بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن
املادة  47من القانون حول املحكمة الق�ضائية ال�صادر مبوجب املر�سوم القانوين رقم 150
" 82كيف تعمل هيئة التفتي�ش الق�ضائي واىل من ترفع تو�صياتها؟" االخبار ،2006/10/7 ،ورد يف:
http://www.al-akhbar.com/ar/node/7511.

 83امل�صدر نف�سه.
� 84إليا �شلهوب" ،الق�ضاء يف لبنان "،يف :الق�ضاء يف الدول العربية :ر�صد وحتليل (بريوت :املركز العربي لتطوير حكم القانون
والنزاهة� ،)2007 ،ص .329
 85امل�صدر نف�سه.
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عام  ،1983متنع الق�ضاة من اخلو�ض يف �صفقات �أعمال خا�صة خالل واليتهم با�ستثناء
التعليم يف اجلامعات لعدد حمدود من ال�ساعات يف ال�شهر� .أما بالن�سبة �إىل العمل الحق ًا
ف�إنه ،ال وجود لقيود على الق�ضاة متنعهم من ممار�سة عمل مهما كان نوعه بعد التقاعد.
مينع الق�ضاة من قبول الهدايا ،وفق ًا للمادتني  351و 352من قانون اجلزاء اللبناين ،تفر�ض
عقوبات وغرامات يف حال قبل الق�ضاة هدايا بهدف انتهاك امل�صلحة الوطنية .ف�ض ًال عن
ذلك يحكم عليهم بال�سجن لفرتة ترتاوح ما بني ثالثة �أ�شهر وثالث �سنوات �أو تفر�ض عليهم
غرامة قد تبلغ على الأقل �ضعف ثمن الهدية.
لطاملا كانت ال�ضغوطات ال�سيا�سية التي متار�س على الق�ضاء مو�ضوع ًا حموري ًا يف الأدبيات
ال�سيا�سية اللبنانية .ومن �أجل احلد من هذه التدخالت ،توجد �أحكام و�أنظمة قانونية ت�ضمن
نزاهة الق�ضاء ب�شكل �أف�ضل .لكن ال ينبغي �أن نن�سى �أبداً �أن النزاهة واحلياد م�س�ألة �أخالقيات
و�سلوك .حني يكون قا�ض فوق كل ال�شبهات ،ال يحتاج �إىل مدونات �سلوك لكي ميار�س
واجباته بنزاهة و�ضمري حي.

ال�شفافية

يخ�ضع الق�ضاة لأحكام قانون الإثراء غري امل�رشوع ال�صادر يف عام  .1999يتوقع منهم �أن
يحرتموا �أحكام املادة الرابعة من هذا القانون التي تن�ص على �أن كل قا�ض عليه �أن يرفع
�إعالن ًا مكتوب ًا ي�شري �إىل الأ�صول املالية وغري املالية العائدة لل�شخ�ص املعني �أو الزوج/
الزوجة �أو الأوالد حتت ال�سن �إىل رئي�س حمكمة التمييز .يتم ذلك على مرحلتني ،يف خالل
ال�شهر الأول على توليه من�صبه و�ضمن ثالثة �أ�شهر من مغادرته املن�صب .لكن ال بد من
امل�رصح عنها ،وال وجود لآليات متابعة
اال�شارة �إىل �أنه ال يتم االف�صاح علن ًا عن الأ�صول
ّ
من �أجل مراقبة هذه الأ�صول ب�شكل م�ستمر .يف هذا الإطار ،الق�ضاة غري م�ضطرين للت�رصيح
ب�شكل دوري عن ممتلكاتهم خالل واليتهم .ولذلك من ال�صعب نوع ًا ما تقييم ثراء القا�ضي
بالن�سبة �إىل دخله يف خالل فرتة وجوده يف ال�سلك الق�ضائي.
من املفرت�ض �أن تكون �سجالت املحاكم مو�ضوعة بت�رصف الر�أي العام ،حيث يحق
للمواطنني �أن يراجعوا جميع القرارات ال�صادرة عن املحكمة بطلب منهم.
وتدرج موازنة الق�ضاء يف املوازنة العامة ،وهي جزء من املوازنة املخ�ص�صة لوزارة العدل.
كما تن�رش املوازنة يف اجلريدة الر�سمية وعلى املوقع االلكرتوين اخلا�ص بوزارة املالية .لكن
ال بد من الإ�شارة �إىل �إنها مع ّقدة ،ولي�ست موازنة مو�ضوعة على �أ�سا�س الأداء وهي بحاجة
اىل �إعادة نظر �شاملة لت�أمني �شفافية العمليات والأرقام و�صوابية التدقيق والرقابة .ت�ضم
املوازنة جمموع املبلغ املايل املخ�ص�ص فقط من دون �إعطاء �أي تف�سري حول الطريقة التي
�ستنفق بها الأموال ،ولأي �إدارة و�/أو حمكمة �ستخ�ص�ص .وهو �ش�أن جميع بنود املوازنة
ب�صورة عامة ولي�س فقط موازنة وزارة العدل.
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ال�شكاوى� /آليات االنفاذ

تتوافر �آليات متكّن املواطنني من رفع ال�شكاوى ب�ش�أن �سلوك الق�ضاء �أو عمله ،و�أي�ض ًا بهدف
التحقيق يف �إ ّدعاءات الف�ساد من خالل تقدمي �شكوى �إىل هيئة التفتي�ش الق�ضائي .وقد ي�ؤدي
ذلك �إىل عقوبات �إدارية و�إىل دعاوى �أمام الهيئة العامة يف حمكمة التمييز ب�ش�أن الأخطاء
التي ارتكبها الق�ضاة .هذه الآليات هي �آليات غري مبا�رشة ،حيث ي�ستطيع املواطنون �أن
يقدموا �شكاوى بحق الدولة اللبنانية ولي�س بحق الق�ضاة.
حتى لو كان يحق للق�ضاة نظري ًا بح�صانة خا�صة ت�شمل الق�ضايا املرتبطة بالف�ساد �أي�ضاً،
�إال �أنهم ال يزالون غري حمميني من �أي �أذية ج�سدية �أو م�ضايقة معنوية من قبل املواطنني.
على الأقل هذا ما �أظهرته التجربة يف خالل حوادث كثرية ،حيث وقع ق�ضاة �ضحية اعتداءات
عنف تعر�ضوا لها.
ميكن للمواطنني اللجوء �إىل املحاكم مبوجب القانون ،لكن كثرية هي احلواجز التي نذكر من
بينها عدم وجود م�ساعدة قانونية �إ�ضافة �إىل الر�سوم املالية الباهظة جداً باعتبار �أن الر�سوم
الن�سبية ،على �سبيل املثال ،تدفع با�ستمرار عند كل مرحلة من مراحل الدعوى الق�ضائية .وقد
ت�ضاف �إىل ذلك الأتعاب التي تدفع للمحامني .من جهة �أخرى ،وحتى لو مل يكن مبد�أ حرية
العدالة مطبقاً ،ميكن للمواطنني �أن يطالبوا مب�ساعدة ق�ضائية �إذا مل تتو ّفر لديهم الإمكانيات
املادية لتعيني حمام للدفاع عن حقوقهم .وعند هذه املرحلة ،من م�س�ؤولية الدولة �أن تعينّ
حمامي ًا مل�ساعدتهم يف �سعيهم لإحقاق العدالة.

العالقة بال�سلطات االخرى

تعتمد ال�سلطة الق�ضائية مالي ًا و�إداري ًا على ال�سلطة التنفيذية .والدليل على ذلك هو ما يلي:
لي�س للنظام الق�ضائي موازنته اخلا�صة ،فموازنته هي جزء من موازنة وزارة العدل .كذلك
ف�إن القوانني التي تنظّ م وظائف املحاكم الق�ضائية واملحاكم الإدارية تقرتحها وزارة
العدل يف حني �أن قانون ديوان املحا�سبة تقرتحه وزارة املالية 86.هذا يربهن بو�ضوح �أن
ال�سلطة الق�ضائية ال ت�ستطيع �أن تعمل ك�سلطة م�ستقلة �إذ لي�س لديها ال�سلطة لإ�صدار �أنظمتها
القانونية اخلا�صة من دون تدخل طرف �آخر� .أما التعيينات الق�ضائية واملناقالت والتدريب
والتدابري الت�أديبية والعقوبات فتتحقق بعد �أن يتو�صل جمل�س الق�ضاء الأعلى ووزير العدل
�إىل ت�سوية ب�ش�أن قائمة التعيينات واملوافقة على املر�شحني امل�ؤهلني قبل رفع االقرتاح �إىل
جمل�س الوزراء.
من امللفت �أن جمل�س �شورى الدولة ي�ستطيع اال�رشاف على القرار الذي تتخذه ال�سلطة
وتن�ص املادة  93من قانون تنظيم جمل�س
مت رفع �شكوى �أو االبالغ عنها.
التنفيذية يف حال ّ
ّ
مدعوة لتطبيق القرارات ال�صادرة عن جمل�س �شورى
�شورى الدولة على �أن ال�سلطة التنفيذية
ّ
الدولة �ضمن فرتة زمنية معقولة .يف املمار�سة ،مل يكن دائم ًا الو�ضع كذلك .وتعترب حالة
مت �رصفهم من منا�صبهم عام  1999مث ًال جيداً .بع�ض ه�ؤالء
موظفي الفئة الأوىل الذين ّ
املوظفني ا�ست�أنفوا قرار احلكومة �أمام جمل�س ال�شورى ،والأحكام ال�صادرة عن املجل�س �أجربت
يطبق حتى اليوم!
احلكومة على �إعادة املوظفني �إىل منا�صبهم لكن القرار مل ّ

 86ع�صام نعمان�" ،أي دور لل�سلطة الق�ضائية بني ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية؟" يف :فار�س �أبي �صعب ،حترير ،الق�ضاء اللبناين:
بناء ال�سلطة وتطوير امل�ؤ�س�سات ،ط( 1بريوت :املركز اللبناين للدرا�سات.)1999 ،
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املوارد /الهيكلية
●

●يت�ألف القطاع العام اللبناين من قطاعني رئي�سيني .يت�ضمن الأول الوزارات والإدارات العامة
التابعة لها ،ويت�ضمن القطاع الثاين عدد من امل�ؤ�س�سات العامة .يف الواقع ،ما من الئحة
ر�سمية من�شورة من قبل الدولة حول الو�ضع اخلا�ص بهذه امل�ؤ�س�سات وموازناتها .فلوائح
الوزارات تنق�صها معلومات �أ�سا�سية حول تركيبة �إدارات هذه امل�ؤ�س�سات وموازاناتها .ولكن،
من �أ�صل  108م�ؤ�س�سات عامة ،هناك  81م�ؤ�س�سة ما زالت تعمل و تتبع لـ 21وزارة يف
احلكومة اللبنانية بالإ�ضافة �إىل رئا�سة جمل�س الوزراء ال يخ�ضع منها �سوى  20م�ؤ�س�سة
للرقابة 87.يف ما يلي �أمثلة عن هذه امل�ؤ�س�سات التي تعمل يف لبنان :البنك املركزي ،واملركز
الرتبوي للبحوث والإمناء ،جمل�س الإمناء والإعمار ،ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي،
تعاونية موظفي الدولة ،وم�ؤ�س�ستا الكهرباء واملياه وغريها .وتورد املوازنة الوطنية �إيرادات
ونفقات رئا�سة اجلمهورية ،وجمل�س النواب ،ومكتب رئي�س الوزراء ،واملجل�س الد�ستوري و21
وزارة ثالث موازنات ملحقة يف املوازنة العامة لثالث م�ؤ�س�سات و�إدارات عامة هي املديرية
العامة للحبوب وال�شمندر ال�سكري و مديرية اليان�صيب الوطني و للإت�صاالت �أوجريو
( )OGEROمن بني امل�ؤ�س�سات الـ.81

ان معدالت وم�ستويات املوارد والنفقات غري متنا�سبة �إطالقاً ،ويعزى هذا الأمر �إىل �أن
عو�ضا عن ذلك،
موازنات م�ؤ�س�سات القطاع العام ال ت�ستند �إىل حاجاتها ومقت�ضياتهاً ،
تخ�ص�ص املوارد وف ًقا لتوافر الأموال .امل�شكلة هي �أن الإدارة تعاين من نق�ص يف م�ستلزمات
موازنة الوزارات بن�سبة  80يف املئة وبالتايل ف�إن الق�سم الثاين من املوازنة الذي يفرت�ض �أن
يلبي حاجات امل�شاريع التنموية ال يفي باحلاجات القطاعية املختلفة ويظهر ذلك من خالل
العجز ال�سنوي الذي يزيد �سنوياً.
يعك�س الر�سم التايل �إنفاق الإيرادات العامة:
ق�سم النفقات (اجلزء الأول)
نفقات الت�شغيل و الإمناء (اجلزء الثاين)
بالإ�ضافة �إىل خدمة الدين التي تدخل يف اجلزء الأول.
ر�سم بياين رقم ( )2انفاقات الإرادات العامة
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 87يحيى احلكيم ،امل�ست�شار ال�سابق لرئي�س اجلمهورية -مقابلة �أجراها داين حداد وناتا�شا �رسكي�س يف ت�رشين الأول�/أكتوبر .2010
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بالرغم من ادخال خدمة دين جميع االدارات وم�ؤ�س�سات القطاع العام يف املوازنة العامة �إال
�أن �أ�صول هذه الإعتمادات من ايرادات ونفقات ال تظهر يف املوازنة العامة .وقد كانت الدولة
اللبنانية ت�ساعد م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان مالي ًا خالل ال�سنوات اخلم�س ع�رشة الأخرية.

-1دور القطاع العام /كركيزة �أ�سا�سية من ركائز النظام الوطني للنزاهة

تن�ص املادة  12من الد�ستور اللبناين على حق �أي لبناين ب�أن يعمل يف وظيفة حكومية من
دون �أي متييز �إال يف اجلدارة والكفاءة .من جهة �أخرى ،وبالإ�شارة �إىل �أحكام اتفاق الطائف
عام  1989حول "�إلغاء الطائفية ال�سيا�سية" ،من خالل �إلغاء التوزيع الطائفي تدريجي ًا يف
املنا�صب العامة يف ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية ،ومن ال�سلطة الق�ضائية ،وامل�ؤ�س�سات
الع�سكرية املختلفة (اجلي�ش ،قوى الأمن الداخلي� ،أمن الدولة ،الأمن العام ،واجلمارك)،
واملرافق اخلا�صة با�ستثناء وظائف الفئة الأوىل وما يعادلها .و�أورد هذا البند �أن هذه
املنا�صب يجب �أن تق�سم بالت�ساوي بني امل�سيحيني وامل�سلمني الذين ي�ؤلفون  4طوائف
ومذاهب ا�سالمية و  14طائفة م�سيحية من دون حفظ �أي من�صب لأي طائفة من خارج
الطوائف الرئي�سية (ولكن ال�سواد الأعظم من الوظائف مق�سم بني املوارنة ،ال�شيعة ،ال�س ّنة،
الدروز ،والروم الأورثوذك�س ،والكاثوليك والأرمن الأرثودوك�س و الكاثوليك� .أما الطوائف
الـ 13الباقية فقد جمعت حتت عنوان "الأقليات").
وبغية جتنب ح�صول تدخالت �سيا�سية ،ن�ص القانون اللبناين على �إن�شاء جمل�س اخلدمة املدنية
بح�سب ما ذكر يف املر�سوم الت�رشيعي رقم  114ال�صادر بتاريخ  12حزيران/يونيو 1959
وتعديالته الالحقة .يتحمل هذا املجل�س م�س�ؤولية الإ�رشاف على تطبيق املر�سوم الت�رشيعي
حول الأنظمة القانونية اخلا�صة مبوظفي الدولة ،وتناط به مهام تتعلق بالتعيينات �ضمن
القطاع العام .نذكر من بني ال�صالحيات التي يتمتع بها جمل�س اخلدمة املدنية:
● ●حتديد حاجات املوظفني العاملني يف جميع الدوائر احلكومية وامل�ساعدة يف �إعداد
موازنة املوظفني� .أما من الناحية التطبيقية ،فيفتقر املجل�س �إىل الت�رشيعات احلديثة
املنا�سبة و�إىل املوارد املالية والب�رشية امل�ؤهلة القادرة على درا�سة وحتليل واقرتاح
اخلطوات وال�سيا�سات الالزمة لتقومي م�ستلزمات الإدارات على اختالفها.
● ●�إجراء االمتحانات واملوافقة على لوائح املر�شحني امل�ؤهلني لكل وظائف اخلدمة املدنية.
�أما من الناحية التطبيقية ،فما زالت تو�ضع مواد االمتحانات على �أ�سا�س م�ستلزمات
وظيفية مب�سطة وبالية تعود �إىل عام .1962 /1959
● ●الإ�رشاف على الرتقيات وعلى عمليات املناقلة يف جمال اخلدمة املدنية واملوافقة عليها
مع املحافظة على �سجالت موظفي الإدارات العامة كلهم وملفاتهمّ � .أما من الناحية
التطبيقية ،فو�ضع ال�سجالت وامللفات ف�إنه يف حالة يرثى لها وهي حتتاج �إىل �إعادة
النظر وحتديث ومكننة متقدمة.
● ●ت�صميم وتطبيق نظام لتقييم الأداء� .أما من الناحية التطبيقية ،فلم يح�صل يوم ًا نظراً �إىل
غياب اجلهاز الالزم واملوظفني امل�ؤهلني القادرين على القيام مبهمة ح�سا�سة كهذه.
مر�ض� .أما من الناحية التطبيقية،
● ●�رصف املوظفني احلكوميني الذين يعترب �أدا�ؤهم غري ٍ
فلم يح�صل يوم ًا �أن �صرُ ف �أي موظف من موظفي الدولة� ،إذ �إنهم يتمتعون بح�صانة
�إدارية وبحماية طائفية ال ت�سمح لأحد من امل�سا�س بهم.
● ●تقدمي التو�صيات جلهة حت�سني ال�سيا�سات والأنظمة القانونية اخلا�صة باملوظفني ،لكن
�إفتقار جمل�س اخلدمة املدنية �إىل طاقم م�ؤهل للقيام مبهمة من هذا النوع ،ي�شكّل عائق ًا
منع /ومينع �إ�صدار �أي تو�صيات من هذا النوع.
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●

●و�ضع نظام لت�صنيف الوظائف� ،أما من الناحية التطبيقية ،فلي�س للإدارة العامة
اللبنانية �أنظمة قانونية خا�صة بو�صف الوظيفة وت�صنيفها بناء على احلاجات القطاعية.
و�أ ّدى ذلك �إىل غياب القواعد والأنظمة التحليلية والتنظيمية القادرة على تقومي عمل
املوظفني وتقييم اجلدارة وك�شف الغ�ش والف�ساد والر�شوة.
●املوافقة على املخ�ص�صات العائدة ملوظفي الدولة� ،أما من الناحية التطبيقية ،ف�أجور
وخم�ص�صات موظفي الدولة منخف�ضة جداً على م�ستوى الرتب العليا مقابل ًة بالقطاع
اخلا�ص ،مما �أدى �إىل ابتعاد �أف�ضل العنا�رص اجلامعية التي متتاز مبوا�صفات وظائفية
عالية من الإلتحاق بالقطاع العام ،وهذا فتح املجال �أمام عدد كبري من املوظفني
بالدخول يف القطاع العام عن طريق "الو�ساطة" والزبونية والطائفية واملذهبية ،الأمر
الذي �أ ّدى اىل انت�شار الف�ساد والر�شوة يف معظم م�ؤ�س�سات القطاع العام.
●تقدمي امل�شورة للحكومة حول الهيكلية التنظيمية اخلا�صة مبختلف الإدارات و امل�ؤ�س�سات
العامة� .أما من الناحية التطبيقية ،فنق�ص املهارات نف�سها لدى موظفي جمل�س اخلدمة
املدنية يجعل من امل�ستحيل القيام مبهمة كهذه.
●تدريب امللتحقني بالقطاع العام قبل ان�ضمامهم وبعده يف القطاعات املختلفة من
احل�صول على القدرة العالية ملمار�سة �أعمالهم املختلفة.
ت�شري الالئحة �آنفة الذكر �إىل �أن الهدف من �إن�شاء املجل�س هو �أن ي�ؤدي دوراً مركزي ًا
يف حماية الوظيفة العامة من التدخالت ال�سيا�سية واملح�سوبيات ،ويف حت�سني هذه
املمار�سات وحتديثها .باخت�صار ،ميكن القول �إن جمل�س اخلدمة املدنية �أن�شىء كحار�س
رئي�سي لنظام املوارد الب�رشية العام وال�سلطة الرئي�سية التي تبت يف ق�ضايا املوظفني يف
88
اخلدمة املدنية.

بيد �أن الكثري من ال�سيا�سيني واخلرباء والأكادمييني يجادلون قائلني �إنه ما من ا�ستقاللية
ر�سمية للقطاع العام اللبناين .و هذا ما يجعل �أجهزة الرقابة الإدارية و املالية والت�أديبية
(جمل�س اخلدمة املدنية ،التفتي�ش املركزي ،اخلدمة املدنية والهيئة العليا للت�أديب تابعة
لرئا�سة جمل�س الوزراء ،مما يح ّد من ا�ستقالليتها يف مراقبة الأجهزة املختلفة لل�سلطة
التنفيذية .يحدد اتفاق الطائف �أن جمل�س الوزراء م�س�ؤول عن تعيني موظفي الفئة الأوىل
يف القطاع العام .هذا وتفتقر الدولة اللبنانية �إىل �ضوابط حتول دون التدخل ال�سيا�سي يف
القطاع العام ،كون الطائفية متجذرة جتذراً عميق ًا يف القطاع الإداري .ومن جهة �أخرى،
يقيد
�إن املر�سوم اال�شرتاعي رقم �( 59/112أنظمة اخلدمة املدنية) وفق ًا للمادة  14منه ،ال ّ
ع�ضوية �أي موظف دولة� ،إمنا يق�ضي بتجميد هذه الع�ضوية عند تويل من�صب عام .ويحدد
املر�سوم ذاته قواعد التعيني التي مل يدخل عليها �أي تعديل منذ العام � 1959سوى ال�سلطة
الإ�ستن�سابية التي �أعطيت للوزراء يف اتفاق الطائف ،مما اطاح بجميع القواعد التنظيمية
للتنظيم الإداري واملايل للقطاع العام.
 88حما�سبة اخلدمة املدنية يف لبنان ،هذا الف�صل هو ملخ�ص معدل عن الأوراق التي �أعدها �أ�سا�س ًا برنامج الأبحاث امل�شرتكة
بني اجلامعة الأمريكية يف بريوت و جامعة هارفرد حول الإ�صالح الإداري يف القطاع العام يف لبنان مع بع�ض اال�ستنتاجات
والتعميمات التي مت التو�صل �إليها يف �ضوء نتائج هذه الأبحاث .ورد يف املوقع التايل:
http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/PSAccount/PSAccount-1.html
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يف هذا ال�سياق ،يقال �إن التدخل ال�سيا�سي يف القطاع العام مبا�رش يف ما يتعلق بوظائف
الفئة الأوىل ،ويختلف يف وظائف الفئة الثانية حتى الفئة اخلام�سة .وبح�سب د .رنده �أنطون،
خبرية يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية ،يح�صل التدخل ال�سيا�سي بعد انتهاء االختبارات الالزمة مللء
الوظائف ال�شاغرة .فهي تعطي املثل التايل�" :إذا �أعلنت الدولة عن �شغور  50وظيفة �ضمن
القطاع العام ،و�صادف �أن عدد الناجحني هو  50مر�شح ًا من طائفة معينة ،ال يجوز للدولة
�أن تعني ه�ؤالء الأ�شخا�ص اخلم�سني كونه يتعني للم�س�ؤولني احلكوميني �أن ي�أخذوا يف
احل�سبان التمثيل الن�سبي الطائفي يف القطاع العام .وبالتايل ،يعني موظفو الدولة مع مراعاة
89
االنتماءات الدينية والطائفية و املذهبية".
يف الواقع ،ي�صبح امل�ؤهلون للوظيفة العامة موظفني ر�سمي ًا بعد مرور ثالثة �أ�شهر على
تعيينهم بعد جناحهم يف امتحانات الدخول ،ويف هذه الفرتة من املفرت�ض �أن يتبعوا تدريب ًا
يف معهد الإدارة الوطني .هذا الواقع من املفرت�ض �أن يطبق على موظفي املالك وال ينطبق
على املوظفني املتعاقدين وال الأجراء وال املياومني.
يفتقر القطاع العام �إىل �أي ا�سرتاتيجية دائمة ميكنها حتقيق مبادئ النزاهة وال�شفافية
واحلكم ال�صالح .وعلى الرغم من هذا� ،أُطلقت بعد عام  1990جهود لل�رشوع بربامج و�أنظمة
قانونية تروج للتنمية الإدارية .و�أبرز هذه اجلهود كان �إن�شاء مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون
التنمية الإدارية ( ،)OMSARبيد �أن احلكومة ال تبدي �أي التزام من جهتها مبا �أن الت�رشيعات
ال�صادرة والهادفة اىل �إعادة تنظيم االدارة العامة� .أما ب�ش�أن حتديد مدى جناح اخلدمة
املدنية يف ا�ستهداف الف�ساد كم�شكلة داخلية ،ترى د .رندى �أنطون �أنها لي�ست بناجحة على
الإطالق كون عدد من موظفي الدولة الذي كان �أكرثهم من الفئة الأوىل وطردوا عام 1993
بعد �إقرار الربملان اللبناين القانونني املتعاقبني رقم  199ورقم  200الهادفني �إىل �إ�صالح
الإدارة 90.ولكن من امل�ؤ�سف ان الطريقة التي ا�ستعملت لطرد املوظفني مل تكن مبنية على
�أ�س�س قانونية و هذا نتيجة عدم وجود قوانني تنظيمية و ملفات �شخ�صية متكن امل�س�ؤولني
من ا�ستعمال قرائن ثبوتية ال تف�سح املجال لإ�ستئناف القرارات �إال يف حاالت خمالفة
القوانني املرعية الإجراء ،و هذا ما �أدى �إىل قيام جمل�س ال�شورى من �إعادتهم �إىل وظائفهم.
للأ�سف بينّ التحقيق الذي �أجراه جمل�س �شورى الدولة بعد �أن طلب من جمل�س اخلدمة املدنية
احل�صول على امللفات ال�شخ�صية للموظفني قيد التحقيق� ،أن ال وجود لعالمات �أو م�ؤ�رشات
�أو �إثباتات عن �سوء ت�رصف يف ملفات ه�ؤالء الأ�شخا�ص .وهذا مرده �أنه مل يكن هناك من
متابعة �صحيحة لعمل املوظفني يف القطاع العام و ت�سجيل كل ما يتعلق بهم من �أمور يف
ملفاتهم ال�شخ�صية �إ�ضافة �إىل عدم وجود نظام حمفوظات �إداري مينع التالعب يف م�ضمون
امللفات ال�شخ�صية للموظفني.

امل�ساءلة

الأدوات الرئي�سية للمحا�سبة واالمتثال يف لبنان هي :ديوان املحا�سبة ،وجمل�س اخلدمة املدنية
والتفتي�ش املركزي� ،أعلىوالهيئة العليا للت�أديب ،وكلها موجودة للحكومةحتت ال�سلطة التنفيذية
للدولة .وبغية تقييم فعالية هذه الإدارات ،ال بد من الإ�شارة �إىل بع�ض الوظائف التي ت�ؤديها:

 89مقابلة مع د .رندى �أنطون ،حائزة �شهادة دكتوراه وخبرية يف الإدارة العامة ،يف � 18شباط/فرباير� 2009 ،أجراها داين
حداد وناتا�شا �رسكي�س.
 90حما�سبة اخلدمة العامة يف لبنان ،هذا الف�صل هو ملخ�ص معدل عن الأوراق املتعلقة باخللفية التي �أعدها �أ�سا�س ًا برنامج
الأبحاث امل�شرتكة بني اجلامعة الأمريكية يف بريوت وهارفرد حول الإ�صالح الإداري يف القطاع العام يف بريوت مع التو�صل �إىل
بع�ض اال�ستنتاجات والتعميمات يف �ضوء نتائج هذه الأبحاث .متوفراة على العنوان التايل:
http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/PSAccount/PSAccount-1.html
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●

●

●

● -1ديوان املحا�سبة :هو حمكمة �إدارية تتوىل الق�ضاء املايل مهمتها ال�سهر على الأموال
العمومية والأموال املودعة يف اخلزينة وذلك:
 مبراقبة �إ�ستعمال هذه الأموال ومدى انطباق هذا الإ�ستعمال على القوانني والأنظمةاملرعية الإجراء.
 بالف�صل يف �صحة وقانونية معامالتها وح�ساباتها. مبحاكمة امل�س�ؤولني عن خمالفة القوانني والأنظمة املتعلقة بها. يرتبط ديوان املحا�سبة �إداري ًا برئي�س جمل�س الوزراء ومركزه بريوت.● -2التفتي�ش املركزي :املهام الأ�سا�سية
يتوىل التفتي�ش املركزي:
 مراقبة الإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة البلدية بوا�سطة التفتي�ش على اختالف �أنواعه. ال�سعي لتح�سني �أ�ساليب العمل الإداري.بناء لطلبها.
 �إبداء امل�شورة لل�سلطات الإدارية �أو ً تن�سيق الأعمال امل�شرتكة بني عدة �إدارات عامة. القيام بالدرا�سات والتحقيقات والأعمال التي تكلفه بها ال�سلطات.● -3املجل�س الت�أديبي الأعلى :املجل�س الت�أديبي الأعلى هو هيئة ق�ضائية م�ستقلة م�س�ؤولة
عن مقا�ضاة موظفي الدولة املتهمني بانتهاك القوانني والأنظمة املرعية الإجراء وفر�ض
العقوبات املالئمة عليهم .ال يجوز للمجل�س �أن ي�رشع ب�إجراءات حماكمة من تلقاء ذاته،
و�إمنا ميكنه �أن ينظر يف الق�ضايا التي حتال �إليه من قبل ال�سلطة التي تقوم بالتعيني �أو
من قبل هيئة التفتي�ش املركزي.

�أما بالن�سبة �إىل القوانني التي تتعلق بالإ�رشاف فهي التالية:
● ●القانون اجلزائي
● ●نظام الإثراء غري امل�رشوع
● ●الأنظمة القانونية اخلا�صة مبوظفي الدولة
تعد م�ؤ�س�سات القطاع العام م�س�ؤولة جتاه الوزارات املختلفة التي هي بدورها م�س�ؤولة
جتاه ال�سلطة الت�رشيعيةّ .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الت�رشيعات اخلا�صة بامل�س�ؤولني الر�سميني
وتو�صيف �أعمالهم ب�سيطة� ،إال �أن القرار النهائي يعود للوزير .يف هذا الإطار� ،إذا �أ�صدر �أي
وزير معني �أمراً �إدارياً ،حينها يكون املدير العام (وهو من موظفي الفئة الأوىل) ملزم ًا
بناء على الرتاتبية الإدارية املطبقة .ولكن� ،إذا كان للمدير العام �أي
باالمتثال لهذا الأمر ً
اعرتا�ض �أو �شكوى ميكنه �أن يعرب عن ر�أيه ب�ش�أن امل�س�ألة مو�ضع اخلالف لهيئة التفتي�ش
املركزي و ديوان املحا�سبة� .إىل ذلك� ،إذا اتخذ جمل�س الوزراء قراراً ب�رصف �أحد موظفي
الدولة من من�صبه ،يحق لهذا الأخري �أن يرفع ق�ضيته �إىل جمل�س �شورى الدولة الذي يتوجب
عليه در�س الق�ضية واتخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها .نظرياً ،مينح نظام املحا�سبة داخل
اخلدمة املدنية موظفي الدولة ح�صانة �ضد القرارات غري املن�صفة ،ويحمي حقوقهم من
خالل اعطائهم حق اال�ستئناف �أمام جمل�س �شورى الدولة يف حال ح�صل ا�ستغالل لل�سلطة من
قبل .امل�س�ؤولني التنفيذيني و ال�سيا�سيني (الوزراء) .ولكن عملي ًا يحدث العك�س� ،إذ �إن موظفي
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الدولة م�س�ؤولون جتاه ال�سيا�سيني ولي�س جتاه �أجهزة الرقابة .نظرياً ،يعلم موظفو الدولة �أنه
يفرت�ض بهم العمل مل�صلحة الدولة وخدمة امل�صلحة العامة ،وبالتايل �إذا كانوا م�س�ؤولني
جتاه الوزير �أو املدير العام ،فهم يخ�ضعون ل�سلطة القوانني والأنظمة الإدارية 91.من جهة
�أخرى ،مل تتم يوم ًا ا�ست�شارة �أو ت�شجيع الر�أي العام على امل�شاركة يف تقييم عمل �إدارات
وم�ؤ�س�سات القطاع العام.

�آليات النزاهة

قام مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية ببلورة مدونة �سلوك ملوظفي الدولة عام
 2001ولكنها بقيت حرباً على ورق ومل تطبق يف �أي دارةمن الإدارات .وكما هو احلال يف
خمتلف �إدارات القطاع العام ،تتوافر ت�رشيعات مفيدة ومهمة جداً ،لكنها مطبقة ومنفذة يف
املمار�سةعملي ًا ال تطبق وال تنفذ .وت�ضم هذه الت�رشيعات ،من بني ما ت�ضمه ،قواعد حول
ت�ضارب امل�صالح وا�ستغالل ال�سلطة والإهمال .وتتطرق املادة  15من الأنظمة القانونية
اخلا�صة مبوظفي الدولة �إىل القواعد والأنظمة املتعلقة بالأن�شطة �أو االنتماءات التي قد
تت�سبب بت�ضارب امل�صالح بني القطاع العام وم�صالح املوظفني ال�شخ�صية .والأمر نف�سه
ينطبق على بع�ض القواعد التي حتظر �إعطاء الهدايا والتقدميات العينية .وفق ًا للمادة نف�سها،
حتظر الأفعال التالية:
● ●الت�سامح مع �أي عمل يخالف الد�ستور ،والقوانني ،والأنظمة القانونية وم�صالح الوطن.
● ●االنخراط باالحتادات والنقابات املهنية �أواملنظمات.
● ●امل�شاركة يف الإ�رضابات �أو دعمها.
● ●تويل مهنة جتارية �أو �صناعية �أو غريها من املهن ب�أجر� ،إال �إذا �سمح القانون بذلك.
● ●امل�شاركة يف جمال�س �إدارة �رشكات �أعمال� ،أو التمتع ب�أي م�صلحة مالية ،مبا�رشة �أو غري
مبا�رشة ،يف �أي م�ؤ�س�سة تخ�ضع لرقابتهم �أو لرقابة دائرتهم.
● ●املطالبة �أو القبول بالهدايا� ،أو العالوات� ،أو الهبات من �أي نوع ،مبا�رشة �أو غري مبا�رشة،
خالل توليهم منا�صبهم الر�سمية.
● ●الك�شف عن معلومات اطلعوا عليها خالل ت�أدية مهامهم ،حتى بعد التقاعد ،من دون �إذن
92
خطي من الإدارة التي كانوا يعملون فيها.
يف الواقع ،هناك قيود ت�رشح ما ميكن �أن يفعله املوظف بعد تقاعده من الوظيفة ولكن هذه
ال�رشوط حمدودة ويف منا�صب قليلة جداً.
من خالل �رسد هذه الأفعال تاليف ا�ستغالل امل�س�ؤولني ال�سلطة ،والتعر�ض للر�شوة ،والف�ساد،
والزبائنية يف الإدارة العامة .ولكن مع الأ�سف من ال�صعب التحقيق يف ق�ضايا الف�ساد داخل
الإدارة العامة اللبنانية ،فمن ال�شائع �أن الر�شوة داخل الإدارة العامة متف�شية جداً كما هو
احلال يف العديد من الإدارات العامة يف العامل لدرجة �أنها تعد معياراً �أ�سا�سي ًا يف احلياة
ال�سيا�سية للدولة.

 91رندة �أنطون�( ،إعداد)� ،أعمال م�ؤمتر "نحو ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد( "،بريوت :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
واجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية ،ال ف�ساد� ،)2009 ،ص .32
 92املر�سوم الت�رشيعي رقم  ،59/112املادة .15
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ال�شفافية

يقت�ضي قانون الإثراء غري امل�رشوع ال�صادر عام � 1999أنه يتعني على الأ�شخا�ص الذين
ي�شغلون منا�صب عامة �أن ي�رصحوا عن �أ�صولهم املالية وغري املالية .وفق ًا لأحكام هذا
القانون ،تخ�ضع �أ�صول امل�س�ؤولني و حتى ر�ؤ�ساء البلديات ومدراء امل�ؤ�س�سات العامة
للمراقبة املالية .وعلى الرغم من �أن القانون ين�ص على االف�صاح عن الأ�صول والرثوات،
فهي تبقى بعيدة عن �أنظار امل�س�ؤولني والر�أي العام .فاملغلفات التي يرفعها امل�س�ؤول �إىل
جمل�س �شورى الدولة تبقى مغلقة �إال يف حال �أدانته بجرم .وب�شكل عام ،ما من �آلية ت�ضع
عملية ن�رش املعلومات املف�صلة قيد التطبيق يف ما يتعلق بالقرارات الإدارية مثل منح رخ�ص
القيادة ،والرتاخي�ص ،احل�سابات والقرو�ض امل�رصفية ،للموظفني نظراً �إىل قانون �رسية
امل�صارف املعمول به يف لبنان �إىل جانب الإطالع على قيمة ال�رضائب التي يدفعها ه�ؤالء
امل�س�ؤولني خارج �إطار الوظيفة العامة .ف�إدارات القطاع العام تفتقر �إىل الو�سائل الالزمة
للإطالع على معلومات عامة ت�سهل و�صول امل�س�ؤولني و املواطنني على حد �سواء اىل هذا
النوع من املعلومات عن املوظفني و�/أو عن اخلدمات .على الرغم من هذا الواقع ،تركز
جهود مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية على تعزيز ا�ستعمال االنرتنت للو�صول �إىل
بع�ض املعلومات واخلدمات العامة �إىل جانب ت�سهيالت �أخرى مثل خدمة ليبان بو�ست حلمل
وت�سليم الوثائق والدفع مقابل بع�ض املعامالت والتي تبقى بدائية و�سطحية وال تدخل يف
تفا�صيل املوا�ضيع الت�رشيعية املف�صلة وال املالية واملحا�سبية والتدقيقية.

�آليات ال�شكاوى /الإنفاذ

يفتقر القطاع العام يف لبنان �إىل قانون حماية �شهود الف�ساد ،الأمر الذي يح ّد من �إقامة
�شكاوى �أو دعاوى عامة �ضد موظفي احلكومة .بغ�ض النظر عن هذا الواقع ،فر�ضت العقوبات
على موظفي الدولة يف لبنان �أول مرة عام  1953وعدلّت عام 1955؛ �أما العقوبات املطبقة
ب�شكل �أ�سا�سي خمتلف درجات العقوبات
حالي ًا فقد �صدرت عام � .1959شملت هذه التعديالت
ٍ
التي ميكن تق�سيمها �إىل فئتني كبريتني :ت�شري الدرجة ت�شري اىلالأوىل �إىل اجلنح ال�صغرية،
�أما الدرجة الثانية فت�شري �إىل خمالفات �أخطر.
وت�أتي العقوبات الت�أديبية على النحو التايل:

الدرجة الأوىل:

 -1التوبيخ -2 ،ح�سم من املر ّتب فرتة  15يوم ًا كحد �أق�صى -3 ،ت�أخري الرتقية �ضمن
93
الفئة ملدة �أق�صاها �ستة �أ�شهر.

الدرجة الثانية:

 -1ت�أخري الرتقية �ضمن الفئة ملدة ال تتجاوز ثالثني �شهراً -2 ،تعليق اخلدمة بدون �أجر
لفرتة �أق�صاها � 6أ�شهر -3 ،اقتطاع درجة �أو �أكرث �ضمن الفئة -4 ،تخفي�ض الرتبة -5 ،ال�رصف
94
من دون تعليق حقوق التقاعد -6 ،الطرد مع تعليق حقوق التقاعد.

 93تت�ألف اخلدمة املدنية اللبنانية من خم�س فئات :الفئة الأوىل هي الأعلى .وتق�سم الفئات �إىل درجات ،ويتلقى كل موظف درجة
كل �سنتني ،وهي كناية عن زيادة يف املعا�ش وترفيع يف الدرجة كل �سنتني.
 94املر�سوم الت�رشيعي رقم  ،59/112املادة 55
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تتوىل هيئة التفتي�ش املركزي التحقيق يف ادعاءات الف�ساد املرتكبة يف القطاع العام .ولكن،
من هم خمولون مراقبة الإف�صاح عن الأ�صول لي�س لديهم موظفون م�ؤهلون قادرون على
التحقيق يف االدعاءات واالتهامات بحق املوظفني .من هذا املنطلق ،من املفرت�ض �أن يكون
عدد ق�ضايا الف�ساد احلا�صلة مرتفع ًا جداً ،ولكن ال يتم التحقيق فيها بح�سب قول الدكتورة
رندة �أنطون التي تعترب �أن ادعاءات الف�ساد قد حت�صى بالآالف لو جرى فتح الدعاوى بح�سب
الأ�صول� .إال �أن الثقافة ال�سيا�سية العامة ال�سائدة يف البالد ال ت�سمح بقيام قنوات االت�صال
ال�ش ّفافة واملنا�سبة بني املواطنني وامل�س�ؤولني الر�سميني ليعر�ضوا حاالت الف�ساد ،والر�شوة،
وال�رسقة ،واالهمال ،وا�ستغالل ال�سلطة .اذاً لي�س با�ستطاعة �أي مواطن �أن يرفع �شكوى متوقع ًا
تعوي�ض ًا عن الإ�ساءة �أو اال�ستغالل من قبل املوظفني �أو اخلدمة العامة .لقد فقد املواطنون
الثقة بالنظام منذ وقت طويل و�إن �إعادة النظر يف الو�ضع وت�صحيح املظامل التي �أحلقها
موظفون من الدولة هما من م�س�ؤولية جمل�س اخلدمة املدنية ،كما �سبق وذكرنا يف الق�سم
الذي ينظر يف وظائف هذا املجل�س .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن موظفي الدولة يتمتعون بح�صانة
متنع �أجهزة الرقابة من التحقيق مع مر�ؤو�س �أو مقا�ضاته من دون موافقة رئي�سه بح�سب ما
تن�ص املادة  61من الأنظمة القانونية اخلا�صة مبوظفي الدولة.

العالقة بالركائز الأخرى

تن�سق اخلدمة املدنية عملها مع ال�سلطة التنفيذية املمثلة برئي�س جمل�س الوزراء .وهذا الأمر
ّ
يتجلى بو�ضوح جلهة التعيينات ،والإ�رشاف ،والتدقيق .ويف حني �أن ال�سلطة التنفيذية متار�س
نفوذاً مبا�رشاً على �إجراءات التعيني ،تطبق �آليات الإ�رشاف والتدقيق من قبل جهازي الرقابة
الآخرين (�أي هيئة التفتي�ش املركزي وديوان املحا�سبة) ،اللذين يخ�ضعان لل�سلطة التنفيذية
من الناحيتني املالية والإدارية .ووجود نظام ال�ضوابط واملوازين يف لبنان يفرت�ض �أن
ينظّ م �أعمال ال�سلطة التنفيذية ،وال�سيما عمل احلكومة ،من خالل ال�سلطة الت�رشيعية .للأ�سف
هذا الأمر ال ين ّفذ لأن الربملان لي�س جمهزاً لعملية بهذه احل�سا�سية وذلك لأ�سباب عديدة،
�أولها النق�ص يف اخلرباء امل�ؤهلني ملمار�سة هذا النوع من العمل ،والآلية الواجب ا�ستخدامها
لتحقيق هدف كهذا.
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املوارد /الهيكلية

جتد �أجهزة انفاذ القانون يف لبنان نف�سها يف و�ضع �ضعيف يتطلب اهتمام ًا خا�صاً .يوجد
يف لبنان ثالث م�ؤ�س�سات �أمنية وهي :اجلي�ش اللبناين وقوى الأمن الداخلي ،والأجنحة
املختلفة لال�ستخبارات الع�سكرية ،التي ت�ؤدي دوراً متنامي ًا يف �إنفاذ القانون .من �أجل
املحافظة على اال�ستقرار الداخلي ،على الدولة �أن تبقى على احلياد يف جو االنق�سامات
الطائفية املتعددة يف لبنان .ومن بني الأجهزة الأمنية الثالثة ،يتحمل اجلي�ش اللبناين هذه
امل�س�ؤولية ،طبع ًا �إىل جانب حفظ الأمن والنظام الداخلي يف حال ن�شوب �أي نزاع داخلي �أو
خارجي� .أما قوى الأمن الداخلي ،فهي متثل قوة ال�رشطة الرئي�سية ،مبحافظتها على النظام
الداخلي ب�شكل يومي ،وهي م�س�ؤولة عن تنظيم �ش�ؤون ال�سري واحرتام الأنظمة ومعاجلة
الق�ضايا الإجرامية ،بالإ�ضافة اىل �أمور �أخرى� .إن التفاعل بني هذه الوكاالت الثالث ميثل
م�صدر احلماية الرئي�سي للأمن� .أجنحة اال�ستخبارات الع�سكرية م�س�ؤولة عن زيادة التن�سيق
والتعاون بني امل�ؤ�س�سات الأمنية الثالث املوجودة يف لبنان .بالتن�سيق مع احلكومة
اللبنانية ،على الأجهزة الأمنية هذه �أن حتافظ على حيادها و ت�سهر على �سيادة البلد يف
اتخاذ قرارات احلرب وعند احلاجة �أن تبقى دوم ًا م�س�ؤولة عن ال�سلم الأهلي.
لكن يف الواقع ،وعرب التاريخ ،خ�ضع لبنان لدول �أخرى عبثت ب�أمنه امليلي�شيات و �سلمه.
وامليلي�شيات الطائفية التي ظهرت خالل احلرب الأهلية واالعتداءات الأجنبية املتكررة
على لبنان كانت و ما زالت م�صدر كل العلل.
ن�ص اتفاق الطائف عام � ،1989إىل جانب �أمور �أخرى ،على �رضورة نزع �سالح
امليلي�شيات كافة .لكن يف مرحلة ما بعد الطائف وحتى يومنا هذا ،ال يزال التحدي .قائماً.
فقد �أعطت الأزمة ال�سيا�سية دفع ًا للمخاوف الطائفية و عدم الثقة ولل�شعور باحلاجة �إىل
ميلي�شيات طائفية لديها ا�سرتاتيجيات �أمنية خا�صة بجماعتها.

دور امل�ؤ�س�سة

لطاملا كانت امل�شكلة الأ�سا�سية بالن�سبة �إىل �سلطات انفاذ القانون يف لبنان �أنه يتم ا�ستخدامها
ك�أداة �سيا�سية خلدمة م�صالح النخب التقليدية ،وبطبيعة احلال ف�إن الطائفية متجذرة يف كل
املراكز القيادية و الأجهزة الأمنية ال ت�شذ عن هذه القاعدة .فقائد اجلي�ش كان دوم ًا م�سيحي ًا
تفوق لهذا على ذاك ،غالب ًا ما
مقرب ًا من النخبة امل�سيحية .ولتج ّنب �أي ّ
ماروني ًا وغالب ًا ما كان ّ
يكون املدير العام لقوى الأمن الداخلي م�سلم ًا �سنياً ،ويتم تعيينه عاد ًة مبوافقة رئي�س جمل�س
الوزراء (وهو �أي�ض ًا من الطائفة امل�سلمة ال�س ّنية) .لكن من�صب قائد اجلي�ش امل�سيحي يحتفظ
بالهالة و ال�سلطة الفعلية على ال�صعيد الأمني على ال�ساحة ال�سيا�سية اللبنانية.
كما �أن تركيبة مكتب اال�ستخبارات يف اجلي�ش تعك�س التمثيل الطائفي هي �أي�ضاً .تاريخياً ،يعترب
�أهم فرع وكان يعرف بـ "املكتب الثاين" ( )Deuxième Bureauوهو فرع اال�ستخبارات الذي
طاملا كان منذ الإ�ستقالل بقيادة �ضباط ينتمون اىل الطائفة امل�سيحية املارونية� .أما جهازا
اال�ستخبارات الآخران فهما املديرية العامة لأمن الدولة التابعة لرئا�سة جمل�س الوزراء ،وقد
ت�أ�س�ست بعد احلرب الأهلية ويديرها �ضابط من الطائفة امل�سلمة ال�شيعية ،و�شعبة املعلومات يف
املديرية العامة للأمن الداخلي وهو جهاز يديره �ضابط من الطائفة امل�سلمة ال�سنية.
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�إىل جانب كل هذه الأجهزة هناك املديرية العامة للأمن العام التابعة لوزارة الداخلية
والبلديات ،والتي ت�ؤلف �أهم جهاز ا�ستخباراتي على ال�صعيد الداخلي ،وكان على ر�أ�سها حتى
عهد الرئي�س �إميل حلود مديراً عام ًا من الطائفة امل�سيحية املارونية ،وقد عني يومها �أول
مدير عام للأمن العام من الطائفة امل�سلمة ال�شيعية وما زال الأمر على حاله حتى يومنا هذا.
بعد اتفاق الطائف قامت احلكومة با�ستحداث مكتب �إ�ستخبارات م�ستقل �ضمن قوى الأمن
الداخلي ،وهو �شعبة املعلومات .ففي غ�ضون عامني ،حتولت هذه ال�شعبة ال�صغرية �إىل جهاز
قوي ومتطور م�س�ؤول عن تزويد النخبة احلاكمة باملعلومات وعن مراقبة ال�ساحة ال�سيا�سية.
وغر�ض اتفاق الطائف �أي�ض ًا تعزيز قوى الأمن الداخلي التي مل تلعب يوم ًا دوراً حموري ًا
يف مو�ضوع الأمن يف لبنان ،و مت التوافق على رفع عديدها �إىل � 29ألفاً .لكن ،خالل وجود
95
القوات ال�سورية يف لبنان ،اهمل هذا اجلهاز ،بحيث مل يتجاوز عديده الـ � 8آالف عن�رص.
�إال �أن العدد ارتفع من � 13ألف ًا عام � 2005إىل � 17ألف ًا عام  ،2006ومن املتوقع �أن ي�صل
�إىل � 29ألف ًا يف ال�سنة القادمة .ومت ا�ستدعاء قوى الأمن الداخلي للمحافظة على الأمن خالل
العديد من التظاهرات الكثيفة ،وقام بعمل ناجح يف مواجهة �أعمال ال�شغب التي اندلعت يف
بع�ض الأحيان .كما �أنها �أعادت االعتبار �إىل مديرية مكافحة الإرهاب التابعة لها ،والتي
�أ�صبحت نا�شطة �أكرث يف مطاردة الإرهابيني الدوليني يف لبنان.

امل�ساءلة� /آليات النزاهة

�إن �أزمة التجاذبات ال�سيا�سية يف لبنان انعك�ست على املو�ضوع الأمني الذي ظهر جلي ًا
من خالل ا�ستحداث �شعبة املعلومات يف املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي .فبعد تعيني
م�س�ؤول عن ال�شعبة كان يعمل ك�ضابط م�س�ؤول عن �أمن الرئي�س الراحل رفيق احلريري
وجتهيز ال�شعبة ب�أحدث املعدات املتطورة للإ�ستق�صاء والإت�صاالت وتدريب جهازه على
�أحدث التقنيات الإ�ستخباراتية� ،شب النزاع بني الأطراف ال�سيا�سية املت�صارعة التي اتهمت
رئا�سة احلكومة بال�سعي �إىل خلق جهاز تابع لها دون احرتام الأ�صول الإدارية لإن�شاء
الأجهزة املعمول بها .كل هذه الأمور ما كانت لتحدث لو �أن التعيينات والتنظيمات االدارية
و املالية كانت �شفافة و للجميع حق الو�صول �إىل املعلومات والعمل يتم على ا�سا�س احلكم
ال�صالح الذي يعترب العمل العام خدمة للمجتمع و لي�ست مل�صالح �شخ�صية .وعلى �صعيد
اجلي�ش ،جند �أن قائد اجلي�ش ،امل�س�ؤول �أي�ض ًا عن �شعبة اال�ستخبارات يف اجلي�ش ،م�س�ؤول جتاه
جمل�س الوزراء ب�شكل مبا�رش ،وميكن ،نظرياً� ،رصفه �إذا تبينّ �أنه ارتكب خمالفة ما �أو �إذا مل
ي�ست�سيغ جمل�س الوزراء ت�رصفه .كذلك ،للمحكمة الع�سكرية �سلطة م�ساءلة امل�س�ؤولني واجلنود
مدونات ال�سلوك الأ�سا�سية.
�أ�صحاب الرتب الدنيا فيما يتعلق باحرتام ّ
حتى عام  ،2007كان اجلي�ش يت�ألف من جي�ش نظامي حمرتف و كانت اخلدمة الع�سكرية
الزامية لل�شباب ولكن بعد هذا التاريخ �أوقف العمل بالتجنيد الإلزامي .و قد جنح لغاية اليوم
يف البقاء خارج حلبة ال�رصاعات ال�سيا�سية الطائفية .و كون جهازه الب�رشي متعدد الطوائف
�صمم ليحول دون فرط عقد الدولة .وقد تطورت هذه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وازداد دورها
ّ
فعالية يف احلفاظ على ال�سلم الأهلي وعلى النظام ال�سيا�سي اللبناين بف�ضل حيادها وكان
اتفاق الطائف قد �أعطى اجلي�ش حق التدخل «حني يبلغ اخلطر ح ّداً» يتخطى قدرة قوى الأمن
96
الداخلي على مواجهته مبفردهاً.
95

Edouard Belloncle, “Prospects of SSR in Lebanon,” Journal of Security Sector Management, U.K., Shrivenham, Grenfield University, vol. 4, no.4 (2006), p. 7.

 96اتفاق الطائف .1990
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�أما بالن�سبة �إىل الطائفية و�أثرها على هيكلية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية برمتها (اجلي�ش ،قوى الأمن
الداخلي ،الأمن العام� ،أمن الدولة ،و اجلمارك) ،فهي تعترب م�صدر تهديد جنحت هذه امل�ؤ�س�سات
الع�سكرية لغاية اليوم بتالفيه و البقاء خارج �إطار ال�رصاعات الطائفية و املذهبية.
فالوالء للطائفة ،بالن�سبة �إىل �رشيحة كبرية من اللبنانيني ،يتجاوز والءهم للوطن .وينبع هذا
اخلطر من الن�سيج اللبناين الداخلي .والعالج الأمثل يكمن يف تعزيز روح االنتماء للوطن الذي
يتخطى الطائفية ،بحيث ي�ستفيد لبنان من تركيبته الفريدة ،ر�سالة للتنوع الديني والغنى
الثقايف .لكن كما يقول رالف كرو �( Ralph Crowأ�ستاذ يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت)
«حني تكون القوات الع�سكرية �صورة م�ص ّغرة عن جمتمع بلد ما ،يزول البديل الذي تتمتع به
جيو�ش موجودة يف كثري من البلدان الأخرى»� .إن الهيكلية الداخلية للجي�ش اللبناين وقوى
الأمن الداخلي تت�أثر بتوزيع الرتب بح�سب الطوائف .فعلى �سبيل املثال ،قائد اجلي�ش يجب �أن
يكون م�سيحي ًا مارونياً.
الكثريون انتقدوا دور اجلي�ش و�أن�شطته ،وبخا�صة خالل ال�ستينيات .كتب ايلي �سامل (اكادميي
و�سيا�سي) عام " 1972خالل العقد املا�ضي ،تدخل اجلي�ش يف العملية االنتخابية ،ومن
خالل الذراع اال�ستخباراتي املمثل باملكتب الثاين".
يف الفرتة الآونة ،تركز النقد حول ت�ضارب امل�صالح داخل �صفوف اجلي�ش اللبناين ،مما ي�ضع
عالمات ا�ستفهام حول الدور احليادي الذي يجب �أن ي�ضطلع به �أثناء الأزمات واملعروف
�رسي" على ت�سلّح �أحزابهم ال�سيا�سية ويف حالة ت�أهب
�أن الزعماء ال�سيا�سيني ُيبقون "ب�شكل ّ
للقتال ،ونظراً �إىل ال�ضعف الهيكلي الذي ي�صيب امل�ؤ�س�سات احلكومية وعدم قدرتها على
التحرك عند و�صول احللول ال�سيا�سة �إىل طريق م�سدود ،جند �أن الأو�ضاع ت�صبح �أ�سرية
االنتماءات الطائفية واملذهبية كما ح�صل خالل �أحداث �أيار /مايو .2008

ال�شفافية /ال�شكاوى� -آليات االنفاذ

يتم حتديث املوقع االلكرتوين لقوى الأمن الداخلي بانتظام من �أجل اطالع املواطن اللبناين
على ما يحققه هذا اجلهاز .وت�شري التقارير الأخرية يف ت�رشين الأول/اكتوبر � 2008إىل �أن
قوى الأمن الداخلي ا�ستطاعت الك�شف عن حواىل  929انتهاك ًا منتظماً ،و 1512حالة �رسقة،
و 906حاالت �شجار �أو تقاتل ،و 509جرائم ،و 12486جنحة 97.وتظهر اح�صاءات �أخرية
�أن قوى الأمن الداخلي �أوقفت يف يوم واحد (من  26متوز/يوليو  2009حتى  27متوز/
يوليو  40 )2009حادث ًا يومي ًا من حاالت انتحار ،وتبادل اطالق نار� ،رسقة ،و�سطو ،و�رسقة
�سيارات ،وعثور على �سيارات م�رسوقة� .أما عدد الذين مت توقيفهم يف ذلك اليوم فقد بلغ
� 36شخ�صاً 98.وحاملا ينتهي عمل قوى الأمن الداخلي ،وبعد الك�شف عن اجلرائم ،تتم �إحالة
املتهمني �إىل املحاكم املخت�صة يف الق�ضاء اللبناين.

العالقة بالركائز الأخرى

بغياب �أجهزة مالئمة لإنفاذ القانون� ،ستبقى كل ركائز نظام النزاهة الوطني الأخرى عر�ضة
للخطر .فالغمو�ض والت�شوي�ش الذي يحيط بدور كل فرع من القطاع الأمني يف لبنان ي�ساهم يف
ار�ساء �شعور الإفالت من العقاب ،حيث ميكن للزبائنية واملح�سوبية ال�سيا�سية �أن تبقيا م�ست�رشيتني.
97
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حني يكون �أمن املواطنني على املحك ب�سبب تراجع م�صداقية �أجهزة انفاذ القانون ،وت�سيطر
املخاوف الأهلية على ال�سالمة اجلماعية ،فمن �ش�أن ذلك �أن يع ّزز من �سلطة زعماء الطوائف،
عو�ض ًا عن �سلطة الدولة ،ويزيد من ح ّدة التوتر الطائفي.
يف املح�صلة ،ب�إمكان الالعبني الدوليني امل�ساعدة يف الرتويج للنزاهة من خالل فر�ض
�رشوط الزامية لتقدمي امل�ساعدات .فقد عبرّ ت جمموعات كبرية من احلكومات الأجنبية
واملنظمات الدولية عن رغبتها يف زيادة برامج التعاون من خالل التدريب ،وامل�ساعدة
املالية والتقنية .من جهتها ،خ�ص�صت �سفارة الواليات املتحدة الأمريكية  60مليون
دوالر �أمريكي للم�ساعدة يف احلاجات التدريبية يف قوى الأمن الداخلي ،والهدف تدريب 8
مدرب لي�ستمروا يف العمل باجتاه تعزيز �أجهزة انفاذ القانون لي�صبح
�آالف جم ّند وّ 1200
قادراً على االعتماد على ذاته ب�شكل �أكرب .وعلى الرغم من �أنه جرى تدريب  400عن�رص
يف قوى الأمن الداخلي حتى يومنا هذا اال �أن الطريق ما زال طويالً ،ال �شك �أن هذه خطوة
ايجابية وت�ستحق مزيداً من االهتمام .وقد جرى اطالق م�رشوع م�ستدام لتعزيز دور قوى
الأمن الداخلي يف التحقيق يف �ساحة اجلرمية ،وتلقى اجلي�ش اللبناين م�ساعدات ع�سكرية من
الواليات املتحدة الأمريكية التي خ�صت اجلي�ش مب�ساعدات بلغت قيمتها  380مليون دوالر
�أمريكي يف ال�سنة ،وهذا من �ش�أنه �أعطاء اجلي�ش اللبناين �إمكانية زيادة طاقاته وقدراته القتالية
تخ�ص�ص امل�ساعدة.
الداخلية ،كما �أ�صبح ملزم ًا باالف�صاح عن مواقع االنفاق وكيف ّ
لذلك ،مور�ست �ضغوطات خارجية على قوى الأمن الداخلي واجلي�ش اللبناين على حد �سواء
مف�صلة دقيقة حول مواقع �إنفاق الإعتمادات املقدمة ،مما ميكن و�صفه
لو�ضع تقارير ّ
باخلطوة االيجابية نحو مزيد من ال�شفافية يف املوازنة ويف �إدارة القطاع الأمني .ويعترب هذا
القيا�س �آلية غري ر�سمية مل�ساءلة امل�س�ؤولني ولتعزيز التن�سيق بني الأجهزة الأمنية يف الدولة.
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ي�شكّل نظام التعاقد العام الذي �أن�شئ  1959الذراع الإداري امل�ساعد ملجل�س الوزراء ،وهو
�إحدى امل�ؤ�س�سات اللبنانية التي تطرح التحدي الأكرب عند النظر فيها .فاملعلومات اخلا�صة
بالتعاقد حمدودة جداً ،وال وجود ملعلومات حول حجم املناق�صات العامة� .أما االقت�صاد،
وكما ورد يف ركيزة قطاع االعمال ،فهو مفتوح وحر.
ت�شري املادة  7من قانون املناق�صات العامة �إىل �إمكانية تعيني جلنة خا�صة عن كل حمافظة
�أو دائرة لال�رشاف على املناق�صات .وت�شري املادة � 15إىل �أنه يتم اختيار �أع�ضاء اللجنة من
بني املوظفني املحليني� ،إال � ّأن الواقع لي�س كذلك .فمنذ ت�أ�سي�سها ،بقيت �إدارة املناق�صات
مركّ زة يف مكتب هيئة التفتي�ش املركزي ،ومل يتم ان�شاء �أي فرع لها يف �أي حمافظة .كل
العقود تقرر مركزياً ،وتقوم �إدارة املناق�صات ،ووفق ًا لقانون املناق�صات العامة ،مبناق�صات
الإدارات العامة كافة ،با�ستثناء تلك املتعلقة بقوى الأمن الداخلي ،واجلي�ش ،والبلديات،
والوكاالت العامة ،وامل�ؤ�س�سات العامة.
ينظم الف�صل  5من املر�سوم القانوين رقم  2460ال�صادر يف  9ت�رشين الثاين/نوفمرب
( 1959تنظيم هيئة التفتي�ش املركزي) �إدارة املناق�صات� ،إذاً مل تن�ش�أ �إدارة املناق�صات
مبوجب قانون ،بل مبر�سوم ،خالف ًا ملبادئ ت�شكيل املديريات العامة.
�إن موازنة �إدارة املناق�صات هي من �ضمن موازنة هيئة التفتي�ش املركزي ،وال تتلقى
املديرية �أي متويل ا�ضايف.
و�ضعت هيئة التفتي�ش املركزي موقع ًا الكرتوني ًا لها منذ � 7آذار/مار�س www.cib.gov.( 2003

)lb؛ ق�سم من هذا املوقع خم�ص�ص لإدارة املناق�صات.

ح�صل تطور �إ�ضايف من ناحية حت�سني املناق�صات التي تعر�ضها احلكومة على القطاع
اخلا�ص من خالل قيام مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية االدارية ( )OMSARبا�ستحداث
نظام املناق�صات االلكرتونية .متت مناق�شة الفكرة �أو ًال وجرى و�ضع ا�سرتاتيجية يف كانون
الأول/دي�سمرب  .2002لكن يف كانون الثاين/يناير  ،2008ن�رش مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون
التنمية الإدارية ا�سرتاتيجية احلكومة االلكرتونية اخلا�صة بلبنان 99.و�أحد جوانب اال�سرتاتيجية
االلكرتونية اجلديدة للحكومة هو الإعداد خلطوط توجيهية خا�صة باملناق�صات االلكرتونية،
مما يعني �أن احلكومة �ستدير املناق�صات اخلا�صة بامل�شرتيات احلكومية عرب �شبكة االنرتنت.
من ناحية اجراءات مكافحة الف�ساد ميكن القول �إن لهذا الأمر ح�سناته� ،إذ �إن املعلومات
اخلا�صة باملناق�صات ميكن للجميع الو�صول �إليها ،وتنطوي على تفاعل �أقل بني امل�شاركني يف
املناق�صة وامل�س�ؤولني احلكوميني الذين يديرونها ،مما يخفف من امكانية دفع الر�شاوى� .أما
الهدف من ا�سرتاتيجية املناق�صات االلكرتونية اجلديدة فهو التو�صل �إىل حكومة �أكرث فعالية،
100
واجراءات �أف�ضل و�أ�سهل للقطاع اخلا�ص و�شفافية �أكرب يف عملية ال�رشاء والبيع.
يرتبط نظام املناق�صات بقانون املحا�سبة العمومية ومبر�سوم نظام املناق�صات .املر�سوم
رقم  2866ال�صادر يف .1959/12/16
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ت�رشف مديرية املناق�صات العامة على عملية �إجراء املناق�صات وتوافق على العقود التي
تتجاوز قيمتها  75مليون لرية لبنانية (� 50ألف دوالر) .يجب القيام مبناق�صة عامة بالن�سبة
�إىل م�شرتيات ال�سلع واخلدمات الأخرى التي تتجاوز  0.8مليون لرية لبنانية ( 535دوالر).
لكن قوى الأمن الداخلي واجلي�ش والبلديات وامل�ؤ�س�سات امل�ستقلة تخ�ضع لأنظمة �رشاء خا�صة.
اجماالً ،يتم الإعالن عن هذه املناق�صات يف ال�صحف ويف اجلريدة الر�سمية.
املمولة حملي ًا الأف�ضلية ملقدمي العرو�ض اللبنانيني على الأجانب اذا مل
تعطي املناق�صات
ّ
101
تتجاوز فرق قيمتها  10يف املئة.
بغياب ت�رشيعات حول حق الو�صول �إىل املعلومات وقانون حماية كا�شفي الف�ساد ،يبقى
املجال �ضيق ًا ملمار�سة ال�شفافية واملحا�سبة يف املناق�صات واملزايدات العامة .ال وجود
لقانون حمدد واحد ينظم جميع جوانب التوريد �أكانت للمناق�صات �أو املزايدات العامة
يف لبنان .فاحلكومة ال ت�ضع دائم ًا قواعد لعبة وا�ضحة .يف الواقع جرت العادة ب�أن يقوم
امل�ستثمرون بدفع الر�شوة للفوز بعقود ،كما يح�صل تدخل �سيا�سي يف عمليات منح العقود.
ويف ظل هذه الأجواء و التدخالت ال متنح العقود للمر�شح الأكرث �أهلية .ر�سمياً ،منحت �إدارة
املناق�صات  4,2يف املئة فقط من امل�شاريع البالغة قيمتها  6مليارات دوالر والتي تعاقدت
على �أ�سا�سها هيئات حكومية خمتلفة� .أما باقي هذه العقود في�سود الظن ب�أنها منحت لل�رشكة
امل�ستعدة لدفع �أعلى ر�شوة �أو عرب التلزمي بالرتا�ضي .وهي عمليات جتري يف العديد من
الإدارات و امل�ؤ�س�سات العامة بالرغم من عدم جوازها.
يف لبنان ،وبالرغم من وجود قواعد وا�ضحة تتناول امل�س�ؤوليات املالية ،مبنية على �أ�سا�س
تطبق ب�رصامة 102.ولتطبيق ال�شفافية
الت�رشيعات القانونية ،لكنها يف معظم احلاالت ال ّ
يف العمليات احلكومية هناك حاجة �إىل الإف�صاح عن معلومات موثوقة حول ال�سيا�سات
والتوقعات اخلا�صة بال�سيا�سة ال�رضيبية احلكومية .ومل يت�ضمن القانون اللبناين �أحكام ًا
م�ستقلة تعالج الغ�ش والف�ساد يف عمليات ال�صفقات العامة ،بل �أورد بع�ض الن�صو�ص العامة
ذات ال�صلة باملو�ضوع يف قانون العقوبات (املر�سوم رقم  ،340تاريخ ،)1943/3/1
حيث ُتفر�ض عقوبة بال�سجن من � 3أ�شهر �إىل � 6سنوات �أو غرامة ترتاوح بني � 200ألف لرية
لبنانية ومليون ل.ل على كل خمالف لأحكام القانون .فعلى �سبيل املثال:
● ●من �أوكل �إليه بيع �أو �رشاء �أو �إدارة �أموال منقولة �أو غري منقولة حل�ساب الدولة �أو حل�ساب
�إدارة �أو م�ؤ�س�سة عامة �أو بلدية �أو هيئة عامة �أو م�ؤ�س�سة ذات منفعة عامة �أو متلك الدولة
ق�سم ًا من �أ�سهمها ،اقرتف الغ�ش يف �أحد هذه الأعمال �أو خالف الأحكام التي ت�رسي عليها
�إما بهدف املنفعة الذاتية �أو مراعاة لفريق ،وت�سبب ب�أ�رضار للفريق الآخر �أو �أ�رضاراً
بامل�صلحة العامة �أو الأموال العامة� ،أو ارتكب اخلط�أ الفادح واجل�سيم.
● ●من ارتبط ،يف حالة ال�سلم ،بعقد تعهد �أعمال �أو �أ�شغال عامة �أو نقل �أو ا�ست�صناع �أو �صيانة
�أو ت�صليحات �أو تقدمي خدمات �أو لوازم �أو متوين مع �إحدى اجلهات املبينة يف الفقرة
ال�سابقة �سواء كان العقد نتيجة مناق�صة على �أ�سا�س دفرت �رشوط �أو بطريقة الرتا�ضي �أو
ب�أي طريقة �أخرى فلج�أ �إىل �رضوب املماطلة املق�صودة �أو احليلة لعرقلة التنفيذ �أو �إطالة
املدة بق�صد الأ�رضار مب�شاريع الدولة �أو جراً لنفع له �أو لغريه �أو اقرتف الغ�ش يف نوع
املواد امل�ستعملة �أو املقدمة �أو يف تركيبها �أو �صنعها �أو موا�صفاتها اجلوهرية.
● ●املتعهدون الذين يتفقون بالتواط�ؤ فيما بينهم لإف�ساد عملية التلزمي �أو حل�رص االلتزام بواحد
منهم �إ�رضاراً باجلهة الر�سمية املتعاقدة.
http://www.pogar.org/countries/theme.aspx?t=12&cid=9 101
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●

●املوظف املنوط به الإ�رشاف على املناق�صة �أو التكليف بالرتا�ضي �أو ب�أية طريقة �أخرى
�أو مراقبة مراحل التنفيذ �أو ا�ستالم الأ�شغال بعد �إجنازها� ،إذا قام ب�أعمال من �ش�أنها
مراعاة فريق على �آخر يف التلزمي �أو التكليف �أو �إذا هو تغا�ضى عن �ضبط املخالفة �أو �أهمل
املراقبة �أو مل يتخذ بحق املخالف التدابري التي تن�ص عليها القوانني املخت�صة.
●املتعهد �أو الو�سيط �أو �أي �شخ�ص �آخر قدم نتيجة مناق�صة �أو تكليف بالرتا�ضي �أو ب�أية
طريقة �أخرى مواداً فا�سدة �أو غري �صاحلة للإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة والبلديات،
103
ويعترب املوظف �أو امل�ستخدم الذي قبل �أو ا�ستلم هذه املواد �رشيك ًا باجلرم.

هذا ف�ض ًال عما يق�ضي به من عقوبات الر�شوة يف حال ح�صولها.
ي�شري اجلدول التايل عملي ًا �إىل درجة ال�شفافية يف االف�صاح يف خمتلف الدول العربية ،علم ًا
�أن لبنان ي�سجل �أدنى عالمة:

اجلدول رقم ( )5نظام امل�شرتيات ال�شاملة ون�سبة امل�ستجوبني الذين ي�شريون �إىل �أن
هذه املمار�سة حت�صل «ب�شكل دائم» �أو «غالبا»
املمار�سة

اليمن

تون�س

تون�س

املغرب

لبنان

الأردن

املوظفون �أ�صحاب
اخلربة واملهارات
املنا�سبة

45

58

55

36

25

78

الوظائف املوحدة

69

64

65

51

45

94

العقود التي متنح
مبوجب مناق�صات
تناف�سية عامة

66

58

70

76

60

94

الوقت الكايف
املعطى العداد
املناق�صات

63

52

70

72

50

89

العقود املمنوحة
ملقدمي العرو�ض
املتجاوبني
وامل�ؤهلني مع
�أقل كلفة وبدون
مفاو�ضة.

39

37

19

48

25

89

الأمم املتحدة� ،شفافية وم�ساءلة القطاع العام يف دول عربية خمتارة :ال�سيا�سات واملمار�سات (نيويررك الأمم املتحدة � ،)2004ص .32

يعاين نظام التعاقد العام من مقاربة الزبونية التي ت�ضع الزعيم يف مو�ضع ي�سمح له بتعزيز
م�صالح جماعته� .إ�ضافة �إىل ذلك ،وعلى غرار الركائز الأخرى� ،أن الق�ضية الرئي�سية التي ت�ساعد
على م�أ�س�سة الف�ساد يف نظام التعاقد العام هي غياب قانون حق الو�صول �إىل املعلومات الذي
من �ش�أنه �أن يجعل عملية تنظيم ال�صفقات العمومية من املناق�صات واملزايدات �أمراً علنياً.
 103قانون العقوبات ،مر�سوم رقم  340ال�صادر بتاريخ .1943/3/1

نظام النزاهة الوطني-لبنان 2011

105

-10
وسيط الجمهورية

 -10وسيط الجمهورية

 9نظام النزاهة الوطني

مل يجر لغاية اليوم يف لبنان الإنتهاء من �إمتام عملية تفعيل م�ؤ�س�سة و�سيط اجلمهورية
الذي من �ش�أنه جعل قنوات التوا�صل بني املواطنني والدولة م�س�ألة �سل�سة وتخفف من عملية
الإ�ضطرار �إىل اللجوء �إىل املحاكم يف كل عملية غ�ش �أو �إبتزاز �أو ر�شوة .وقد �أحيل قانون
مت الت�صويت
�إن�شاء من�صب و�سيط اجلمهورية يف لبنان من قبل جمل�س الوزراء �إىل الربملان و ّ
عليه يف � 4شباط /فرباير ( 2005القانون رقم  ،)664ولكن مل ي�صدر بعدها املرا�سيم
التطبيقية كي ميكن املبا�رشة بالعمل بها .كما �إن من�صب و�سيط اجلمهورية مل لين�ش�أ بعد.
وهو من �ش�أنه �إعطاء اللبنانيني املجال للدفاع عن �أنف�سهم� ،أو رفع ال�شكاوى �ضد الأ�شخا�ص
104
العاملني يف القطاع العام و هذا من �ش�أنه م�ساعدته على حل الكثري من م�شاكلهم الإدارية.
املبادرة الوحيدة القريبة من و�سيط اجلمهورية كانت ا�ستحداث مكتب ال�شكاوى لدى رئا�سة
اجلمهورية عام  ، 1998لكن عدم و�ضع مرا�سيم تطبيقية ت�رشح عمله ودوره انتهى به الأمر
�إىل احلل و الإلغاء لعدم متكنه من �أداء الوظيفة التي �أن�شىء من �أجلها.
حني ان ُتخب الرئي�س �إميل حلود ،اقرتح جمموعة من الإ�صالحات الهادفة �إىل تطوير الإدارة
العامة .فجرى �إن�شاء "مكتب ال�شكاوى" لتلقي ال�شكاوى واملالحظات من املواطنني عن
الإدارة العامة اللبنانية من دون اللجوء �إىل املحاكم و النيابات العامة وال�رشطة ملعاجلتها.
بني عامي  1998و ،2000تلقى املكتب �أكرث من � 10آالف طلب ،مت الرد على �أقل من ن�صفها
كما يجب 105.انتقد مكتب ال�شكاوى الفتقاره �إىل ال�شفافية واحلياد .من الناحية القانونية مل
يتمتع هذا املكتب ب�أية �رشعية تنبثق عن الد�ستور ،وهو �رشط م�سبق �أ�سا�سي يف لبنان لقيام
106
�أية �إدارة �أو م�ؤ�س�سة للإعتناء بهذا النوع من الأمور احل�سا�سة و املعقدة.
ابتداءاً من عام � ،2002أن�شئت جلنة خا�صة م�ؤلفة من قانونيني وق�ضاة و�أكادمييني
وخرباء ونا�شطني يف املجتمع املدين ،كجزء من مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية
الإدارية ،للعمل على م�سو ّدة قانون لت�أ�سي�س من�صب و�سيط جمهورية يف لبنان .وعقدت
عدة جل�سات ا�ست�شارية ملناق�شة �أمور خا�صة بلبنان مثل التمثيل الطائفي وتوزيعه .كما
جاء دعم دويل قدمه خرباء يف املو�ضوع لإختيار �أف�ضل املمار�سات لإكمال هذه املبادرة
ال�رضورية ،ف�ض ًال عن جولة من امل�شاورات �أجريت مع مكاتب و�سطاء اجلمهورية يف عدة
بلدان من �أنحاء العامل 107.وبات القانون جاهزاً بحلول  6ت�رشين الثاين /نوفمرب ،2003
و�أحيل �إىل جمل�س الوزراء� ،إال �أنه مل يقدم �إىل الربملان قبل مطلع عام  .2005ولكن
التوقيت تزامن مع اغتيال رئي�س جمل�س الوزراء املرحوم رفيق احلريري ،الذي �أعقبته فرتة
جمود �سيا�سي �شلّت كل املحاوالت مل�أ�س�سة من�صب و�سيط اجلمهورية .يف ت�رشين الأول/
�أكتوبر  ،2008جرى االعداد ملر�سوم تنظيمي يتناول التطبيق وطريقة عمل امل�ؤ�س�سة .لكن
108
ي�صوت جمل�س الوزراء على �أي مر�سوم.
لغاية يومنا هذا ،مل ّ

104

"Issam Sleiman, "Priorités pour la réforme et l’innovation de l’administration publique libanaise.

� 105أ�سامة �صفا" ،احلملة الر�سمية ملكافحة الف�ساد يف لبنان( "،بريوت :اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية – ال ف�ساد.)2000 ،
 106امل�صدر نف�سه.
 107هادي اخلطيب�" ،سعد يدعو �إىل �إيجاد و�سيط حملي م�ستقل من �أجل ال�شكاوى امليدانية :توجد حاجة �إىل مكتب مفو�ض
�شكاوى على الرغم من القوانني القائمة� ،Daily Star "،أيار.2002 ،
 108مفو�ضية املجموعات الأوروبية املحلية  "،تطبيق �سيا�سة اجلوار الأوروبية يف العام  .2008تقرير حول التقدم يف لبنان "،بروك�سيل،
 23ني�سان�/أبريل � ،2009ص.4
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ما من جلنة وطنية ملكافحة الف�ساد يف لبنان ،وما من م�ؤ�س�سة �أخرى حتل حمل هذه اللجنة �أو
تتمتع ب�صالحياتها .ولكن ،عام � ،2008صادق لبنان على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
 ،UNCACبح�سب ما �أعلن يف اجلريدة الر�سمية ،حتت عنوان "القانون ."2008-10-16/33
وبهذا يكون لبنان قد تع ّهد ،بني �أمور �أخرى ،اتخاذ الإجراءات الالزمة لإن�شاء هيئة وطنية �ضد
الف�ساد بح�سب ما جاء يف املادة  6من هذه املعاهدة.
مل جتر �أي مناق�شات ر�سمية حتى الآن حول تطوير �آليات تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة
متر يف م�أزق �سيا�سي .كما تزامنت امل�صادقة
ملكافحة الف�ساد � ،UNCACإذ �إن البالد كانت ّ
على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد  UNCACمع فرتة ما قبل االنتخابات يف لبنان،
وبالتايل ،مل يتم الرتكيز على الإ�صالح ب�شكل كاف� ،إمنا على امل�سائل املتعلقة باالنتخابات.
هذا ومن املرجو من احلكومة احلالية املنبثقة عن انتخابات حزيران /يونيو  2009الرتكيز
على الإ�صالحات يف لبنان خا�ص ًة بعد �إعالن رئي�س جمل�س الوزراء يف  29متوز /يوليو
 2010بان�شاء مكتب يف رئا�سة جمل�س الوزراء يتناول املوا�ضيع العائدة للف�ساد ومكافحته.
من املهم الإ�شارة �إىل �أنه مت اتخاذ بع�ض التدابري التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل ان�شاء هيئة
وطنية ملكافحة الف�ساد ،لكن تبقى هذه التدابري جمرد مبادرات �صعبة الإجناز لذلك ،يجب بذل
جهود �أكرث لتحقيق نتائج ملمو�سة ت�ضع حداً للف�ساد يف العديد من الإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة.
يف ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2007قدم �أحد النواب يف املجل�س النيابي اللبناين م�رشوع
109
قانون �ضد الف�ساد� ،إىل جانب ت�شكيل هيئة وطنية ملكافحة الف�ساد.
وقد �أحيل امل�رشوع �أخرياً �إىل جلنة الإدارة والعدل التي ناق�شته و�صوتت عليه يف �أواخر عام
 2008وبداية عام  .2009وحالي ًا ينتظر هذا امل�رشوع ليدرج على جدول �أعمال جمل�س
النواب لكي يناق�شه وي�صوت عليه 110.و يركّ ز م�رشوع القانون هذا على مكافحة الف�ساد يف
القطاع العام من خالل احلد من انتهاك حقوق املواطنني يف اخلدمات العامة واحلد من
الأ�رضار امللحقة بامل�ؤ�س�سات االقت�صادية ومن خالل ال�سماح بالتجارة احلرة� .أما البند
الرئي�سي يف م�رشوع القانون فهو ت�شكيل هيئة وطنية ملكافحة الف�ساد من �أجل تعزيز النزاهة
ويتو�سع
وال�شفافية وامل�ساءلة واحلكم ال�صالح يف القطاع العام وحتديداً يف الأمور املالية.
ّ
م�رشوع القانون يف �صالحيات اللجنة وموازنتها و�أع�ضائها وواليتها و لكن هذا القانون
يبقى ناق�ص ًا اذا مل ي�رش اىل القطاع اخلا�ص و �أهمية مكافحة الف�ساد فيه �أي�ضاً.
يقوم عدد من اجلمعيات بتح�ضري تعديالت لتح�سني م�ضمون م�رشوع هذا القانون ،منهم منظمة
برملانيني لبنانيني �ضد الف�ساد ( -)LebPACهي الفرع الوطني للمنظمة العاملية لربملانيني
111
�ضد الف�ساد  GOPACوالتي هي جزء من ال�شبكة الوطنية للحق يف الو�صول �إىل املعلومات.
وزراء ونواباً،
هذه ال�شبكة هي جمموعة متعددة القطاعات ت�ضم �إىل جانب �أ�شخا�ص �آخرين
ً
وممثلني عن املجتمع املدين .وقد ت�أ�س�ست بغية منا�رصة اعتماد وتنفيذ قانون حق الو�صول
�إىل املعلومات وحماية كا�شفي الف�ساد .وقد مت توجيه م�رشوع القانون املقرتح حول حق
الو�صول �إىل املعلومات �إىل الربملان يف ني�سان�/أبريل � ،2009إال �أن عملية ال�ضغط مل تبد�أ
حتى اليوم .وين�ص م�رشوع قانون الو�صول �إىل املعلومات يف مواده على �أهمية ت�شكيل
هيئة وطنية ملكافحة الف�ساد ،على �أن تكون م�ستقلة ،كي ت�ستجيب لل�شكاوى املقدمة من
املواطنني واملوظفني الر�سميني.
 109اقرتح النائب روبري غامن قانون ًا ملكافحة الف�ساد يف القطاع العام ،ت�شكيل جلنة وطنية ملكافحة الف�ساد من �أجل تعزيز
ال�شفافية والنزاهة ،النهار.2007/11/21 ،
 110مقابلة مع ال�سيد غ�سان خميرب ع�ضو يف الربملان اللبناين� ،أجرتها يف � 3أيلول� /سبتمرب  2009غاييل كيربانيان ومي نور الدين.
 111امل�صدر نف�سه.
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املوارد/الهيكلية

حرية يف العامل العربي .ومن �أجل
تعترب امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف لبنان الأقوى واالكرث ّ
دخول ال�سوق هنالك حواجز قليلة تواجه امل�ؤ�س�سات اجلديدة �رشط ت�أمني دفع قيمة رخ�صة
ا�صدار �صحيفة �سيا�سية ،والتي �أ�صبحت باهظة جداً كونها �أ�صبحت احتكاراً حمدداً لعدم
امكانية ا�صدار رخ�ص جديدة لل�صحف ال�سيا�سية  .وبح�سب ما تن�ص عليه املادة  13من
الد�ستور اللبناين ،يتمتع لبنان "بحرية التعبري ،بالكلمة والقلم ،وبحرية ال�صحافة" ،بالطبع
املبينة يف القانون.
�ضمن احلدود ّ
�سجل لبنان عالمة  ، 2.45وهي الأعلى
وفق ًا مل�ؤ�رش ا�ستدامة و�سائل االعالم عام ّ 2007-2006
يف املنطقة ،مما ي�ضع امل�ؤ�س�سات االعالمية يف البالد يف �شق "�شبه اال�ستدامة" .مما يعني �أن
112
لبنان يلبي معايري خا�صة فيما يخ�ص القواعد القانونية واملمار�سات احلرة ودرجة احلرية.
�ش�أنها �ش�أن امل�ؤ�س�سات اللبنانية الأخرى مو�ضوع البحث يف هذه الدرا�سة ،عانى الإعالم من
تداعيات احلرب الأهلية اللبنانية .ففي ال�سنوات الأوىل القليلة التي تلت �سنوات احلرب اخلم�س
ع�رشة ،وجدت امل�ؤ�س�سات الإعالمية اللبنانية نف�سها �أمام حتديات بنيوية ،تقنية ومالية.
ولكن نظراً �إىل الإ�صالحات القانونية املقدمة للقطاع �رسعان ما ت�صدت للتجاوزات ومتكنت
من رفع التحديات و�ضمنت احلريات.
وراحت حمطات البث وو�سائل الإعالم املطبوعة تنبت كالفطر يف �سنوات ما بعد احلرب
الأهلية .وبات لبنان اليوم موطن ًا لأكرث من  100م�ؤ�س�سة �إعالمية (تت�ضمن �صحف،
ودوريات وجمالت) 13 ،منها �صحف يومية ،و�أكرث من  33حمطة بث �إذاعي ،و 9حمطات
113
تلفزيونية تبث حملي ًا و�إقليمياً.
�إ�ضافة �أنه مع تزايد عدد م�ستخدمي االنرتنت يف ال�سنوات القليلة املا�ضية حيث زاد عددهم
114
عن املليون و ن�صف عام  2009تزايد ا�ستخدام و�سائل الإعالم اجلديدة يف لبنان.
وازداد عدد امل�ؤ�س�سات االعالمية على ال�شبكة االلكرتونية حيث �أن  74يف املئة من هذه
امل�ؤ�س�سات ت�ضع �أخباراً على املواقع االلكرتونية وحتديداً امل�ؤ�س�سات الإعالمية املكتوبة.
وقد تكاثر ا�ستخدام املواقع االلكرتونية اخلا�صة باملعلومات والأخبار ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية يف ال�سنوات املا�ضية .وعلى �سبيل املثال ولي�س احل�رص ن�شري
�إىل �أن مواقع مثل  Now Lebanonو  Lebanon Filesوالن�رشة والأخبار هي من �ضمن �أكرث
من ع�رشين موقع ًا تتم زيارته يف لبنان �إىل جانب املواقع االلكرتونية التابعة للأحزاب
ال�سيا�سية (التيار والقوات اللبنانية) و�أدوات التوا�صل االجتماعي مثل الـ Facebook
(املوقع الأول) وم�ؤخراً  116.Twitterوميكن قول الأمر نف�سه عن الـ  blogsالتي مت تطويرها
وا�ستخدمت ب�شكل وا�سع يف العام املا�ضي على �سبيل املثال حيث ا�ستخدم العديد منها
لتغطية االنتخابات النيابية عام  2009وخو�ضها .ولكن ال وجود لت�رشيعات تنظم ا�ستخدام
و�سائل الإعالم على �أ�سا�س ال�شبكة (واالنرتنت بوجه عام).
115

112

IREX «Media Sustainability Index 2006/2007: Development of Sustainable Independent Media in
the Middle East and North Africa,» (Washington D.C.: IREX, 2008), p. 77-78.
113
Ibid., p.78.

 114كتاب احلقائق التابع لوكالة اال�ستخبارات املركزية

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/le.html

� 115شبكة املقابالت "،وراء الكوالي�س :ال�شفافية يف االعالم اللبناين .املمار�سات التجارية لعام  "،2009بريوت� ،أذار /مار�س
� ،2009ص .48-46
www.alexa.com/topsites/countries/LB 116
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من هنا جند �أن امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف لبنان �شديدة التنوع ،واملوا�ضيع التي تغطيها
خمتلفة ،منها ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واملالية ،واالجتماعية ،والبيئية ،والثقافية ،و�سواها.
أي�ضا.
وتن�رش �أو تبث لي�س باللغة العربية فقط ،و�إمنا باللغة الإنكليزية والفرن�سية والأرمنية � ً
تكاد امل�ؤ�س�سات الإعالمية كلها يف لبنان تكون م�ؤ�س�سات خا�صة ،با�ستثناء تلفزيون لبنان
واذاعة لبنان التابعتني للدولة .ف�أغلب امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف لبنان ميلكها العبون
�سيا�سيون بارزون ،وزعماء �أحزاب وطوائف.
حتى التكنولوجيات الإعالمية اجلديدة واملنظمات الإعالمية املوجودة على االنرتنت
و" ...التي ميلكها �أ�صحاب م�صلحة ذات �صلة كانوا منفردين �أو �رشكاء فان هذه امل�ؤ�س�سات
معينة 117.وبالتايل توجد "روابط قوية" بني ال�سا�سة وامل�ؤ�س�سات
مرتبطة ب�أحزاب �سيا�سية ّ
الإعالمية يف لبنان ..." ،وهذا بدوره ي�ؤثر يف م�صداقية امل�ؤ�س�سات الإعالمية وتغطية
118
الأخبار والربجمة".
ق�سم الإعالم على �أقطاب ال�سيا�سة و خلق خطوط ًا طائفية و�سيا�سية تزيد من
و هذا الو�ضع ّ
ال�رشخ يف ج�سد الوطن و تف�سخه  ،وهو يعك�س و�ضع نخب ما بعد احلرب يف البالد التي �أ ّدت
�سيا�ستها �إىل تقييد احلريات ب�شكل غري مبا�رش.
وكما �أظهر امل�سح الذي �أجرته "مقابالت"  Interviewsيف العام  2009ف�إن العاملني
يف و�سائل االعالم اللبنانية ي�ضمون م�ستخدمني وحمررين ب�شكل دائم �أو ب�شكل جزئي
�أو متطوعني ،لكن التدريب املنتظم حمدود وتوجد حاجة ما�سة �إليه .ومن امل�ستغرب
�أن و�سائل الإعالم على �أنواعها ال تن�رش م�صادرها املالية وال ميزانياتها ال�سنوية
كما ين�ص القانون .و هذه ثغرة م�ؤ�س�سة ال ت�ساعد كثرياً على ن�رش ثقافة ال�شفافية
والدميقراطية واحلرية وحق الو�صول �إىل املعلومات ملكافحة الف�ساد والر�شوة.
كذلك تظهر امل�سوحات �أن معظم الو�سائل االعالمية ( 70يف املئة) لي�س لديها تو�صيف
مهني وا�ضح للعاملني فيها ولي�س لديها بيانات تنظيمية حت ّدد الأدوار واملهمات (وبخا�صة
يف حالة و�سائل الإعالم اجلديدة املوجودة على ال�شبكة) 119.وبالرغم من وجود ثغرات يف
بور�صة امل�ؤ�س�سات العاملية ب�شكل عام ف�إنها تواجه حتديات مالية تمّ ت معاجلتها تاريخي ًا
من قبل النخب ال�سيا�سية .ف�أجور ال�صحافيني متدنية مقارنةن�سبي ًا مقابل ًة بالقطاع اخلا�ص،
وهذا الأمر دفع بال�صحافيني �إىل البحث عن وظائف �إ�ضافية ل�سد الثغرات 120.ناهيك عن �أن
الأجور املتدنية هي �أي�ض ًا �سبيل يحفظ للنخب ال�سيا�سية قب�ضتها على امل�ؤ�س�سات الإعالمية،
ويخولها �ضبط م�ستوى املعلومات التي تن�رش �أو تبث� ،إذ �إن النخب احلاكمة ،بدفع تعوي�ضات
ّ
للمرا�سلني/ال�صحافيني ،ت�ؤثر يف نوعية و انتقاء املعلومات الواجب ن�رشها.
 117امل�صدر نف�سه.

 118امل�صدر نف�سه.
 119امل�صدر نف�سه.

http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/lebanese-women-journalist_b_78050.html 120
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امل�ساءلة

حرية التعبري وال�صحافة تكفلها �أو ًال املادة  13من الد�ستور اللبناين  ،وهي �ضمانة جتددت
يف الت�رشيعات الإعالمية الالحقة يف لبنان .فبعد انتهاء احلرب الأهلية �أُعيد جتديد الإطار
القانوين الذي نظّ م امل�ؤ�س�سات الإعالمية بطريقة ت�ضمن احلريات وتقلل التحديات منع ًا من
ح�صول جتاوزات.
�إن الت�رشيعات اخلا�صة بو�سائل الإعالم والتي تخ�ضع لها امل�ؤ�س�سات الإعالمية املكتوبة
وامل�سموعة ،ت�ضعها الدولة وال�رشوط املفرو�ضة عادة مقتب�سة من تلك ال�سائدة يف الدول
ال�صناعية الكربى .لكن توجد حدود مل�ستوى احلرية� ،إذ �إن احل�صول على رخ�صة �أمر الزامي
للرخ�ص املمنوحة لغاية بداية ال�ستينات من القرن املا�ضي واملحدودة ،مما يرفع ثمنها
كونها حمتكرة .وهنا ال بد من اال�شارة �إىل �أنه ال توجد لغاية اليوم ت�رشيعات خا�صة
121
بالتكنولوجيات احلديثة وو�سائل االعلإم اجلديدة.
يف ال�سنوات التي تلت مبا�رشة احلرب الأهلية التي دامت � 15سنة ،طبقت �إ�صالحات مثل قانون
تقدما جيداً والذي ت�ضمنه ،مبا يف ذلك
املرئي وامل�سموع عام  1994الذي �أحدث ن�سبي ًا ً
�أحكام ًا حول الرقابة .ويف عام  ،1999-1998وب�سبب تطبيق القانون والرخ�ص العديدة
ال�صادرة حديث ًا للم�ؤ�س�سات الإعالمية�ُ ،صنف لبنان على �أنه الدولة التي تتمتع ب�أكرب ن�سبة
من احلرية واحليوية يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا 122.وفعالً،
قلما واجه لبنان عملي ًا حتديات اعرت�ضت حرية ال�صحافة خالل الت�سعينيات ومطلع القرن
الواحد والع�رشين ،وال �سيما �إذا ما قورن بنظرائه الإقليميني .فال�صحافة وامل�ؤ�س�سات املرئية
وامل�سموعة يف لبنان لها حرية التعبري عن االختالف يف وجهات النظر .ومبا �أن معظم
الأحزاب ال�سيا�سية �أو الزعماء ال�سيا�سيني ميلكون م�ؤ�س�سات �إعالمية ،يجد اجلمهور نف�سه �أمام
وجهات نظر مت�ضاربة على اختالف القوى ال�سيا�سية من �أق�صى اليمني �إىل �أق�صى الي�سار.
ولكن على الرغم من الإطار القانوين وتنوع م�صادر و�سائل الإعالم ،واجه هذا القطاع
اعتباراً من عام  2002انتهاكات مت�س باحلريات ،تتعلق كلها بالأحداث ال�سيا�سية التي
�شهدتها البالد ،واال�ستقطاب املتزايد بني خمتلف الأطراف .كالو�سائل الإعالمية التي من
�ش�أنها الت�أثري ب�صورة كبرية على الر�أي العام .ففي عام � ،2002أمر املدعي العام التمييزي
ب�إقفال قناة البث التلفزيوين اخلا�صة املعروفة با�سم تلفزيون املر  ،MTVب�سبب احلملة
الدعائية الإعالمية غري امل�رشوعة .هذه القناة ميلكها غربيال املر ،مر�شح لالنتخابات
النيابية الفرعية حينها ،وقد اتهم با�ستغالل الـ  MTVللرتويج لغايات احلملة االنتخابية،
�إ�ضافة �إىل الرتويج لربناجمه املناه�ض ل�سوريا عربها 123.وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه وحتى عام
 ،2008مل يكن يف لبنان من �أنظمة قانونية للإعالن ال�سيا�سي .وللمرة الأوىل� ،أتى القانون
االنتخابي رقم  25عام  2008ليدخل� ،إىل جانب �إ�صالحات �إنتخابية �أخرى� ،أنظمة �إعالمية
يف �إطار احلمالت .وهكذا ف�إن الف�صل ال�ساد�س من القانون يحدد �رشوط الإعالم والإعالن
االنتخابيني ،وهو يحدد �أ�سعار البث والوقت واحلياد وحرية التعبري� .إال �أ ّنه ما زال من املبكر
جداً �أن نحدد مدى التطبيق الفعلي لهذا القانون.

 121مقابالت� .ص  18يف الن�ص االنكليزي.
 122معهد ال�صحافة العاملي ،ا�ستطالع حرية ال�صحافة العاملية www.freemedia.at/wpfr/Mena/lebanon.htm ،1999
� 123سمح تعديل ت�رشيعي يف �آب�/أغ�سط�س  2005ب�إعادة فتح املحطة .وقد عاد البث يف � 7أبريل/ني�سان .2009
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ولكن خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،بات تدهور الو�ضع وا�ضحاً .وقد بلغ الأمر ذروته عام
 2005مع اغتيال عدد من ال�صحافيني .فقد اغتيل اثنان من �أبرز ال�شخ�صيات الإعالمية يف
�صحيفة النهار وهما جربان تويني و�سمري ق�صري ،كما جرت حماولة اغتيال الإعالمية مي
�شدياق وهي مقدمة �أخبار على �شا�شة "امل�ؤ�س�سة اللبنانية لالر�سال"  LBCيف �أيلول/
�سبتمرب من العام نف�سه .ومل يتم حتى الآن الك�شف عن مرتكبي اجلرمية .وال�صحافيون الثالثة
عار�ضوا ب�شدة ال�سيا�سة ال�سورية يف لبنان.
وقد �صدر تقرير حديث عن املر�صد الوطني حلرية الر�أي والتعبري (م�ؤ�س�سة مهارات) يفيد ب�أن
"ال�صحافة تفتقر �إىل املو�ضوعية واحلرية يف لبنان" .124وبغياب �أي هيئة ر�سمية حلماية
ال�صحافيني ،عمل ه�ؤالء يف بيئة غري م�شجعة  ،حيث واجهوا وما زالوا يواجهون م�ضايقات
�شتى .وكما ورد يف التقرير ال�صادر عن "مهارات" ،تعترب امل�ؤ�س�سات الإعالمية �أي�ض ًا ميدان
ا�ستقطاب و"قد باتت الو�سائل الإعالمية جزءاً من احلملة الدعائية والآلة الع�سكرية اخلا�صة
بالقوى ال�سيا�سية 125".ويتم الت�شكيك يف ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،خ�صو�ص ًا و�أن هذه
امل�ؤ�س�سات ،وكما ذكر �سابقاً ،هي مملوكة وممولة من قبل رجاالت و�أحزاب �سيا�سية.
مل يكن االنتقاد يعترب من املحرمات ولكن خالل ال�سنوات املا�ضية ،بات �أي و�ضع ي�شكّل
حجة لت�أجيج الفتنة .على �سبيل املثال ،وفق ًا ملرا�سلني بال حدود عام  ،2007مت تغرمي 5
مرا�سلني بتهمة القدح �إ�ضافة �إىل تهم �أخرى منها مث ًال امل�س ب�سمعة رئي�س اجلمهورية
والق�ضاء 126.يف بع�ض احلاالت ،دارت م�شاحنات بني املرا�سلني واجلي�ش يف تغطية م�سائل
ح�سا�سة مثل ا�شتباكات نهر البارد 127.وبتاريخ  22متوز/يوليو  2009مت �إ�صدار مذكرة
جلب بحق الإعالمية يف قناة تلفزيون اجلديد غادة عيد -وهي تقدم برناجم ًا �أ�سبوعي ًا
يعر�ض حاالت ف�ساد يف املجتمع -حتت حجة الت�شهري ،والحقا �أفرج عنها بكفالة تقدر ب�ستة
ماليني لرية لبنانية �أي ما يوازي �أربعة �آالف دوالر �أمريكي.
وم�ؤخراً �شكلت عملية االنتخابات النيابية عام  2009م�رسح ًا النتهاك حريات و�سائل
الإعالم يف لبنان وفق ًا للقواعد والأنظمة التي �أن�ش�أها القانون اخلا�ص بو�سائل الإعالم
والإعالن .وكذلك �أدخل القانون االنتخابي �أحكام ًا الن�شاء جلنة اال�رشاف على احلملة
فو�ضت �إىل جانب �أمور �أخرى باعادة النظر يف تطبيق الأنظمة القانونية
االنتخابية وقد ّ
اخلا�صة بو�سائل للإعالم .وحتى يومنا هذا ن�رشت جلنة اال�رشاف على احلملة االنتخابية
ثالثة تقارير تنظر يف االنتهاكات ويف تغطية و�سائل الإعالم .من بني االنتهاكات الواردة
يف هذه التقارير يتعلق اجلزء الأكرب منها بالقدح والذم والت�شهري ،ويظهر التقرير �أي�ض ًا
�أن �أكرب جزء من االنتهاكات ارتكبته حمطات الراديو 128.وت�شمل انتهاكات �أخرى �أي�ض ًا
التحري�ض والتهويل واالتهام بفقدان النزاهة واملو�ضوعية.
ويبدو �أن الرقابة م�س�ألة �شائعة �أي�ضاً،وال �سيما �أن الإطار القانوين نف�سه يفتح املجال �أمام
هذه الرقابة و�أن ال�صحافيني ميار�سون الرقابة الذاتية  .وفق ًا للمادة  50من قانون ال�صحافة
ال�صادر عام  ،1962تتمتع وزارة الداخلية ب�سلطة الإ�رشاف وهي خمولة �إعطاء الإذن �أو
 124م�ؤ�س�سة مهارات" ،حرية الر�أي والتعبري يف لبنان( "،مهارات) � ،2008ص.2
 125امل�صدر نف�سه.
www.rsf.org/Lebanon.25436.html?Valider=OK 126
 127امل�صدر نف�سه.
http://elections.gov.lb/SCEC/SCEC-Reports.aspx 128

نظام النزاهة الوطني-لبنان 2011

114

 -12اإلعالم

 9نظام النزاهة الوطني

رف�ضه جلهة البث �أو الن�رش ،وهو حال �أق�سام الأمن العام املرتبطة بوزارة الداخلية والبلديات.
جرى تعديل القانون ب�شكل ب�سيط يف عام  1994وهو يح�رص الرقابة بالأدوات ذات ال�صلة
بالآراء ال�سيا�سية ،والأمن القومي ،وال�شخ�صيات الدينية ،واخلالعة.
�أما بالن�سبة �إىل الرتاخي�ص ،وبالرغم من �أن ت�رشيعات عام � 1962أظهرت انفتاح ًا بهذا االجتاه،
جرى فر�ض �رشوط يف قانون عام  ،1994ويبقى الكثري من النفوذ يف يد ال�سلطات ،بح�سب
القانون �أي�ضاً ،جلهة حجب الرتاخي�ص� .أقفل عدد كبري من امل�ؤ�س�سات �أبوابه بعد عام ،1994
نظراً �إىل الر�سوم املرتفعة وال�رشوط ال�صارمة الذي ن�ص عليها القانون 129.ويقوم املجل�س الوطني
لو�سائل االعالم املرئية وامل�سموعة الذي تعينه احلكومة اللبنانية ،مبنح الرتاخي�ص .وميكن �سحب
الرتاخي�ص ب�سهولة كما كانت احلال مع حمطة الـ MTVعام .2002
خالل عام  ،2008كانت م�ؤ�س�سة "مهارات" تر�صد االعتداءات على ال�صحافيني بغية قيا�س
م�ستوى احلرية وقد �سجلت االنتهاكات التالية:
جدول رقم ( )6االعتداءات على ال�صحافيني

طبيعة االعتداء

الت�صنيف

عدد املرات

اعتداء ج�سدي

�إطالق نار�/رضب

10

اعتداء معنوي

تخويف ،ترهيب ،تهديد

6

انتهاك حرية التغطية

منع من التغطية

5

انتهاك احلرية ال�شخ�صية

اعتقال

4

عقوبات قانونية

حكم بدفع غرامة وا�ستبداله 6
بالتوقيف يف حال االمتناع
عن الدفع يف الدعاوى
القانونية املرتبطة بت�شويه
�سمعة ال�شخ�صيات العامة

اعتداءات عامة

رقابة م�سبقة على
املن�شورات الأجنبية

2

امل�صدر :م�ؤ�س�سة مهارات

كل التحديات �آنفة الذكر هي ذات طبيعة �سيا�سية� .إال �أن حرية ال�صحافة يف لبنان مهددة
جداً بعدم الكفاءة� .إىل ذلك ،ف�إن �إمكانيات ال�صحافيني يف و�ضع حتليالت مناه�ضة
للف�ساد حمدودة جداً� .إذ ما من �أحكام يف القانون تن�ص على ا�ستخدام تقنيات ال�صحافة
اال�ستق�صائية .فالتدريب حمدود ،واملناهج اجلامعية ال تت�ضمن مقررات يف ال�صحافة
اال�ستق�صائية .واملبادرات كلها �إما فردية �أو مدعومة من املجتمع املدين �أو نتيجة الدرا�سة
يف اخلارج .ولكن ،اجلدير ذكره يف هذا املجال �أنه ول�سنتني متتاليتني (،)2005-2004
فازت ال�صحافية مارلني خليفة بجائزة دولية من م�ؤ�س�سة � Inquirerأو (املحقق) ،وذلك عن
�أف�ضل تقرير ا�ستق�صائي من املنطقة العربية.
129
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ومرد هذا االمر �إىل عدم توافر قانون حق الو�صول اىل املعلومات وحماية كا�شفي الف�ساد.
في�ضطر ال�صحايف م�ضاعفة جهوده الذاتية من �أجل ك�شف النقاب عن احلقائق والف�ضائح
وهم يعتمدون يف �أغلب االحيان على"ت�رسيب" املعلومة.
يف �أواخر الت�سعينيات ك ّثفت و�سائل الإعالم اللبنانية نداءاتها ملكافحة الف�ساد .ومعظم
هذه النداءات ركّ زت على احلد من الف�ساد وعلى �إ�صالح الإدارة من خالل تطبيق قوانني
جديدة وانفاذ القوانني املوجودة �أ�صالً .وكانت ال�صحف املحلية رائدة يف هذه النداءات
من الإ�صالح ومكافحة الف�ساد� ،إ�ضافة �إىل الف�ضائح بحق امل�س�ؤولني يف الدولة .فعلى �سبيل
املثال �أن�ش�أت �صحيفة  Daily Starمكتب ًا مع هاتف وفاك�س خم�ص�صني لتلقي ال�شكاوى
واالت�صاالت اخلا�صة بالف�ساد .ون�رشت �صحيفة الـ Daily Starوالنهار �أخبار وف�ضائح عديدة
عن الف�ساد مبا يف ذلك دليل حول "البخ�شي�ش" (يت�ضمن قائمة ب�أ�سعار الر�شاوى التي على
ال�شخ�ص �أن يدفعها مقابل املعامالت الإدارية العامة) 130.وعر�ضت و�سائل االعالم اللبنانية
حاالت �أخرى مهمة عن الف�ساد ،نورد بع�ض ًا منها .فعلى �سبيل املثال ،يف عام  1996بد�أت
و�سائل االعالم املكتوبة تك�شف عن ف�ضيحة �رسعان ما �شغلت ال�صفحات الأوىل على مدى
عام بكامله .وهذه احلالة �شملت موظفني يف وزارة املال كونهم "�رسقوا �أموال احلكومة
131
والتحقيقات جارية لتحديد املبالغ امل�رسوقة".
كذلك يف عام  1998ك�شفت �صحيفة النهار عن ف�ضيحة جديدة �شملت مكتب الدواء الوطني.
وقد ك�شفت هذه ال�صحيفة اليومية ويف �سل�سلة من العواميد ب�أن مدير هذا املكتب ا�ستغل
من�صبه وقام باختال�س الأموال.
و�أجربت هذه املقاالت الأع�ضاء على التكلم يف العلن عن العديد من احلاالت �إىل و�سائل
الإعالم 132و�أطلق تلفزيون اجلديد برناجم ًا تلفزيون ًا يومي ًا عنوانه "الف�ساد" ،يحقق ويعالج
حاالت الف�ساد يف لبنان واملنطقة العربية وقد بد�أ بثه قبل �أ�شهر قليلة من ان�سحاب القوات
ال�سورية من لبنان يف ني�سان�/أبريل  .2005و�أظهر هذا الربنامج �إىل العلن عدة حاالت من
الف�ساد ت�ستهدف �أحيان ًا م�س�ؤولني رفيعي امل�ستوى.
ولكن كون الو�سائل الإعالمية مرتبطة بال�سيا�سيني فعلى اجلمهور �أن يبقى متيقظ ًا عن خلفية
الأخبار و�أهدافها .وحتولت و�سائل االعالم �إىل املنتدى الرئي�سي للتفاعل بني ال�شعب واحلكومة
لي�س لبث الأخبار وح�سب بل ملمار�سة ال�ضغط على احلكومة واملطالبة بالتغيري �أي�ضاً.

�آليات النزاهة

باتت القوانني التي تنظم الإعالم ،مع تقدم التكنولوجيا وو�سائل الإعالم ،غري قادرة
على اال�ستجابة بالكامل لقواعد �آداب املهنة .وتتبع و�سائل الإعالم اللبنانية قواعد القانون
املعروف با�سم "قانون الكرامة يف العمل" ال�صادر عام .1974

� 130أ�سامة �صفا" ,الإعالم املكتوب والف�ساد يف لبنان :درا�سة حالة لبنان( "،رقم  ،)6ورقة قدمت �ضمن م�ؤمتر من تنظيم البنك
الدويل يف القاهرة بعنوان :منتدى املتو�سط للتنمية .املركز اللبناين للدرا�سات.
 131امل�صدر نف�سه ،عن النهار .1996
 132امل�صدر نف�سه �ص .14
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يف �أيار/مايو � 2008صدرت "مدونة و�سائل الإعالم اللبنانية" .وقد جاءت نتيجة عمل
امل�شرتك الذي قام به املكتب الإقليمي لليوني�سكو يف بريوت واملجل�س الوطني للإعالم
لفرتة تزيد على �سنة من املناق�شات والأبحاث .وهي ت�ضم قواعد من مدونة ال�سلوك اخلا�صة
بو�سائل الإعالم وحول العالقة بني و�سائل الإعالم واملواطنني .كما �شملت املدونة عدداً من
133
املبادئ والقيم مثل احلرية واحليادية والدقة واال�ستقاللية وااللتزام.

ال�شفافية و�آليات ال�شكاوى /الإنفاذ

كما ذكر انفاً ،تعاين امل�ؤ�س�سة الإعالمية يف لبنان ،على غرار امل�ؤ�س�سات املتعددة مو�ضوع
الدرا�سات يف نظام النزاهة الوطنية ،معاناة كبرية جراء االفتقار �إىل ت�رشيع يكفل حق
الو�صول �إىل املعلومات.
اتخذت مبادرة حديثة ،وهي "ال�شبكة الوطنية لتعزيز احلق يف الو�صول �إىل املعلومات"،
التي ت�ضم ممثلني عن قطاعات عديدة مبا فيها و�سائل الإعالم وتهدف �إىل ال�ضغط من �أجل
�إقرار قانون للو�صول �إىل املعلومات يف لبنان.
وهذا القانون �إمنا هو �رضوري لتعمل و�سائل الإعالم كما ينبغي .ويجب �أن يرتافق مع قانون
حماية كا�شفي الف�ساد بحيث يقدم ال�ضمانات لل�صحافيني ليمار�سوا ن�شاطاتهم يف جو من
احلرية .يف غياب هذا الت�رشيع الأ�سا�سي الثاين ،تبدو �آليات ال�شكاوى كلها من دون جدوى.

العالقة بالركائز الأخرى

كما ذكر �سابقاً� ،إن ركيزة الإعالم يف لبنان ،على الرغم من التهديدات وتدهور و�ضع احلريات
خالل ال�سنوات املا�ضية ،هي الأكرث حرية يف املنطقة العربية� .إذ يتم التعبري عن كل الآراء
ال�سيا�سية وهذا يرتبط ارتباط ًا وا�ضح ًا بواقع وهو �أن و�سائل الإعالم والأطراف ال�سيا�سية
مرتابطني ،وكل واحدة لها جهازها الإعالمي لتعبرّ عن �آرائها.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن و�سائل الإعالم تتفاعل مع كل الركائز الأخرى� ،إال �أن امل�شكلة هي �أن
كل و�سيلة �إعالمية فردية �ست�ستمر يف العمل باجتاه الرتويج مل�صالح جماعة معينة �أو �شخ�ص
معني.هذا الرابط بني امل�صالح ال�سيا�سية وو�سائل الإعالم هو وا�ضح يف �أذهان اللبنانيني.
و�أخرياً ،ويف ما يتعلق بالركائز الأخرى ،من امل�ؤكد �أنها �ست�ستفيد �أي�ض ًا من �إ�صالح الت�رشيعات
املناه�ضة للف�ساد ،مبا يف ذلك قانون ت�ضارب امل�صالح ،وقانون الو�صول �إىل املعلومات،
وقانون حماية كا�شفي الف�ساد.

http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=351329 133
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املوارد/الهيكلية

تطورت منظمات املجتمع املدين يف لبنان على مراحل متعددة ارتبطت مبا�رشة ب�أحداث
ّ
تاريخية كربى �شهدتها البالد .يف م�ؤلفه "احلركة املدنية يف لبنان :مطالبات ،اعرتا�ضات،
مييز كرم كرم بني �أربع مراحل يف تطور
وعمليات ح�شد نقابي يف فرتة ما بعد احلربّ ،
منظمات املجتمع املدين اللبنانية.

تعود �أوىل �آثار ظهور منظمات املجتمع املدين يف لبنان �إىل القرن التا�سع ع�رش وبداية القرن
الع�رشين حني كان لبنان ال يزال حتت احلكم العثماين الذي يتناول �أي�ض ًا الأحزاب ال�سيا�سية
ويف تلك الفرتة تبلور قانون اجلمعيات اللبناين الذي �صدر يف العام  .1909وما زال هذا
القانون �ساري املفعول حتى يومنا هذا .يف تلك الآونة ،كانت املنظمات تعك�س تركيبة
العائلة واجلماعة يف البالد ،وقد �أن�شئت من �أجل اال�ستجابة للحاجات االجتماعية ،مثل
الكنائ�س ،واجلوامع ،واملدار�س ومت �إن�شاء �أ�شكال �أخرى من اجلمعيات املخت�صة بال�ش�ؤون
طورت منظمات املجتمع
االجتماعية .مع مرور الوقت ،وحتى منت�صف القرن الع�رشينّ ،
املدين ناحية �أكرث �إن�سانية ،مع بع�ض املنظمات التي ما زالت فاعلة اليوم مثل املقا�صد
اخلريية الإ�سالمية� ،أو "جمعية ال�شبان امل�سيحية".
وتلت هذه الفرتة مرحلة من الإ�صالحات يف لبنان ( )1975-1958حني ت�ضاعف عدد
امل�ؤ�س�سات ب�شكل هائل وتنوعت طبيعة الن�شاطات ،و�أن�شئت ال�صالت بني منظمات املجتمع
املدين وامل�ؤ�س�سات الر�سمية .فن�ش�أت النقابات والتعاونيات واالحتادات خالل هذه الفرتة.
ولكن هذا املنحى الإيجابي يف تطور منظمات املجتمع الأهلي اللبنانية واجهته تركيبات
طائفية متنامية ،وباتت هذه املنظمات تخ�ضع للكثري من املركزية ،وباتت يف يد النخبة،
حيث طالت املواطنني اللبنانيني بطريقة غري عادلة �إطالقاً.
�إال �أن االنقالب الأ�سا�سي الذي �شهدته منظمات املجتمع الأهلي من حيث طبيعتها ،ونطاقها،
أثرت �سلب ًا يف منظمات املجتمع
ون�شاطاتها ،متثل باحلرب الأهلية ( ،)1990-1975التي � ّ
املدين حتى �أواخر الت�سعينيات .خالل احلرب وحتى �أوا�سط الت�سعينيات ،انخرطت منظمات
املجتمع املدين يف �شتى �أنواع اخلدمات ،فملأت الفراغ الذي خلّفته �سلطات الدولة املحيرّ ة.
وازدهر العديد من منظمات املجتمع املدين يف خالل احلرب التي تولّت �أعمال الإغاثة يف
الأزمات ،والأعمال اخلريية ،والرعاية الأولية ،والأيتام ،ولكنها كانت بقيادة الطوائف ،والزعماء
النافذين يف املجموعات ال�سيا�سية ،وقادة امليلي�شيات .ومع نهاية احلرب ،كان قد �سجل ما
جمموعه  1300منظمة غري حكومية لدى وزارة الداخلية والبلديات 134وتلك املنظمات تولت
جزءاً هام ًا من م�س�ؤولية �إعادة �إعمار البنية الإجتماعية للبنان بعد نهاية احلرب.
ومل تتغري طبيعة �أعمال املنظمات غري احلكومية �إال يف منت�صف الت�سعينيات .حينها ،متكنت
املنظمات غري احلكومية من نقل تركيزها من الطوارئ والإغاثة� ،إىل التطلع �إىل الإ�صالحات.
كما متكنت من الرتكيز على م�سائل مثل الدميقراطية وحقوق الإن�سان وحقوق املر�أة والإ�صالح
االنتخابي والتنمية امل�ستدامة واحلكم ال�صالح ،ومكافحة الف�ساد ،وال�شفافية وامل�ساءلة� .إحدى
�أوىل املنظمات التي عاجلت م�سائل احلكم ال�صالح كانت اجلمعية اللبنانية من �أجل دميقراطية
� 134سليم ن�رص" ,املجتمعات املدنية العربية و�إ�صالح احلكم العام� :إطار حتليلي وملحة عامة( ",برنامج م�ؤمتر :احلكم ال�سليم من
�أجل التنمية يف الدول العربية) .البحر امليت ،الأردن� ،شباط/فرباير � .2005ص 8
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االنتخابات ( ،)LADEالتي ت�أ�س�ست عام  1996وهدفها الأ�سا�سي كان �ضمان �إجراء انتخابات
نزيهة ودميقراطية .وقد ن�شطت هذه اجلمعية مذاك احلني وقد قامت مبراقبة  3انتخابات نيابية
(الرابعة تلك التي جرت يف ربيع العام  )2009وعدة انتخابات بلدية.
عام  1999-1998قام املركز اللبناين للدرا�سات ( )LCPSبجمع باحثني وخرباء وحمامني
ورجال اقت�صاد ،ورجال �أعمال ،و�أكادمييني ،لإطالق م�رشوع بحث حول الف�ساد يف لبنان.
وبف�ضل �أبحاث هذا املجمع الفكري� ،أب�رصت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية  -ال ف�ساد
( )LTAالنور يف �أيار/مايو .1999
تعترب اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية  -ال ف�ساد املنظمة اللبنانية غري احلكومية الأوىل
والوحيدة التي ت�ضع ن�صب عينها هدف ًا هو احلد من الف�ساد والرتويج لل�شفافية وامل�سائلة.
فمنذ العام  ،1999كما ورد بالتف�صيل يف اجلزء املخ�ص�ص لأن�شطة مكافحة الف�ساد� ،ضمن
براجمها حول ن�رش الدميقراطية ،وامل�ساءلة العامة ،والرتويج للو�صول اىل املعلومات،
وتطبيق قواعد احلكم ال�صالح ،و�شباب �ضد الف�ساد .عام  ،2001باتت اجلمعية اللبنانية
لتعزيز ال�شفافية فرع ًا وطني ًا تابع ًا لل�شفافية الدولية (منظمة ال�شفافية الدولية) .وعلى
الرغم من �أن قانون اجلمعيات اللبناين ال يفر�ض على منظمات املجتمع املدين الإف�صاح عن
موازناتها �إىل العموم ،تعر�ض اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية موازنتها يف تقاريرها
ال�سنوية .بالن�سبة �إىل العام  ،2008بلغت موازنة اجلمعية  499.208دوالراً �أمريكي ًا وبلغ
عدد العاملني فيها � 31شخ�صاً :من بينهم املدير التنفيذي ،ومدير الربامج ،ومدراء الربامج
وامل�شاريع ،ومن�سقو امل�شاريع ،وامل�س�ؤول املايل ،واملحلّلون ،والباحثون ،وامل�ست�شارون.
�إىل الفريق التنفيذي هذا ميكننا �أن ن�ضيف املجل�س الإداري امل�ؤلف من  11ع�ضواً ،وقاعدة
ع�ضوية وا�سعة ت�ضم �أكرث من  100ع�ضو ،ومتطوعني منت�سبني ينتمون �إىل خلفيات متنوعة
من جميع املناطق اللبنانية .وعام  2009و�صلت ميزانية اجلمعية �إىل  674.660دوالر
135
�أمريكي وكان عدد العاملني فيها .21
ونذكر �أي�ض ًا جمعية برملانيون لبنانيون �ضد الف�ساد ( )LebPACوهي منظمة غري حكومية
�أخرى مهمتها احل ّد من الف�ساد .هذه اجلمعية هي اجلناح الوطني من منظمة برملانيون عرب
�ضد الف�ساد ( )ARPACوتعمل جمعية برملانيون لبنانيون �ضد الف�ساد ب�شكل وثيق مع
 ARPACيف تنفيذ �أن�شطتها .وميثل �أع�ضا�ؤها البالغ عددهم �ستة ،خمتلف املجموعات
ال�سيا�سية املوجودة يف جمل�س النواب .ومع انتخاب جمل�س نواب جديد يف حزيران/يونيو
 ،2009ت�أمل  ARPACبتو�سيع ع�ضويتها .ولديها حالي ًا  4موظفني بدوام كامل ،حيث �أن
136
النواب هم الذين يقومون مبعظم الأعمال.
يف ال�سنوات التي تلت �إن�شاء اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية  -ال ف�ساد� ،أطلقت منظمات
�أهلية �أخرى يف لبنان ن�شاطات ملكافحة الف�ساد وللرتويج للحكم ال�صالح .وقد القى هذا
النوع من امل�شاريع ت�شجيع ًا وا�سعاً ،ففي �شهر �آذار/مايو � ، 2001أطلقت الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية ( )USAIDومركز �أمريكا وال�رشق الأو�سط خلدمات التدريب والتعليم
(�" )AMIDEASTأميدي�ست" برنامج "هبات ال�شفافية واملحا�سبة" لت�شجيع منظمات
املجتمع املدين يف لبنان على تطبيق م�شاريع مكافحة الف�ساد .حتى الآن ،جرى متويل
 145م�رشوع ًا بقيمة  4.6مليون دوالر �أمريكي .و�سيبقى برنامج هبات ال�شفافية واملحا�سبة
 135للمزيد من املعلومات حول اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية  -ال ف�ساد www.transparency-lebanon.org :

 136ملزيد من املعلومات حول امل�شاريع التي تطبقها جمعية برملانيون لبنانيون �ضد الف�ساد ،انظر ق�سم "�أن�شطة مكافحة الف�ساد"
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 TAGsمتوافراً حتى نهاية عام  .2010ويوجد �صندوق متويل �آخر متوفر للمنظمات غري
احلكومية لتطبيق مبادرات ملكافحة الف�ساد وهو "�سوق التنمية البناين"  LDMويف �إطاره
قامت  13منظمة غري حكومية �شبابية بتنفيذ م�شاريع خا�صة عن احلكم ال�صالح .و�أخرياً،
قامت مبادرة �أخرى هي قادة املجتمع املدين ال�شباب ،بقيادة املنظمة اللبنانية لتعزيز
ال�شفافية  -ال ف�ساد �إىل جانب الهيئة الدولية للأبحاث والتعاون ( .)IREXومن بني 165
اقرتاحاً ،اختارت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية و  28 IREXجمموعة �شبابية لتنفيذ
م�شاريع ملكافحة الف�ساد ن�صيب كل واحد منها خم�سة �آالف دوالر �أمريكي وجرى تنفيذها
على �صعيد املناطق اللبنانية كافة.

دور امل�ؤ�س�سة/القطاع كركيزة يف نظام النزاهة الوطنية

تن�ص املادة  13من الد�ستور اللبناين على �أن املواطن اللبناين يتمتع بحرية التجمع واحلرية
النقابية �ضمن احلدود التي ير�سمها القانون .وكما �سبق وذكرنا� ،إن القانون الذي ينظم حق
ت�أليف اجلمعيات اللبنانية هو القانون العثماين الذي يعود �إىل العام  1909وامل�ستوحاة من
القانون الفرن�سي ال�صادر عام  .1901وقانون اجلمعيات عام  1909هو القانون الأقدم بني
الدول العربية ،وما زال �ساري املفعول حتى يومنا هذا .ويتبع لبنان نظام "اال�شعار" �أو "العلم
واخلرب" يف الت�سجيل ،وهو منوذج يطبق يف فرن�سا وهولندا وبلجيكا 137.كما �أن �إن�شاء منظمة
غري حكومية عملية ب�سيطة ج ًدا� ،إذ �إنها ال تقت�ضي �إذ ًنا م�سب ًقا وال تكاليف باهظة ،بل جمرد
�إ�شعار للحكومة ب�أن هذه اجلمعية قد ت�أ�س�ست (املادتان  2و .)6وهذا الإجراء يتطلب بب�ساطة �أن
يودع م�ؤ�س�سو اجلمعيات لدى وزارة الداخلية والبلديات النظام الداخلي املختوم للمنظمة ،الذي
ي�سلط ال�ضوء على مهمتها ،والئحة بالأع�ضاء امل�ؤ�س�سني وبالعنوان وبالأهداف .ما �إن ُتنجز
هذه املعامالت ،حت�صل املنظمة من وزارة الداخلية والبلديات على وثيقة علم وخرب ،فتكت�سب
اجلمعية الو�ضع القانوين ،وميكنها بالتايل �أن تعلن عن ت�أ�سي�س املنظمة (املادتان  6و .)8وهذا
النظام القانوين احلر ،وفق ًا ملارك مكاري ،يجعل دور الإدارة الر�سمية ثانوي ًا ويوفر هام�ش ًا من
اال�ستقاللية مل�ؤ�س�سي املنظمات 138.كما تتمتع املنظمات غري احلكومية يف لبنان بحرية �إن�شاء
139
�أنظمتها الداخلية وقوانينها الأ�سا�سية ،ما دام �أنها ال تعك�س اي انتهاك للنظام العام اللبناين.
ون�شري �إىل �أن ت�أويل هذا البند هو الذي ح ّد ،وبح�سب ما تبينّ الفقرة التالية ،يف فرتات من الزمن،
من ا�ستقاللية املنظمات غري احلكومية اللبنانية.
وقد �أظهرت املمار�سة �أن احلكومة اللبنانية ،وال �سيما يف �أعقاب احلرب الأهلية ،مل تتبع طيلة
حرة كما جاء يف قانون اجلمعيات .ال بل اتبعت الإدارة العامة م�ساراً
الوقت ،ممار�سة ّ
�أكرث �سلطوية وقمع ًا يف ما خ�ص اجلمعيات� ،إذ مت حل الكثري منها� ،أو �أن بع�ضها وجد نف�سه
حمروم ًا من حرية العمل .ففي نهاية الت�سعينيات ،اعتمدت وزارة الداخلية والبلديات موقف ًا
رقابي ًا �أكرث �رصامةً ،فحولت نظام "اال�شعار" �إىل نظام "ترخي�ص" 140.وبالتايل ،مهد
نظام "اال�شعار" الطريق حلدوث جتاوزات .فواجهت الكثري من اجلمعيات هكذا حتديات
بعد احلرب وا�ضطرت �إىل احلد من �أن�شطتها و�إىل مواجهة حاالت طعن با�ستقالليتها.
 137مارك مكاري" ،تبليغ �أو ت�سجيل؟ �ضمانات حرية اجلمعيات يف �أو�ساط غري دميقراطية :درا�سات حاالت يف لبنان والأردن"،
ال�صحيفة الدولية للقانون غري املتوخي للربح .2007 :INCL ،املجلد  ،10العدد ( 1كانون الأول/دي�سمرب � ،)2007إال �أن مكاري
ي�سلط ال�ضوء على وجود ا�ستثناءات وعلى �أن بع�ض املنظمات يجب �أن تقدم عد ًدا �أكرب من امل�ستندات واال�ستمارات مثل املنظمات
ال�شبابية والريا�ضية.
 138امل�صدر نف�سه.
 139زياد بارود" ،التنظيم الداخلي للمنظمات غري احلكومية ،احلكم اجليد الداخلي للمنظات غري احلكومية يف لبنان "،برنامج الأمم
املتحدة للتنمية� ،2004 ،ص .29
 140كرم كرم ،احلركة املدنية يف لبنان :مطالبات واعرتا�ضات وعمليات ح�شد نقابي يف مرحلة بعد احلرب (باري�س :كارتاال،
� ،)2006ص .78
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وب�شكل ا�سا�سي ،تعر�ضت املنظمات ذات الطبيعة ال�سيا�سية ملقاومة ال�سلطات اللبنانية،
ومتى ح�صل ذلك" ،ميكن للدولة التدخل يف ت�سجيل بع�ض املنظمات غري احلكومية"� ،أو
�أن "تطلب" اليها تغيري �أهدافها وغاياتها 141.ولكن اعتباراً من العام  ،2005انقلبت الآية،
وت�أ�س�س عدد كبري من منظمات املجتمع املدين التي ح�صلت ب�سهولة على تراخي�ص ت�سجيل.
وهذه املنظمات التي ت�أ�س�ست عقب اغتيال رئي�س الوزراء رفيق احلريري والأحداث الالحقة التي
تلته قادت "ثورة الأرز" يف لبنان .وقد اخت�رص ت�سجيلها على نظام اال�شعار كما كان معمو ًال
به يف قانون  ،1909ويف ال�سنوات املا�ضية ،مل ت�سجل حاالت رف�ض للت�سجيل.
وحالي ًا يتجاوز عدد املنظمات امل�سجلة لدى وزارة الداخلية والبلديات  ، 5500بينها حوايل
 700فقط هي منظمات نا�شطة وتطبق امل�شاريع ب�صورة دائمة 142.وتثري ا�ستقاللية هذه
مر ذكره ،و�أن
املنظمات الكثري من اجلدل .ف�صحيح �أنه من ال�سهل ت�سجيل املنظمات ،كما ّ
البالد �شهدت ارتفاع ًا يف عدد املنظمات بعد �أحداث العام � ،2005إال �أن هذه الأخرية تخ�ضع
لرقابة غري مبا�رشة .وكما هو حال هيكلية كل امل�ؤ�س�سات اللبنانية تقري ًبا ،ف�أكرث املنظمات
غري احلكومية طائفية بطبيعتها وتابعة للطوائف واملذاهب الدينية املختلفة .وبالتايل ،ت�شكّل
جزءا من الف�سيف�ساء التي يت�ألف منها البلد� ،إذ �إن "كل
املنظمات غري احلكومية يف لبنان ً
143
طائفة هي انعكا�س ًا للمجتمع املدين اخلا�ص بها" .كما تعتمد املنظمات غري احلكومية
اللبنانية على ال�شخ�صيات ال�سيا�سية وعلى رجال الأعمال البارزين ،وهذا نوع جديد من
امليلي�شيات التي ظهرت بعد احلرب الأهلية .وهذه املنظمات موجهة نحو اخلدمات ،وهي
تخلق نوع ًا من القرابة القائمة على املح�سوبية .بالتايل ،عدد املنظمات يف لبنان التي تعك�س
�سيا�سات الأحزاب ،وال�شخ�صيات ال�سيا�سية ،والطوائف الدينية ،يفوق بكثري عدد تلك التي
تروج للقيم امل�ستقلة التي ت�ستهدف مبا�رشة اخلري العام ،مثل احلكم ال�صالح .وهذا يرتبط
ّ
مبا�رشة باالفتقار �إىل الوعي يف هذا النوع من امل�سائل.
مل يبذل اجلمهور اللبناين الكثري من اجلهود بغية التوعية على امل�سائل املتعلقة بالف�ساد.
وحتى يومنا هذا ،وحده مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية ي�صمم م�شاريع للحد من
الف�ساد منذ ت�أ�سي�سه يف العام  .1994اىل جانب اال�سرتاتيجيات التي عمل عليها مكتب وزير
الدولة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية� ،سعى لتوعية املواطنني ب�شكل عام ،و�أي�ض ًا �إىل زيادة الوعي
بني موظفي القطاع العام من خالل مدونة �سلوك خا�صة باملوظفني احلكوميني وال�شباب
مع ميثاق خا�ص باملواطنني مت ن�رشه على نطاق وا�سع .وحتى من خالل نظام التعليم،
تعترب التوعية على الف�ساد حمدودة النطاق .فقد �أدرجت يف نظام الرتبية والتعليم الوطني،
منذ العام ( 1946خ�ضع للمراجعة عام  )1997ح�صة حول الرتبية الوطنية والتن�شئة
املدنية كجزء من املنهج التعليمي املتبع يف ال�صفوف الثانوية .وقد ركزت هذه احل�ص�ص
املخ�ص�صة لل�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و 18عام ًا على القوانني املدنية ،واحلقوق
والواجبات� ،إ�ضافة �إىل حقوق الإن�سان 144.ولكن هنا �أي�ضاً ،معظم الأعمال املرتبطة بتوعية
املواطنني على مكافحة الف�ساد تتم عرب منظمات املجتمع املدين ،وكما �سبق وذكرنا يف
الق�سم  ،1يبقى هذا حمدو ًدا يف لبنان.
www.qantara.de/webcom/show_article.php/c-476/nr-365/i.html 141

 142امل�صدر نف�سه.

http://www.pogar.org/countries/theme.asp?th=2&cid=9 143

 144ا�ستجابة لواقع �أن طالب املدار�س الثانوية هم الوحيدون الذين يح�صلون على ح�ص�ص يف الرتبية املدنية ،طورت اجلمعية
برناجما حتت عنوان "احلكم اجليد من �أ �إىل ي" وهو ي�ستهدف الطالب
اللبنانية لتعزيز ال�شفافية مع برنامج الأمم املتحدة للتنمية
ً
الأ�صغر �سناً .وقد مت �إعداد كتيب يف �إطار الربنامج لي�رشح بطريقة يحبذها الأطفال املبادئ املت�صلة باحلكم اجليد .وقد مت توزيع
بناء على طلبات فردية من املدار�س التي طبقت فيها اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية �سل�سلة من
هذا الكتيب توزيع ًا كثيف ًا ً
ور�شات العمل بغية العمل مع الأطفال حول التوعية على مكافحة الف�ساد.
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مل تتعر�ض منظمات املجتمع املدين حتى يومنا هذا لأي تهديدات جلهة الرتويج ملبادئ
ال�شفافية يف لبنان .ويف الوقت نف�سه� ،أظهرت الأبحاث انه مل تتم مقا�ضاة �أي منظمة جمتمع
مدين �أو �أع�ضاء جمال�س �إدارة منظمات من املجتمع املدين ب�ش�أن حاالت مرتبطة بالف�ساد.
ويف العام  2009-2008اعتمدت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية  -ال ف�ساد منوذج
مراكز املنا�رصة وامل�شورة القانونية الذي تتبعه منظمة ال�شفافية الدولية ( )TIوهو ما
يعرف مبركز املنا�رصة وامل�شورة القانونية ( 145.)LALACوهذه �أول مرة التي تطبق فيها
هكذا مبادرة يف لبنان ولكن مهمة مركز املنا�رصة وامل�شورة القانونية تق�ضي بتوفري
الإر�شاد وامل�ساعدة القانونيني ل�ضحايا الف�ساد ،وتطوير ا�سرتاتيجية منا�رصة ملكافحة
الف�ساد بح�سب الق�ضايا التي يتم ت�سلمها.
ما زالت منظمات املجتمع املدين ت�ؤدي دوراً ثانوي ًا يف معاقبة الف�ساد .وقد �شهدت منظمات
املجتمع املدين اللبنانية خطوة �إيجابية عام  2008مع �إقرار قانون االنتخابات النيابية
اجلديد .ين�ص القانون يف املادة  20منه على حق منظمات املجتمع املدين يف مراقبة
االنتخابات ،وكل املخالفات املتعلقة بها ،ال �سيما من ناحية متويل احلمالت ،حيث جتري �أكرث
املمار�سات ف�ساداً مثل �رشاء الأ�صوات وا�ستغالل املوارد الر�سمية .ولكن جمدداً ،يقت�رص دور
منظمات املجتمع املدين على املراقبة� ،إذ �إن القانون ،ومبوجب املادة  ،11يق�ضي ب�إن�شاء جلنة
الإ�رشاف على احلملة االنتخابية التي ميكنها �أن تلجم الف�ساد �إىل جانب املجل�س الد�ستوري.
من هنا ،يت�ضح �أن منظمات املجتمع املدين اللبنانية تعبرت حرة وم�ستقلة ن�سبي ًا يف �صنع
قراراتها والقيام ب�أعمالها� ،إال �أن دورها يبقى حمدوداً ،وبالتايل ال بد من تعزيز دورها يف
جمال املنا�رصة ،واملراقبة ،والرقابة ،وال�ضغط،من �أجل تطبيق الإ�صالح املن�شود.

امل�ساءلة

�سبق �أن عر�ضنا �أن الت�رشيع الأ�سا�سي الذي ينظم عملية �إن�شاء منظمات املجتمع املدين و�سري
عملها يف لبنان هو قانون اجلمعيات ال�صادر عام  1909والذي هو �ساري املفعول منذ
احلكم العثماين .وهذا القانون �أ�سا�سي وليبريايل بح�سب ما يتجلى يف الق�سم  ،2وقد خ�ضع
بالتايل لعدد من التعديالت �أو �أ�ضيفت �إليه ت�رشيعات ومرا�سيم وقرارات ملزمة جديدة .من
هنا ،نذكر �أن املادة  13من الد�ستور اللبناين للعام ( 1926املع ّدل يف �أعقاب اتفاق الطائف)،
�إ�ضافة �إىل حق املواطنني يف التعبري بحرية عن �آرائهم ،تن�ص على �أنه يحق للبنانيني
التجمع �ضمن حدود القانون .هذا وتعر�ض درا�سة حول الإطار القانوين للجمعيات يف لبنان،
146
�أجراها مظهر احلركة ،الت�رشيعات الأ�سا�سية التي حتكم عمل اجلمعيات يف البالد وتنظمها:
1 .1الد�ستور اللبناين (يف املادة  13منه).
2 .2القانون العثماين ال�صادر عام  1909حول ت�شكيل اجلمعيات.
3 .3قانون اجلمعيات العامة ال�صادر عام .1911
4 .4منظمات الوحدة الوطنية ،املر�سوم الت�رشيعي (.)1977
5 .5القرار ب�ش�أن اجلمعيات الأجنبية ال�صادر عام .1939

 145بالعربية متت ترجمة ا�سم املركز بحيث �أ�صبح مركز حماية �ضحايا الف�ساد.
 146مظهر احلركة "الإطار القانوين للجمعيات يف لبنان :احلكم ال�سليم الداخلي من �أجل املنظمات غري احلكومية يف لبنان"،
برنامج الأمم املتحدة للتنمية� ،2004 :ص 15
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6 .6القانون اجلزائي (الق�سم الثاين).
7 .7امليثاق الدويل حول احلقوق املدنية وال�سيا�سية.
8 .8م�ستندات تطلب �سنوي ًا من اجلمعيات (املر�سوم رقم  10830بتاريخ .)1966/10/9
9 .9قرار جمل�س �شورى الدولة عام .2003
وقد �أدخلت هذه التعديالت بغية تعزيز قدرة ال�سلطات على الإ�رشاف على منظمات املجتمع
املدين .وحتدد الت�رشيعات اللبنانية اجلمعيات  -على �أنها "جمموعة تت�ألف من عدد من
الأفراد الذين يوحدون معلوماتهم وجهودهم ب�صورة دائمة وال يهدفون �إىل اقت�سام الأرباح".
�أما عدد الأع�ضاء الالزم لت�أ�سي�س جمعية فهو غري حمدد يف قانون عام � ،1909إال �أن
قانون العام  1911اخلا�ص باجلمعيات العامة ينظم هذه امل�سائل .وبح�سب تركيبة
منظمات املجتمع املدين املختلفة ،ي�ؤدي الأع�ضاء دوراً فاع ًال �أو �سلبياً ،علم ًا �أن ثقافة
التطوع منت�رشة على نطاق وا�سع يف لبنان .عملياً ،تبقى اجلمعية العامة (مبا يف ذلك الأع�ضاء
امل�ؤ�س�سني ،و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،والأع�ضاء العاديني) ال�سلطة التي ت�صوغ القوانني
والأنظمة اخلا�صة باجلمعية ،وهي ت�شكل الهيئة التي ت�ساءل �أمامها املنظمة.
كما حتا�سب منظمات املجتمع املدين �أمام ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية وال�سيا�سية يف وزارة
الداخلية مبوجب املر�سوم رقم  .)1966/10/9( 10830بغية اال�ستمرار يف العمل ،يجب �أن
يتم حتديث امل�ستندات املقدمة �إىل وزارة الداخلية بنهاية �شهر كانون الثاين/يناير من كل
�سنة على �أن تت�ضمن:
تقريرا مال ًيا عن العام املن�رصم.
ً 1 .1
2 .2ميزانية مق ّدرة للعام اجلاري.
3 .3الئحة حمدثة بالأع�ضاء تت�ضمن تف�صي ًال عن ر�سوم االكتتاب.
147
4 .4يف حال انتخاب املجل�س ،تفا�صيل تتعلق بهذا احلدث.

�آليات النزاهة وال�شفافية

�أن �أحكام خمتلف الت�رشيعات التي تنظم وظائف منظمات املجتمع املدين يف لبنان ال
تفر�ض الكثري من املتطلبات جلهة الإقرار والنزاهة .يف الواقع ،ما من م�ستند قانوين يطالب
منظمات املجتمع املدين اللبنانية �أن متتثل ملدونة �سلوك �أو مدونة �أخالقيات .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،ال يطلب ن�رش امل�ستندات التي يتعني على منظمات املجتمع املدين تقدميها �إىل وزارة
الداخلية يف مطلع كل �سنة .على �صعيد �آخر ،يفتقر لبنان �إىل قانون حول ت�ضارب امل�صالح.
وهذه الإ�شكالية ال تنح�رص مبنظمات املجتمع املدين وح�سب بل تظهر �أي�ض ًا يف حتديد
عالقة منظمات املجتمع املدين بغريها من الركائز (التنفيذية والت�رشيعية والق�ضائية...،الخ)
كما �سيظهر يف العر�ض الوارد يف الق�سم .7
وهكذا ف�إن �آليات النزاهة� ،ضمن منظمات املجتمع املدين ،هي ممار�سة طوعية تتوقف
نية منظمات املجتمع املدين نف�سها .على �سبيل املثال ،قامت اجلمعية اللبنانية
على ح�سن ّ
لتعزيز ال�شفافية  -ال ف�ساد ،لدى �إن�شائها يف العام  ،1999ببلورة مدونة �أخالقيات تركز
على الرتويج لل�شفافية وامل�سائلة ،وتطبيق نظام دميقراطي مع ت�ساوي الفر�ص ،وجتنب �أي
ا�ستغالل ي�ستند �إىل ت�ضارب امل�صالح .وقد �أدرجت منظمة �أخرى وتدعي "نحو املواطنية"
 147امل�صدر نف�سه� ،ص .26
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على موقعها الإلكرتوين مدونة �سلوك/عقداً اجتماع ًيا ،ين�ص على التزامها باحلكم اجليد
وامل�ساءلة 148.هذا وتن�رش اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية كل عام على موقعها الإلكرتوين
ويف من�شورات مطبوعة (توزع على �أ�صحاب امل�صالح املختلفني) تقريراً �سنوي ًا يعك�س
�إجنازات ال�سنة ال�سابقة يت�ضمن تقريراً مالياً ،يوفر تقديراً للموازنة عن ال�سنة املقبلة .ويدرج
العديد من منظمات املجتمع املدين اللبنانية يف مواقعها الإلكرتونية الئحة باملمولني
وال�رشكاء� ،أما التفا�صيل ب�ش�أن التقارير املالية فهي عملي ًا غري موجودة.

العالقة بالركائز الأخرى

على الرغم من التحديات وامل�ساحة املحدودة للممار�سات ال�ش ّفافة وتطبيق مبادئ احلكم
ال�صالح الداخلية ،ما زالت البيئة التي تعمل فيها منظمات املجتمع املدين اللبنانية هي
الأكرث حرية يف املنطقة العربية .والتعددية التي يتميز بها املجتمع اللبناين على قرارات
لبت رغبة منظمات املجتمع املدين بامل�شاركة يف عملية �صنع القرار ولو ب�صورة
الدولة التي ّ
مبدئية .وقد �سمحت بع�ض املبادرات القائمة على نوايا الوزراء احل�سنة باعتماد مقاربة �أكرث
ت�شاركية .نذكر على �سبيل املثال وزارة املالية التي عقدت عام  2008طاوالت م�ستديرة
مع نا�شطني من املجتمع املدين حثتهم خاللها على تقدمي م�ساهماتهم و�آراءهم يف عملية
�إعداد املوازنة .كما دعت "الهيئة الوطنية اخلا�صة ب�إعداد قانون الإنتخابات النيابية"،
املعروفة با�سم "جلنة بطر�س ل�صياغة القوانني" منظمات املجتمع املدين �إىل تقدمي
وجهات نظرها حول الإ�صالحات االنتخابية يف لبنان .منذ العام  ،2007ت�شكل منظمات
املجتمع املدين جزءاً من ال�صورة الأكرب� ،إذ يف �شهر متوز/يوليو من العام نف�سهُ ،عينّ
ممثالن عن منظمات من املجتمع املدين للم�شاركة يف احلوار الذي جرى يف "ال �سيل �سان
كلو"  LA Celle Saint Cloudيف فرن�سا للتفاو�ض� ،إىل جانب �شخ�صيات �سيا�سية لبنانية،
والو�سطاء الدوليني ،ب�ش�أن الأزمة ال�سيا�سية التي كان لبنان يواجهها وابقاء احلوار مفتوح ًا �أمام
الأطراف املتنازعة.
كما متثل منظمات املجتمع املدين ركيزة �أ�سا�سية يف لبنان ،وتبدو مبظهر املنظم للركائز
الأخرى التي ت�شاركها �أهدافها وتتفاعل معها .وتعترب و�سائل الإعالم �رشيك ًا ا�سا�سي ًا
ملنظمات املجتمع املدين اللبنانية التي تنقل ر�سائلها �إىل الر�أي العام .هذه هي احلال ال�سيما
و�أن لبنان ال ميلك قانون ًا حول احلق يف الو�صول �إىل املعلومات .وتعمل منظمات املجتمع
املدين ب�شكل وثيق مع و�سائل الإعالم لل�سماح لها مبمار�سة العمل ال�صحايف التحقيقي،
وو�سائل الإعالم هي ال�رشيك الأن�سب الذي يك�شف النقاب عن احلقائق .ويف دولة تبدو
فيها التوعية على مكافحة الف�ساد بيد املجتمع املدين ،تكون و�سائل الإعالم �أداة ال بد من
ا�ستخدامها .وتبقي منظمات املجتمع املدين على عالقات وثيقة بقطاع الأعمال ،كون قانون
اجلمعيات ال�صادر عام  1909ينظم �أي�ض ًا بنية و�أعمال جمعيات الأعمال والتجارة وينظم
�أي�ض ًا النقابات واالحتادات .وهذا القانون نف�سه يرعى �ش�ؤون الأحزاب ال�سيا�سية اللبنانية،
مر �آنفاً :ت�ضارب امل�صالح� ،أو االفتقار �إىل
وهذا يدفعنا �إىل البحث يف م�س�ألة �إ�ضافية ،كما ّ
ت�رشيع ينظم هذه امل�س�ألة.

http://www.na-am.org/about-na-am-social-contract.html 148
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من ال�سهل جداً بالن�سبة �إىل لبناين �أن ي�شغل وظائف ومنا�صب متعددة� ،أي �أن يكون �سيا�سي ًا
�أو ع�ضواً يف جمل�س النواب و�/أو وزيراً� ،أو �شخ�صية بارزة يف حزب �سيا�سي� ،إمنا �أي�ض ًا رئي�س
منظمة غري حكومية �أو م�ؤ�س�سة .هنا تربز احلاجة �إىل �إ�صالح مركزي ،مث ًال من خالل ت�رشيع
حول ت�ضارب امل�صالح ،لي�سمح با�ستقاللية املنظمات غري احلكومية ،وللحد من ا�ستخدامها
ك�أداة �سيا�سية.
يف غياب �إطار مماثل ،ما زالت منظمات املجتمع املدين تكافح من �أجل الرتويج للإ�صالحات
من خالل مراقبة الأن�شطة واقرتاح �إ�صالحات قانونية .و�ضمن ائتالف مراقبي االنتخابات
اللبنانية ،قامت منظمات غري حكومية لبنانية مبراقبة االنتخابات النيابية يف ربيع
عام  ،2009ولكنها راقبت حتديداً �أداء وزارة الداخلية والبلديات وجلنة الإ�رشاف على
احلملة االنتخابية املرتبطة بوزارة الداخلية .ل�سنوات خلت ،كان االحتاد اللبناين للمعوقني
واملقعدين يراقب �أداء ال�سلطات الر�سمية يف عملية �إعداد املوازنة ،من خالل �إعداد موازنة
لبنانية بديلة .وقد �أطلقت جمعية "نحو املواطنية" "مر�صد الأداء النيابي" ملتابعة �أن�شطة
و�أعمال النواب عن كثب بغية الرتويج لثقافة ال�شفافية وامل�ساءلة .كما جنحت منظمات
املجتمع املدين اللبنانية يف العمل باجتاه حتقيق �إ�صالحات ت�رشيعية .ويف ني�سان�/أبريل
 ،2008اجتمعت ال�شبكة الوطنية من �أجل حق الو�صول اىل املعلومات للرتويج لقانوين
الو�صول �إىل املعلومات وحماية كا�شفي الف�ساد .ويف ني�سان�/أبريل  2009وجهت ال�شبكة
�إىل الربملان م�سودة قانون حول الو�صول اىل املعلومات ،وهي الآن يف �صدد ممار�سة
ال�ضغط بهدف �إقرار تلك الت�رشيعات� .إن عملية الإ�صالحات هذه التي تقودها املنظمات
غري احلكومية هي خطوة يف �سل�سلة رحلة الألف ميل� ،إال �أن الإجنازات موجودة .ففي العام
� ،2005أُطلقت "احلملة املدنية للإ�صالح االنتخابي" للرتويج لإ�صالح انتخابي يف البالد.
وقد �شاركت هذه املجموعة يف جلنة الإدارة والعدل التابعة ملجل�س النواب اللبناين ،وعقدت
اجتماعات بلدية يف كافة �أنحاء البالد ،كما عقدت اجتماعات مع �أبرز ممثلي الكتل النيابية
أقر جمل�س
التي ت�ضغط من �أجل حتقيق خطّ تها الإ�صالحية امل�ؤلفة من  8بنود .وحني � ّ
النواب هذا القانون يف �أيلول� /سبتمرب  ،2008متت املوافقة على عدد من الإ�صالحات التي
اقرتحتها احلملة املدنية لإ�صالح االنتخابات ،ب�شكل جزئي �أو كلي ،ولكن ال بد من اال�ستمرار
يف ممار�سة ال�ضغط من �أجل مزيد من الإ�صالحات يف امل�ستقبل.
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املوارد/الهيكلية

متيز النظام االقت�صادي يف لبنان عن الأنظمة االقت�صادية يف البلدان املجاورة ،بعد
لطاملا ّ
الإنقالبات التي ع�صفت باملنطقة خالل اخلم�سينات من القرن املا�ضي ومتتع لبنان باقت�صاد
مفتوح مبني على اخلدمات ،وب�شكل �أ�سا�سي على ال�سياحة وامل�صارف �سمح له بالإزدهار
يف الفرتة التي �سبقت انفجار الأو�ضاع عام  .1975عام  ،2007بلغت ح�صة قطاع اخلدمات
 75.9يف املئة من �إجمايل الناجت املحلي 149.غري �أن االقت�صاد اللبناين ما زالت ت�سيطر
عليه ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم وال�رشكات اململوكة عائلياً .بح�سب �إح�صاء �شمل
حوكمة ال�رشكات يف لبنان ،تبني �أنه  95يف املئة من ال�رشكات التي خ�ضعت للإح�صاء
والبالغ عددها � 298رشكة يف منطقة بريوت الكربى هي �رشكات �صغرية ومتو�سطة ،و58
يف املئة منها �رشكات مملوكة عائلياً 150.وجتدر الإ�شارة �أي�ضا" �إىل �أنه نتيجة للمر�سوم
اال�شرتاعي رقم  34حول التمثيل التجاري وال�صادر عام  1967ميكن لل�رشكات ذات
الوكاالت احل�رصية �أن متنح امتياز ا�ستعمال عالماتها التجارية ل�رشكات �أخرى يف البلد
الذي متار�س فيه حق احل�رصية التجارية .يف لبنان كوكاالت ال�سيارات وم�صنوعات و�سائل
الكماليات والرفاهية والرتف.
لطاملا كان للبنان اقت�صاد �سوق منفتح وحر .وتاريخي ًا كانت ال�رشكات اخلا�صة الالعب
الوحيد يف ال�سوق املحلية� .إ�ضافة �إىل �أن ال�رشكات اخلا�صة مل تناف�س مرافق الدولة التي ما
زالت تدير االحتكارات احلكومية مثل الكهرباء و املياه كما هو احلال يف الكثري من الدول
العربية الأخرى و العديد من الدول ال�صناعية .وميلك لبنان �شبكتي هاتف خليوي MIC1
و MIC2وقد دخل يف اتفاقات مع �رشكتني خا�صتني من �أجل �إدارة �رشكات اخلليوي ،ومن
عمليات وفوترة وت�سويق و�صيانة وغريها من الأن�شطة .ومتلك الدولة �إىل جانب الكهرباء
(�رشكة كهرباء لبنان  .)EDLو ميلك م�رصف لبنان �رشكة طريان ال�رشق الأو�سط MEA
و�رشكة "�إنرتا" للإ�ستثمار التي متلك م�رصف التمويل وكازينو لبنان �إ�ضافة اىل �أ�صول
عقارية وا�سعة �أخرى.
ويف �إطار اجلهود املبذولة لتخفي�ض الدين العام ولإ�صالح االقت�صاد اللبناين ،و�ضعت
احلكومة اللبنانية برنامج �إ�صالح اقت�صادي دعمه املانحون الدوليون يف اجتماع باري�س 2
ت�ضمن هذا الربنامج �إ�صالحات مثل خ�صخ�صة
يف �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب  .2002وقد ّ
بدءا من العام � .2003إال �أن احلكومة عجزت عن تطبيق الإ�صالحات الهيكلية
املرافق العامة ً
التي مت التعهد بها يف م�ؤمتر باري�س  2و بخا�صة اخل�صخ�صة التي لقيت معار�ضة �شديدة من
العديد من الإقت�صاديني و الأطراف ال�سيا�سية املعار�ضة .ويف كانون الثاين /يناير ،2007
بذل م�ؤمتر املانحني من �أجل دعم لبنان الذي يعرف بباري�س  3جهو ًدا لإعادة هيكلة قطاع
الطاقة وحترير قطاع االت�صاالت .وقد مت ت�أجيل خ�صخ�صة �رشكتي اخللوي ب�سبب الو�ضع
ال�سيا�سي غري امل�ستقر واملعار�ضة ال�شديدة ملبد�أ اخل�صخ�صة ،خا�صة يف ظل عدم وجود
مت تعليق
�إدارات ناظمة لهذه القطاعات وظروف ال�سوق التي مل تعد م�ؤاتية ،يف حني �أنه ّ
�إعادة هيكلة قطاع الطاقة.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/le.html#Econ 149
 150اجلمعية اللبنانية لتعزيز ل�شفافية  -ال ف�ساد� ،إح�صاء حول حوكمة ال�رشكاتwww.lcgtf.org ،2004 ،
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كان الهدف من الربنامج الإ�صالحي اخلا�ص باحلكومة اللبنانية يف م�ؤمتر باري�س  3ال�سعي
من �أجل امل�صادقة على قانون مناف�سة ع�رصي و�إلغاء احلماية التي توفرها الدولة� ،إىل
جانب �إلغاء حقوق الوكالة احل�رصية ،بغية جلم االحتكار وتخفي�ض الأ�سعار بحلول عام
 .2007وقد �أقر جمل�س الوزراء م�رشوع قانون املناف�سة اجلديد يف �شهر ت�رشين الأول�/أكتوبر
 ،2007و�أحاله �إىل املجل�س النيابي .ويت�ضمن م�رشوع القانون �إن�شاء جمل�س وطني م�ستقل
للمناف�سة تكون له �صالحيات حمددة" .تطبق �صالحيات املجل�س الوطني امل�ستقل للمناف�سة
على امل�شاريع اخلا�صة والعامة على حد �سواء .ومن جهة �أخرى ،ينوي لبنان بلورة �آلية
لتبادل املعلومات ب�ش�أن الإعتمادات الإجمالية للم�ساعدات احلكومية املمنوحة وتوزيعها،
151
بغية �ضمان ال�شفافية".
احلرة
مبادرات مكافحة الف�ساد طوعية يف قطاع الأعمال .يف لبنان ،تلعب النقابات ّ
وجمعيات رجال الأعمال (املحامني و املهند�سني و الأطباء) الدور ال�ضاغط با�سم القطاع
اخلا�ص .فهيمنة القطاع اخلا�ص يف االقت�صاد اللبناين �أ ّدت �إىل ت�أ�سي�س جمعيات متعددة
متثل م�صالح قطاع العمال .حالياً ،ي�ضم لبنان  14جمعية �أعمال ميكن �أن تق�سم �إىل جمعيات
وطنية وجمعيات اقليمية/حملية .وقد �أثبتت هذه اجلمعيات �أنها قادرة على الت�أثري يف
الإ�صالحات التي تطول قطاع الأعمال اللبناين .فعلى �سبيل املثال ،جمعية جتار بريوت هي
التي بد�أت العمل على عدد من املرا�سيم احلكومية والقوانني� .إىل ذلك ،جرى الدفع بجمعية
امل�صارف يف لبنان �إىل �أخذ مبادرات ا�صالحية متعددة يف القطاع ،مبا يف ذلك قانون
ملكافحة تبيي�ض الأموال .وت�ضم جمعيات �أعمال �أخرى مثل جمعية رجال الأعمال اللبنانيني
املعروفة با�سم Rassemblement des Dirigeants et Chef d’Entreprises Libanais
RDCL

�أبرز رجال الأعمال و�صانعي الآراء حلماية الإنفتاح االقت�صادي وم�صالح املن�ش�آت اللبنانية.
وهذا التجمع �أطلق مدونة �سلوك و�أخالقيات تطبق على �أع�ضائها .هذا وقد �أطلقت غرفة
تطبق
التجارة الأمريكية اللبنانية "مدونة قيم �أعمال �أف�ضل" ّ Better Business Values
على �أع�ضائها وعلى الأفراد الذين يرغبون يف تطبيق مبادىء احلكم ال�صالح على م�ستوى
القطاع اخلا�ص .ان�ضم احتاد غرف التجارة وال�صناعة والزراعة �إىل اجلهود التي تبذلها
ال�شبكة الوطنية للحق يف الو�صول �إىل املعلومات من �أجل ال�ضغط واملنا�رصة يف �سبيل
التو�صل �إىل و�ضع قانون حول احلق يف الو�صول �إىل املعلومات وقانون حلماية �شهود
وكا�شفي عمليات الف�ساد يف لبنان.

دور امل�ؤ�س�سة  /القطاع ك�إحدى ركائز النظام الوطني للنزاهة

تخ�ضع ال�رشكات اللبنانية لقواعد و�أنظمة وقوانني خا�صة بت�شكيلها ،وت�شغيلها ،وعدم
مالءتها (عجزها) ،وعملية اقفالها .ووفق ًا لتقرير  Doing Businessعام  ،2009كانت
ت�ستغرق عملية فتح �رشكة  46يوماً ،بينما ت�ستغرق اليوم  11يوماً.
عام � ،2006أجرى ق�سم اال�ست�شارات حول اال�ستثمار الأجنبي م�سح ًا �شمل �أكرث من 450
من�ش�أة لبنانية من جميع القطاعات .ظهر يف هذه الدرا�سة �أن الف�ساد هو العائق الأ�سا�سي
�أمام اال�ستثمار 152.وعلى الرغم من �أن قانون العقوبات اللبناين ين�ص على �أن �إعطاء
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_397_en.pdf 151

� 152أجريت هذه الدرا�سة من �أجل وزارة االقت�صاد والتجارة� ،إال �أنها مل تن�رش.
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ر�شوة �أو قبولها يعترب فع ًال جرم ًيا ،ويعاقب بال�سجن حتى � 3أعوام ،ما زال  60يف املئة
من ال�رشكات اللبنانية التي �شملها الإح�صاء يفيد ب�أن "عليها �أن تقدم الهدايا �أو الر�شاوى
للم�س�ؤولني الر�سميني كي تنجز معامالتهم  ،وتفر�ض هذه "الهدايا و التقدميات" �رضيبة
153
�سنوية تعادل  5يف املئة من املبيعات".
على مر العقود املا�ضية� ،أ ّدى عدم تطبيق مبادىء احلكم ال�صالح �إىل �إ�شهار �إفال�س عدد من
ال�رشكات .على �سبيل املثال وقع العديد من الف�ضائح امل�رصفية .عام � 1966أ ّدى انهيار
م�رصف انرتا �إىل �إن�شاء هيئة تنظيمية للإ�رشاف على امل�صارف اللبنانية وهي" جلنة الإ�رشاف
على امل�صارف"  BCCامل�ستقلة والتي تعمل مع م�رصف لبنان على مراقبة العمل .غري �أن هذه
اللجنة لعبت دوراً حمدوداً .ففي بداية الثمانينيات تعر�ضت عدة م�صارف لف�ضائح منها على
�سبيل املثال بنك مبكو ،وبنك امل�رشق ،وبنك الأهلي ،وم�ؤخراً بنك "املدينة" عام  2004الذي
اتهم بتبيي�ض للأموال بلغت قيمتها �أكرث من مليار دوالر �أمريكي.
م�ؤخراً �أ�صبح مو�ضوع تطبيق قواعد احلكم ال�صالح يثري اهتمام القطاع امل�رصيف ب�صورة
خا�صة وب�شكل طوعي .على �سيبل املثال تركز جلنة مراقبة امل�صارف اهتمامها على تطوير
ثقافة ممار�سات التدقيق الداخلية املالئمة و�إدارة املخاطر داخل القطاع امل�رصيف .وهي
يف هذا الإطار تدفع باجتاه اعتبار مبادىء احلكم ال�صالح وتطبيق مبادىء بازل  2ك�أدوات
لتعزيز ال�شفافية واملالءة يف قطاع امل�صارف يف لبنان.
�إىل ذلك ،خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،و�ضعت جلنة مراقبة امل�صارف التابعة مل�رصف لبنان
املركزي عدة تدابري من �أجل مكافحة تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب .وقد �أقر جمل�س النواب
قانون مكافحة تبيي�ض الأموال يف  20ني�سان�/أبريل  .2001ويحدد القانون املذكور عمليات
تبيي�ض الأموال ،ويحدد الغرامات وعقوبات ال�سجن املفرو�ضة على هذا النوع من اجلرائم .كما
فر�ض القانون �إن�شاء جلنة التحقيق اخلا�صة ككيان قانوين م�ستقل له �صفة ق�ضائية ،وهي
حتقق يف ال�صفقات امل�شبوهة ،وتقرر يف مدى جدية الأدلة ،ولها احلق احل�رصي برفع ال�رسية
امل�رصفية ،الأمر الذي ي�سمح لل�سلطات الق�ضائية املخت�صة واللجنة العليا للم�صارف باتخاذ
التدابري ال�رضورية 154.لطاملا عمل لبنان يف �سبيل تطبيق التو�صيات الأربعني ال�صادرة عن
فريق العمل املايل الدويل ،والتي �أ�سفرت عن رفع ا�سم لبنان من الئحة الدول غري املتعاونة يف
حزيران /يونيو  .2002وجتدر الإ�شارة �إىل �أن النظام التنظيمي اخلا�ص بامل�صارف يف لبنان
هو نظام قوي ،وميكن ا�ستقاء الأمثوالت من جتربته مع �إن�شاء �أنظمة تنظيمية جديدة (على
�سبيل املثال قطاع االت�صاالت اليوم ،والكهرباء واملياه يف امل�ستقبل�... ،إلخ) .وت�ستمر جلنة
التحقيق اخلا�صة وم�رصف لبنان املركزي يف �أداء مهام الإ�رشاف والرقابة على امل�ؤ�س�سات
املالية وال�صفقات بح�سب تو�صيات فريق العمل املايل و�صندوق النقد الدويل �إ�ضافة �إىل قانون
مكافحة تبيي�ض الأموال ال�صادر يف ني�سان� /أبريل .2001
�إىل ذلك ،كان للم�ؤ�س�سات العامة التي متلكها الدولة ح�صتها من الف�ضائح .فعلى �سبيل
املثال ،كانت م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان مو�ضوع ف�ضائح ف�ساد متكررة وهي ت�ستحوذ تقريب ًا ربع
155
العجز يف املوازنة اللبنانية.

 153امل�صدر نف�سه.

http://www.sic.gov.lb/overview.shtml 154
http://www.nowlebanon.com/NewsArticleDetails.aspx?ID=54907 155
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�أما �أ�سواق ر�أ�س املال فهي �ضعيفة يف لبنان .فلي�س يف بور�صة بريوت �سوى �إحدى ع�رشة
�رشكة مدرجة ،بينها �ستة م�صارف .هذا ويبقى عدد ال�صفقات التجارية يف بور�صة بريوت
يف ح ّده الأدنى.

امل�ساءلة وال�شفافية

بح�سب تقرير "ممار�سة العمل" يف العامل العربي  Doing Businessعام � ،2009سجل لبنان
معدل  9على  10يف مقيا�س الإف�صاح مقارنة مبعدل  5.9على  10لدول املنطقة العربية.
�إن ال�رشكات اللبنانية مدعوة لالف�صاح عن تقاريرها املالية .وتقدم الت�صاريح عن ال�رضائب
�إىل مديرية ال�رضائب يف وزارة املالية .وي�ستطيع املواطنون �أن يح�صلوا على البيانات اخلا�صة
بال�رشكات امل�سجلة يف وزارة الإقت�صاد والتجارة يف حال رغبوا باالطالع على م�ضمونها.
وتعتمد الرقابة على قطاع الأعمال ،على ال�صناعة .فعلى �سبيل املثال ،قانون التجارة اللبناين
هو الذي ينظم ال�رشكات ،يف حني �أن جلنة الرقابة امل�رصفية هي التي تنظم عمل امل�صارف.
امل�شكلة الأ�سا�سية يف لبنان تكمن يف �أهمية حجم االقت�صاد غري النظامي الذي يبلغ 34.1
يف املئة من الناجت االجمايل القومي 156،والذي يعمل خارج �أي �إطار تنظيمي .هذا الأمر يعني
�أن احلكومة ال جتبي �رضائب تعادل ثلث الناجت املحلي االجمايل.
على قطاع الأعمال �أن يرفع التقارير ب�ش�أن ال�رضائب �إىل مديريات ال�رضائب يف وزارة املال.
ويحق للمواطن �أن يح�صل على بيانات ال�رشكات امل�سجلة لدى �أمني ال�سجل التجاري يف
وزارة االقت�صاد والتجارة.
حالي ًا تن�صب اجلهود نحو تفعيل �سيا�سات وممار�سات مكافحة الف�ساد� .إذ تظهر ال�رشكات
�إهتمامها يف �إجراء عملية تقييم حول مدى تطبيق مبادىء احلكم ال�صالح واعتماد �سيا�سات
وممار�سات مكافحة الف�ساد.
وكما ذكر �سابقاً ،بد�أت جمعيات الأعمال با�صدار مدونات �سلوك معدة للتوقيع عليها من قبل
ال�رشكات الأع�ضاء كافة ،وبد�أت بع�ض امل�صارف باعتماد مبادئ احلكم ال�صالح خ�صو�ص ًا
�أنها ان�ضمت �إىل اتفاقية "بازل ."2

�آليات النزاهة

كما ذكرنا �سابق ًا ف�إن مبادرات مكافحة الف�ساد ت�أخذ طابع ًا تطوعياً ،وهي تختلف بني �رشكة
و�أخرى .فمدونة ال�سلوك التي بلورتها جمعية رجال الأعمال اللبنانيني تت�ضمن �أحكام ًا حول
مكافحة الف�ساد مثل جتنب ت�ضارب امل�صالح ورف�ض الر�شوة ب�أ�شكالها كافة .ولكن ،وكما
هو مذكور يف الدرا�سة حول النظام الوطني للنزاهة يف لبنان احلالية ،لي�س هناك من ت�رشيع
أي�ضا على القطاع اخلا�ص.
حول ت�ضارب امل�صالح يف لبنان ،وهذا ينطبق � ً

http://rru.worldbank.org/Documents/PapersLinks/informal_economy.pdf 156
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ال ي�سمح القانون اللبناين امل�ستوحى من القانون الفرن�سي بف�صل وظيفة رئي�س جمل�س االدارة
عن وظيفة املدير العام .فالرئي�س هو امل�س�ؤول عن جميع العمليات� ،أي ميكنه �أن يعني مديراً
عاماً ،ولكن الرئي�س يبقى امل�س�ؤول �أمام جمل�س الإدارة و اجلمعية العمومية و ال�سلطات
الر�سمية ،هو من يحا�سب مبوجب القانون .وهذا بدوره ال ي�سمح بوجود م�س�ؤولني فعلي ًا �ضمن
م�ؤ�س�سة ما� .إىل ذلك� ،إن العدد الكبري من ال�رشكات هي مملوكة عائلي ًا ونادراً ما يتم الف�صل
بني �أفراد العائلة ودورهم يف �إدارة ال�رشكة ،مما ي�ؤدي اىل ت�ضارب امل�صالح و�إذا ما كانوا
أع�ضاء يف جمعيات و� /أو نا�شطني �سيا�سيني.
�أي�ض ًا �
ً

�آليات ال�شكاوى/الإنفاذ

ي�شري النظام الوطني للنزاهة يف لبنان اىل �أن �أحد التحديات التي تواجه النزاهة يف لبنان
هو غياب الت�رشيعات املنا�سبة ،مثل قانون حماية كا�شفي الف�ساد ،مما ي�ؤثر �أي�ض ًا وب�شكل
�سلبي على قطاع الأعمال .يف �شهر ني�سان�/أبريل  ،2008ان�ش�أت ال�شبكة الوطنية حول حق
الو�صول �إىل املعلومات لرتويج قانوين الو�صول �إىل املعلومات وحماية كا�شفي الف�ساد .وما
زال قانون حماية كا�شفي الف�ساد قيد ال�صياغة .ومن �ش�أن تطبيق هذا القانون يف لبنان� ،إىل
جانب ا�ستحداث من�صب و�سيط اجلمهورية ،و�إن�شاء اللجنة الوطنية ملكافحة الف�ساد� ،أن ي�س ّهل
�آليات ال�شكاوى �أي�ض ًا يف قطاع الأعمال.

العالقة بالركائز الأخرى

ميثل غياب قانون الو�صول �إىل املعلومات ،وقانون حماية كا�شفي الف�ساد ،وقانون حول
كبريا �أمام النزاهة يف
ت�ضارب امل�صالح وغريها من �آليات الإف�صاح وال�شفافية عائ ًقا ً
القطاعات اخلا�صة والعامة على حد �سواء� .إىل ذلك ،يحتاج لبنان �إىل ت�رشيع خا�ص حول
ت�ضارب امل�صالح ،حيث �سي�سمح ذلك بالف�صل بني القطاعني العام واخلا�ص .يف الواقع،
وحتديداً يف فرتة ما بعد احلرب ،العديد من رجال ال�سيا�سة هم يف الواقع رجال �أعمال �أثرياء،
مما ي�ؤدي �إىل الرتويج للم�صالح ال�شخ�صية.
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املوارد /الهيكلية

لطاملا كان للبنان وعرب التاريخ �إدارات حملية قوية .ينق�سم لبنان �إىل  6حمافظات :بريوت،
والبقاع ،ولبنان ال�شمايل ،ولبنان اجلنوبي ،وجبل لبنان ،والنبطية و هناك حمافظتني هما
بعلبك /الهرمل و عكار التي �صادق جمل�س النواب على ا�ستحداثهما عام  ،2003و لكن املرا�سيم
التطبيقية مل ت�صدر لغاية اليوم .تنق�سم املحافظات �إىل �أق�ضية والتي تق�سم بدورها �إىل بلديات.
�ضم لبنان  475بلدية ،وو�صل عددها يف
عدد البلديات هو يف تزايد م�ستمر .ففي عام ّ 1968
الوقت احلا�رض �إىل  952بلدية و 41احتاد بلديات .ن�صف القرى البالغ عددها  1706مدينة وبلدة
و قرية ال تخ�ضع ل�سلطة البلدية� ،إمنا لديها خمتار يرت�أ�س جمل�س القرية وميثل الدائرة االنتخابية
157
يف عالقته مع ال�سلطات وفق ًا لقانون  27ت�رشين الثاين /نوفمرب ( 1947املادة .)28
تن�ص املادة  114من قانون البلديات على ت�شكيل احتادات البلديات لتنفيذ م�شاريع تتخطى
القدرات املالية اخلا�صة بالبلدية الواحدة .وقد ي�ضم االحتاد عدداً غري حمدود من البلديات.
وهو هيئة قانونية لديها ا�ستقاللية ذاتية مالية و�إدارية .وترت�أ�سه جلنة م�ؤلفة من ر�ؤ�ساء
جمال�س البلديات ذات ال�صلة.
وتت�صل املحافظة والأق�ضية التي تعترب �سلطة ال ح�رصية باحلكومة املركزية ولكنها ال تتمتع
بال�شخ�صية القانونية �أو باال�ستقاللية الذاتية الإدارية واملالية .وهي تخ�ضع للحكومة املركزية
يف ما يتعلق باملوازنات والإنفاق التي عليها �أن تتوافق وقانون املحا�سبة العمومية.
امل�رشع الذي يرغب باخ�ضاع
وتنبع فكرة �إن�شاء جمل�س �أق�ضية يرت�أ�سه القائم من حذر
ّ
الهيئات الالمركزية ملراقبة ال�سلطة املركزية املبا�رشة ،وهي ال�ضامن الوحيد لعدم حتويل
الالمركزية الإدارية �إىل المركزية �سيا�سية �أو�إىل فدرالية .وتتحول وحدة الالمركزية
الأ�سا�سية �إىل جمل�س �أق�ضية ،والذي بدوره ين�شىء ثالثة م�ستويات :البلديات واحتادات
البلديات وجمل�س الأق�ضية.
�إن �أموال البلديات هي �أموال عامة ،وبالتايل يجب �أن تت�صل بالأنظمة املالية لإعداد املوازنة
وتنفيذها كجزء من قانون املحا�سبة العامة .تت�ضمن املوازنة العامة تقديراً للم�شاريع
الإنفاقية وتوقع ًا للإيرادات واالنفاقات البلدية لل�سنة املالية التي تبد�أ يف الأول من كانون
الثاين /يناير وتنتهي يف  31كانون الأول /دي�سمرب .بعبارة �أخرى املوازنة هي من بني
م�شاريع البلدية حيث حتدد البلديات بداية الأن�شطة وتخ�صي�ص الأموال والتكاليف املتوقعة.
وت�ضم املوازنة �أي�ض ًا تقديراً لل�رضائب املجباة.
تقدم الأق�سام املختلفة داخل البلدية خطة تف�صيلية لنفقاتها املتوقعة لل�سنة املقبلة وهي ت�شكل
القاعدة الأ�سا�سية للموازنة .وعلى رئي�س املجل�س البلدي �أن يرفع املوازنة �إىل املجل�س قبل
نهاية �آب�/أغ�سط�س من كل عام .ويجب �أن ت�أخذ املوازنة �شكل التقرير مرفقة بقائمة النفقات
املتوقعة واحل�ساب النهائي لآخر ال�سنة وتو�ضيح لكل بند من بنود املوازنة .ويناق�ش املجل�س
املوازنة بالتف�صيل وي�صوت عليها قبل نهاية ت�رشين الثاين/نوفمرب من العام نف�سه .ويجب �أن
توافق ال�سلطة الإدارية املمثلة بوزير الداخلية والبلديات عرب القائمقام امل�س�ؤول عن الق�ضاء
واملحافظة على املوازنة .وتطبق املوازنة بعد املوافقة عليها 158.ويجب على املجل�س البلدي �أن
159
يوافق على الأن�شطة اجلديدة واالنفاقات غري املوجودة يف املوازنة املقررة.
http://www.cities-localgovernments.org/gold/Upload/country_profile/Lebanon.pdf 157
158
Emile El Hayek, Financial Legislation Municipalities, (Beirut: [s. pb.], 1985), p. 41.
159
Article 27, Decree No. 14969 of 30 November 1963, the General Accounting Law.
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وفق ًا لقانون البلديات تختلف املوازنة باختالف عدد املواطنني وبح�سب جباية ال�رضائب
على مدى ثالث �سنوات .ولكن عملي ًا ترتبط املوازنة بالق�ضايا ال�سيا�سية.
و ت�ضم موارد البلدية:
● ●ال�رضائب التي جتبيها البلدية مبا�رشة.
● ●ال�رضائب التي جتبيها الدولة ،امل�ؤ�س�سات العامة �أو اخلدمات احلكومية مل�صلحة البلدية.
● ●ال�رضائب التي جتبيها الدولة با�سم جمموعة من البلديات والتي تودع يف �صندوق
بلدي م�ستقل.
● ●خمتلف املوارد مثل املنح والقرو�ض والغرامات واملداخيل من ال�سنوات ال�سابقة والدعم.
معظم البلديات يف لبنان ال متلك قاعدة املوارد وال�رضائب الأ�سا�سية لتلبية حاجات التنمية
املحلية لل�سكان املحليني .يف معظم الأحيان� ،إن حجم البلديات هو غري منا�سب ،مما يجعل
عملية ت�أمني املوارد املالية املطلوبة لتوفري اخلدمات بامل�ستوى املقبول �أمراً �صعباً.
حالي ًا تتلقى البلديات �أموا ًال من م�صادر خمتلفة الأمر الذي يجعل من ال�صعب حتليل
املوازنة املحلية والتقرير املايل �أمراً �صعباً .ويتم توفري �أموال �إ�ضافية مل�شاريع التنمية
املحلية من خالل ال�صندوق البلدي امل�ستقل حتت �إ�رشاف وزارة املال ،لكن ال وجود لأرقام
وا�ضحة حول ال�صندوق .تعتمد البلديات يف لبنان ب�شكل كبري على التحويالت الالزمة من
احلكومات املركزية.
على م�ستوى البلدية ت�شكل الإيرادات املحلية جزءاً متدني ًا من جمموع الإيرادات .وال�رضيبة
على قيمة الأجارات هي امل�صدر الأ�سا�سي للإيرادات املحلية للبلديات.يحق لأع�ضاء البلدية
املنتخبني الو�صول �إىل ال�صناديق من خارج املوازنة و�أن يطالبوا ب�أي معلومات يرغبون فيها.

دور امل�ؤ�س�سة/القطاع كاحدى ركائز النظام الوطني للنزاهة

عام � ،1997صدر القانون رقم  118بهدف تعزيز ا�ستقاللية البلديات املالية وتنظيم
االنتخابات البلدية كل � 6سنوات .ولكن ،من �أجل حماية م�صالح الدولة العليا واالمتثال
للقوانني والأنظمة ومبادئ القانون العامة�ُ ،صممت هيكلية البلديات على نح ٍو ي�ضمن تبعيتها
�إىل ال�سلطة املركزية ،فهي تخ�ضع لو�صاية عدد كبري من م�ؤ�س�سات الدولة .وعلى ال�سلطة
املركزية �أن توافق على �أهم قرارات جمل�س البلدية .قد ت�ستغرق موافقة ال�سلطة املعنية وقت
طويل بيد �أن جمل�س البلدية ي�ستطيع العودة �إىل املادة  63من قانون البلديات ،التي تعترب �أن
القرارات موافق عليها تلقائي ًا �إذا مل تعط الإدارة ر�أيها �ضمن فرتة �شهر من تاريخ الإبالغ.

امل�ساءلة

ُيعد �سقف االنفاق امل�ستقل الذي تتمتع به البلديات منخف�ض جداً .فبدون �أي موافقة ،يحظر
القانون على رئي�س البلدية االنفاق على مواد �أو �أ�شغال تتخطى كلفتها  3ماليني لرية لبنانية
( 2000دوالر �أمريكي) كما يحظر على املجل�س البلدي االنفاق على �أي م�رشوع تتخطى
قيمته  20مليون لرية لبنانية ( 13372دوالر �أمريكي).
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يتم حتديد �سقف االنفاق من قبل احلكومة املركزية للتخفيف من امليل �إىل الف�ساد على
امل�ستوى املحلي .وهذا يعك�س اخلوف من �أن يقوم رئي�س البلدية بتحويل الأموال �إىل م�شاريع
مل�صلحته ال�شخ�صية .و ُيخ�شى �أي�ض ًا �أن "ي�ستغل الزعماء املحليون الالمركزية لكي يزيدوا
من احكام قب�ضتهم على املجتمع املحلي ويحققوا الأرباح من تدفقات االنفاق املختلفة
160
املتفق عليها على امل�ستوى املحلي دون الرقابة املركزية".
وكما هو حال جميع الأجهزة الإدارية العامة ،تخ�ضع البلديات اللبنانية مل�ستلزمات القانون
اخلا�ص باملالية العامة واملر�سوم رقم .82/5595
تخ�ضع البلديات لرقابة مالية من قبل ديوان املحا�سبة و"املراقب املايل العام" والتفتي�ش
املركزي ل�ضمان االمتثال لقانون املحا�سبة العمومية.
وجتري عملية �إختيار البلديات التي �ستخ�ضع لرقابة ديوان املحا�سبة مبوجب مر�سوم حكومي،
باقرتاح من وزير الداخلية والبلديات.
يقوم ديوان املحا�سبة بالرقابة على امل�شاريع والعقود ،قبل وبعد تنفيذها ،وهو يتحقق من
161
�صحة املعاملة وتطابقها مع خم�ص�صات املوازنة ال�سنوية.
تن�ص املادة  95من قانون البلديات على �أن ال�ش�ؤون املالية اخلا�صة لبلدية بريوت وبع�ض
البلديات واحتادات بلديات ،تعينّ مبوجب مر�سوم �صادر عن جمل�س الوزراء ،وتخ�ضع لرقابة
مراقب �إداري عام مرتبط مبا�رشة بوزير الداخلية 162.والبلدية تتوكل بدفع �أجره ،مما يخلق
ت�ضارب ًا يف امل�صالح وا�ستغال ًال ملبد�أ ا�ستقاللية الرقابة 163والتدقيق.ال توجد �أي�ض ًا ا�ستقاللية
مالية يف جمال الإنفاق .يقوم املراقب العام مبراقبة تنفيذ املوازنة و�إدارة �أموال البلدية
ومواردها.ي�ضمن التفتي�ش املركزي ،وبطلب من وزير الداخلية ،تطابق العالقات الإدارية
164
واملالية مع الأنظمة.

�آليات النزاهة

تن�ص املادة  80من قانون البلديات على �أن ي�رشف جمل�س اخلدمة املدنية على موظفي
اخلدمة املدنية ،من حيث تعيينهم ،ونقلهم ،و�رصفهم ،وت�رسيحهم ،وانهاء خدمتهم ،وم�سائل
165
االن�ضباط .كما �أنه يراقب مهاراتهم وتدريب املوظفني اجلدد.
تخ�ضع البلديات لإ�رشاف مايل من قبل وزارة العدل �أمام املحاكم ،وتفيد املادة  66من
قانون البلديات ب�أن التحكيمات تخ�ضع ملوافقة جلنة ال�ش�ؤون البلدية داخل وزارة العدل
ب�ش�أن ق�ضايا عالقة �أمام املحاكم ،وتوافق عليها اللجنة الت�رشيعية واملجل�س داخل
الوزارة على الق�ضايا التي مل تعر�ض على املحكمة.
160

Georges Corm, «Cooperation et mobilisation des resources financieres pour le developpment durable de la mediterranee, plan bleu, centre d’activitie regional,» Pnue, December 2003, p.22.

 161الفقرة  ،2املادة  ،2املر�سوم اال�شرتاعي رقم  82ال�صادر يف � 16أيلول�/سبتمرب  ،1983تنظيم ديوان املحا�سبة.
 162املواد 95و96و97و98و 99من املر�سوم رقم  118ال�صادر يف  30حزيران/يونيو  ،1977قانون البلديات ،واملادة  105من
املر�سوم  5595ال�صادر يف  22ت�رشين الأول�/أكتوبر .1982
 163امل�صدر نف�سه.
164
165
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ميثل تعدد عمليات الرقابة حاجزاً �أمام �إجراءات العمل ويبطئ من عمل الإدارة املحلية
وتنفيذ امل�شاريع.مينح القانون مكتب التدقيق احلكومي �سلطة فر�ض الغرامات على �أي
موظف يرتكب الف�ساد .وطبع ًا معظم هذه البنود مل ت�ستخدم ،واملواطنون ي�شتكون با�ستمرار
من ا�ست�رشاء الف�ساد و�سوء ا�ستخدام الأموال العامة داخل امل�ؤ�س�سات الإدارية اللبنانية مبا
فيها البلديات .وال�سبب الأ�سا�سي وراء هذا اخللل هو ال�شعور بالإفالت من العقاب الذي تعززه
ح�صانة الوظيفة للموظفني يف املالك واحلماية التي يحظى بها معظم املوظفني املدنيني من
166
زعمائهم ال�سيا�سيني يف حال اُدعي عليهم (غالب ًا ما تكون غري قانونية).

ال�شفافية

من حيث ال�شفافية لدى البلديات تاريخ ًا مثرياً .فقد �أفاد و�أبلغ العديد من املواطنني عن
االنتهاكات التي ترتكبها البلديات ،وبع�ض ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء البلديات متت �إحالتهم �إىل العدالة.

167

تفيد املادة  45ب�أنه �إذا رغب �أحد الناخبني باحل�صول على مر�سوم معينّ ي�صدر عن البلدية،
عليه �أو ًال �أن يح�صل على املوافقة ثم �أن يدفع ثمن ال�سند.

ال�شكاوى� /آليات االنفاذ

متار�س هيئة التفتي�ش املركزي ،اخلا�ضعة مبا�رشة لرئي�س الوزراء ،الرقابة على جميع
موظفي الدولة ،مبا فيهم موظفو البلديات ،و�إمنا لي�س على املمثلني املنتخبني.
ويعالج الف�صل  6من قانون البلديات م�س�ألة املحاكمات الت�أديبية واجلرمية .وتفيد املادة
 103ب�أن االجراءات الت�أديبية تنطبق �أي�ض ًا على رئي�س املجل�س البلدي �أو نائبه �أو �أي
م�س�ؤول يف املكتب التنفيذي يف حال ح�صل انتهاك للقواعد والأنظمة مما ي�ؤثر على م�صلحة
البلدية .يحق للم�شتبه بهم الدفاع عن �أنف�سهم من خالل تعيني حمام.
ق�سمت املادة  104االجراءات الت�أديبية �إىل فئتني .الفئة الأوىل ت�شمل التحذير والت�أنيب� .أما
الفئة الثانية فرتكّ ز على ال�رصف من الوظيفة ملدة �سنة وعلى الطرد.

العالقة بالركائز الأخرى

ترتبط هذه الركيزة بكافة ركائز النظام الوطني للنزاهة .فاحلكومات املحلية �أ�سا�سية وتلعب
دوراً مركزي ًا يف املجتمع .ومتثل البلديات الو�سيط بني املواطنني واحلكومة املركزية .وهي
تتداخل مع كافة الهيئات االقت�صادية وال�سيا�سية واملدنية التي ت�شكل الدولة .وت�ستطيع
تطبق من خالل احلكومات املحلية �سيا�سات و�آليات عديدة ملكافحة
ال�سلطة املركزية �أن ّ
ن�سق املجتمع البلدي جهوده مع البلديات الدخال عدد من الإ�صالحات .ونتج
الف�ساد .وقد ّ
فعالة بعد مرور  35عاماً .وقبل االنتخابات
عن �أن�شطة ممار�سة ال�ضغط �إنتخابات بلدية ّ
البلدية عام  1998كان املواطنون اللبنانيون حمرومني من انتخاب جمال�س بلدية و�آخر
انتخابات �شاركوا فيها كانت عام .1963

http://www.cities-localgovernments.org/gold/Upload/country_profile/Lebanon.pdf 166
167
Ziad Baroud, «Local Governance and Institutional Reform in Lebanon: Municipalities, a tool
for innovation? Analysis and case study (1998-2004),» in: Municipal Election and Local Goevernment Performance, Lebanon - Case Study (Beirut: World Bank and Lebanese Center for Policy
Study, 2004).
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املوارد /الهيكلية

يعد التدويل جزءاً مهم ًا يف جميع امليادين ال�سيا�سة ،االقت�صادية والإجتماعية والأمنية
قوات الردع العربية �إىل الأرا�ضي
والق�ضائية .منذ عام  1976ولغاية عام  ،2005دخلت ّ
اللبنانية لو�ضع حد للإ�شكاالت املدنية� .أما يف ما يتعلق بالقوات ال�سورية فدخلت عام
 1976وبقيت حتى عام .2005
لبنان هو واحد من �أكرث بلدان العامل مديونة ،وتتخطى قيمة هذا الدين  55مليار دوالر
�أمرييكي ،كما و�أن ن�صف هذا املبلغ يعود �إىل املجتمع الدويل .يف جمال التنمية االجتماعية،
غالب ًا ما تكون منظمات املجتمع املدين ،واحلكومات الدولية ،والوكاالت وال�رشكات املانحة
هي التي حت�سن الو�ضع البيئي و ت�ساعد يف احل�صول على الرعاية ال�صحية وتقدم
معونات الإغاثة خالل �أوقات الأزمات.
�أما من الناحية الأمنية ،فقد �شكّل لبنان ومنذ عام  1978موطن ًا لقوات الأمم املتحدة
احلافظة لل�سالم يف لبنان ،و الذي �أعيد الت�أكيد على مهامها بعد احلرب الإ�رسائيلية على
لبنان يف متوز /يوليو  .2006بعد اغتيال رئي�س جمل�س الوزراء رفيق احلريري وبعد مرور
لبنان يف فرتة اغتياالت مل يعرفها من قبل� ،أ�س�ست الأمم املتحدة حمكمة دولية و�أطلقت
عليها ا�سم "املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان" للتحقيق واالدعاء على امل�شتبه بهم.

يف جمال مكافحة الف�ساد �أهم الالعبيني الدوليني هم :وكالة الأمم املتحدة للتنمية الدولية
( )UNDPالدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي ،وهيئة االحتاد الأوروبي بنف�سها .معظم
الالعبون الدوليون يعملون بالتن�سيق مع �رشكاء يف املجتمع املدين اللبناين واحلكومة
اللبنانية .املوا�ضيع امل�شرتكة تت�ضمن :ا�صالحات �إدارية للحكم ال�صالح ،م�ساعدة مادية
للإ�صالحات ال�سيا�سية واالقت�صادية املدرجة على جدول �أعمال احلكومة اللبنانية ،وتطوير
الق�ضاء لي�صبح م�ستقالً .تقدم وكالة الأمم املتحدة للتنمية الدولية منح بقيمة  50000دوالر
�أمريكي للمبادرات املحلية لتعزيز ال�شفافية وامل�ساءلة من خالل مركز �أمريكا وال�رشق
168
االو�سط خلدمات التدريب والتعليم (امدي�ست) (.)AMIDEAST
�إن الإحتاد الأوروبي �سلط ال�ضوء على �أهمية الت�صديق وتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد ( )UNCACفهذه االتفاقية هي اتفاق �شامل لتعزيز الت�رشيعات الآيلة �إىل
مكافحة الف�ساد يف جميع القطاعات.

دور امل�ؤ�س�سة

نادراً ما توافق احلكومة على م�شاريع الالعبني الدوليني �أو تن�سق معهم ولكن توجد ا�ستثناءات.
فعلى �سبيل املثال ،ميكن تعريف �إحدى اال�سرتاتيجيات الآيلة �إىل اجراء �إ�صالح انتخابي،
م�سي�س ًا ب�شكل وا�سع ،على
وهو م�رشوع قانون �شهد مداوالت ملحوظة يف الربملان ويبقى ّ
�أنها من املبادرات التي حظيت ب�أف�ضل املوارد ،بدعم من املجتمع الدويل .كذلك يعمل
العبون دوليون �آخرون ،مثل الأمم املتحدة والبنك الدويل ومنظمات غري حكومية دولية
�أ�صغر حجماً ،من �أجل التنمية والرتويج ملكافحة الف�ساد يف لبنان من خالل مذكرات عن
ال�سيا�سة املتبعة والتدخل املبا�رش �ضمن احلكومة .و ّقع البنك الدويل على �صفقة مع وزارة

 168ملزيد من املعلومات حول هبات �أميدي�ست يرجى مراجعة الق�سم اخلا�ص باملجتمع املدين ون�شاطات مكافحة الف�ساد.
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املال للم�ساعدة على الرتويج لل�شفافية يف م�سار و�ضع املوازنة وكان برنامج الأمم املتحدة
للتنمية �أحد �أكرب امل�ساهمني يف الرتويج للوعي املحلي لآثار الف�ساد على املجتمع ،حيث
و�ضع برناجم ًا خا�ص ًا �سمي "نحو حوار وطني حول الف�ساد يف لبنان" ب�رشاكة مع اجلمعية
اللبنانية لتعزيز ال�شفافية  -ال ف�ساد.
�إن امل�ستوى املتدين يف التن�سيق بني الالعبيني الدوليني� ،أدى �إىل �إزدواجية يف العمل :ناحية
امل�شاريع التي تطبق حول تعزيز احلكم ال�صالح ،و�إىل م�ضاعفة اجلهود لتحقيق هذا الهدف.
�إذ تبدو حالي ًا الأف�ضلية للم�شاريع الق�صرية املدى على ح�ساب امل�شاريع الطويلة املدى،
التي تت�ضمن معايري م�ستدامة حول احلكم ال�صالح .وهذه النتيجة تربز ب�شكل وا�سع يف عمل
الالعبني الدوليني مع املجتمع املدين .ولكن امل�شاريع املبا�رشة ،تلك التي تخ�ضع لتن�سيق مع
احلكومة من �أجل الإ�صالح ،تبدو �أكرث فعالية لأنها ت�ستطيع حتقيق نتائج فورية .ومن املهم
�أن نلفت النظر �إىل �أن معظم امل�شاريع ال�صادرة عن الالعبني الدوليني الذين يعملون مبا�رشة
مع احلكومة تتعلق مبو�ضوعات االقت�صاد وتخفيف الدين العام ،ونادراً ما ت�شمل ق�ضايا �أكرث
ح�سا�سية تتعلق بالإ�صالح ال�سيا�سي.
يعمل الالعبون الدوليون ب�شكل م�ستقل ولكن غالب ًا ما حتفزهم الأهداف ال�سيا�سية .وكنتيجة
لذلك ،متيل مث ًال احلكومة ال�سعودية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واالحتاد الأوروبي
والبنك الدويل �إىل العمل مع القوى املنا�رصة للحكومة �ضمن احلكومة اللبنانية .من جهة
�أخرى ،متيل احلكومة الإيرانية ،وهي امل�ساهم الأبرز يف التنمية االجتماعية� ،إىل ح�رص
م�ساعدتها باملجتمعات املحلية التي تدعم املعار�ضة بقيادة حزب اهلل .توجد ا�ستثناءات
عن هذه القاعدة ،وحتديداً بالن�سبة �إىل م�شاريع التنمية االجتماعية .ولكن حني يتعلق الأمر
مقيداً �أكرث
مبناق�شة مبادرات احلكم ال�صالح ف�إن الهم الأول هو يف ال�سيا�سة وبالتايل ي�صبح ّ
على م�ستوى اخلطوط ال�سيا�سية.

�آليات املحا�سبة /النزاهة

ب�شكل عام ،تو�ضع القوانني التي تنظم عمل الالعبني الدوليني قبل �إطالق امل�شاريع �سواء
نفذوها مع احلكومة �أو مع منظمات املجتمع املدين .بيد �أن يف لبنان جهوداً قليلة ملراقبة
عمل الالعبني الدوليني فعلي ًا يف جمال مبادرات مكافحة الف�ساد .يف الواقع ،العك�س هو
ال�صحيح ،حيث �أن الالعبني الدوليني هم امل�س�ؤولون عن حماولة امل�ضي قدم ًا ب�أجندة خالية
من الف�ساد داخل احلكومة واحل�ؤول دون ت�ضارب امل�صالح �إ�ضافة �إىل الرتويج للإ�صالح
الإداري .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن امل�شاورات املحلية لي�ست �رضورية كي يبد�أ الالعبون
الدوليون بالعمل حيث ميلك �أفراد املجتمع فر�صة حمدودة لإعطاء ر�أيهم يف العمل الآيل
ملكافحة الف�ساد .واملنتدى الوحيد حيث ي�ستطيع ال�شعب �أن ي�ؤثر ولو قلي ًال هو امل�شاريع التي
تنفذ من خالل منظمات املجتمع املدين .ولكن حتى منظمات املجتمع املدين تبقى غائبة عن
تروج
�أي توافق �آراء عام وهي ملتزمة ب�شكل وا�سع ونا�شط بحمالت توعية املواطنني التي ّ
لعملها التنظيمي مع القطاع العام.

ال�شفافية /ال�شكاوى� -آليات االنفاذ

من الوا�ضح غياب �أي عمليات اف�صاح عن القواعد التي تنظم عمل الالعبني الدوليني يف
لبنان .يف معظم احلاالت يتم �إعطا�ؤهم حرية الت�رصف� .أما املوازنات فهي يف ت�رصف
الدولة امل�ضيفة فقط ويف ت�رصف العامة لو قرر الالعب ن�رش تقارير تك�شف وحت ّدد �أن�شطته.
والالعبون الدوليون ين�رشون تقريب ًا وب�شكل دائم الوثائق اخلا�صة مببادراتهم يف لبنان .من
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الرائج �إخ�ضاع امل�شاريع لعمليات تقييم �أولية ،ومتابعة ،مع ا�صدار تقارير اختتامية حول
جناح امل�رشوع .وعلى الرغم من �سهولة اقتفاء �أثر امل�شاريع �ضمن ال�سيا�سة العامة والرتويج
ملكافحة الف�ساد ،ف�إن امل�شاريع التي تطبقها دول اخلليج العربي و�إيران ترتك القليل من
الآثار الورقية القتفائها.
بدون قاعدة لتنظيم العمليات التي يقوم بها الالعبون الدوليون ،تبقى احلكومة عاجزة عن
مراقبة �أي ا�ستغالل لل�سلطة .وكنتيجة لذلك فقد �أعطيت منظمات املجتمع املدين م�س�ؤولية
كبرية للعمل كطرف ثالث للإ�رشاف على عمل الالعبني الدوليني يف لبنان .ولكن تبقى قدرة
منظمات املجتمع املدين �ضعيفة جداً كي ي�سمح لها باال�ضطالع بهذا العبء الذي ي�ضاف
�إىل دورها املهم �أ�صالً .وما يزيد الأمر تعقيداً هو �أن العديد من منظمات املجتمع املدين ال
ت�ستطيع �أن تكون مراقب ًا م�ستق ًال حيث �أن الكثري منها لديه انتماءات �سيا�سية �أو موجود فقط
كنتيجة لتدخل وم�ساعدة الالعبني الدوليني.

العالقة بالركائز الأخرى

يتحول الغياب املتنامي ملراقبة مدى نزاهة الالعبني الدوليني �إىل م�شكلة �أ�سا�سية ،حيث
قد
ّ
�أن ال�ساحة ال�سيا�سية اللبنانية تبقى منق�سمة يف الأعماق .فمن دون �آليات منا�سبة� ،سيكون
لالعبني الدوليني اليد الطليقة يف �إمالء م�شاركتهم ،وقد يعزلون �أجزاء من املجتمع املدين من
خالل م�شاريعهم .يف لبنان ي�صبح الالعبون الدوليون �أقرب �إىل �أن يو�صفوا على انهم امتداد
لأهداف �سيا�سية حملية �أكرث منه كم�صلحني للمجتمع وهذا �أمر خطري .فكل جانب من ال�ساحة
ال�سيا�سية املنق�سمة لديه رعاته وحكوماته �أو �أن الالعبني الدوليني غالب ًا ما يخو�ضون يف
ت�شجع الت�شكيلة ال�سيا�سية الأخرى.
م�شاريع قد تبدو مهددة لأحد الأطراف ،فيما ّ
ي�ؤدي تزايد االنق�سام داخل املجتمع اللبناين ب�سبب عمل الالعبني الدوليني مع وكالء حمليني
عو�ض ًا عن العمل مع ال�شعب ب�شكل عام ،وغياب الأهداف ال�سيا�سية� ،إىل �إعاقة �أي تق ّدم على
�صعيد ركائز �أخرى يف النظام الوطني للنزاهة� .إن ق�ضايا الأمن والنزاهة داخل االجراءات
احلكومية ،بدءاً من التنفيذ و�صو ًال �إىل الت�رشيع ،هي كلها على املحك .ميكن بناء النزاهة فقط
�ضمن نظام �أعطى طابع ًا ر�سمي ًا لنظام ال�ضوابط واملوازين الذي ي� ّؤمن الثقة بني الف�صائل
ال�سيا�سية املتعار�ضة .وما يبقى يف لبنان هو نظام تغيب عنه الآليات املنا�سبة من �ضوابط
وموازين يف تعامل احلكومة مع الالعبني الدوليني مما ي�ؤدي �إىل �إ�شاعة جو من عدم الثقة.
حني يعمل الالعبون الدوليون مع املجتمع اللبناين� ،سواء ب�ش�أن ترويج مكافحة الف�ساد� ،أو
من �أجل التنمية االجتماعية ،من ال�رضوري �أن يكونوا ح�سا�سني لأي انق�سامات �سيا�سية و�أن
ي�أخذوا بعني االعتبار جميع فئات ال�شعب .وبوجود ه�ؤالء امل�ساهمني الكبار يف املجتمع
اللبناين ،تقريب ًا يف كل قطاع ،يبقى �أحد التحديات الرئي�سية قائماً ،وهو تعزيز قدرات
احلكومة على املراقبة و�ضمان عدم ا�ستخدام جهود الالعبني الدوليني فقط للدفاع عن
م�صاحلهم الوطنية ،حيث �أن ذلك من �ش�أنه �أن يزيد من العزلة ،و�أن يزيد من االنق�سام داخل
�ساحة �سيا�سية طفح الكيل فيها �أ�صالً.
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حني �أخذت احلكومة ال�سورية قرارها باخلروج من لبنان يف ني�سان � /أبريل  ،2005بدا
لبنان للوهلة الأوىل قادراً على ال�سيطرة على �ش�ؤونه الأمنية الداخلية .لكن ما لبثت الأمور
�أن ت�أزمت وعاد لبنان �إىل دوامة التوترات الطائفية واملذهبية ،و متحورت اخلالفات حول
املو�ضوع الأمني ب�صورة خا�صة.
تطوران رئي�سيان يف هذه الفرتة كان لهما �إنعكا�سات �أمنية على لبنان .الأول
و قد ح�صل ّ
كان تعزيز قوات حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة يف اجلنوب (اليونيفل) كنتيجة للعدوان
الإ�رسائيلي عام  .2006والثاين ،هو دور املقاومة التي ي�ضطلع بها حزب اهلل �ضد العدو
الإ�رسائيلي والطلب �إليه بعدم التواجد يف املناطق التي تتواجد فيها القوات الدولية� ،أي
�شو�ش حدود امل�س�ؤوليات و انعك�س على الداخل اللبناين نقا�ش ًا
�شمايل نهر الليطاين ،مما ّ
وا�سع ًا بني القوى ال�سيا�سية املختلفة تراوح بني الت�أييد واملعار�ضة.

دور امل�ؤ�س�سة

يعرف عن اجلي�ش اللبناين �أنه امل�ؤ�س�سة الوحيدة التي متكنت من البقاء فوق النزاعات
الطائفية التي ع�صفت بالبالد وقام بواجباته وم�س�ؤولياته بغ�ض النظر عن �إنتماءات �أفراده
الطائفية .وكما هو وارد بالتف�صيل يف الركيزة اخلا�صة ب�أجهزة �إنفاذ القانون ،ف�إن املنا�صب
العليا ي�شغلها �ضباط ميثلون طوائف حمددة .و لكنهم جنحوا لغاية اليوم عند ت�أدية واجباتهم
بعدم الإ�صطفاف �إىل جانب �أي طائفة �أو طرف �سيا�سي ،الأمر الذي �أك�سبهم �إحرتام اجلميع.
وقد برهن اجلي�ش �أنه عندما يواجه خطراً خارجياً ،ف�إنه قادر على املحافظة على �سالمة
املواطنني اللبنانيني و�أف�ضل برهان كان يف �أيلول� /سبتمرب  2007يوم جنح يف حماية
خميم نهر البارد �شمال طرابل�س من الإعتداءات التي
املواطنني اللبنانيني الذين يعي�شون يف ّ
مار�سها تنظيم فتح الإ�سالم داخل املخيم .ومتكن من �أن يحول دون انت�شار هذه املجموعة
�إىل داخل املخيمات الفل�سطينية الأخرى يف باقي املناطق اللبنانية.
يف �أوقات الأزمة ،تبقى امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الدرع الواقي للمجتمع ،ك�ضامنة مل�صالح الوطن وال
تتبع �أي جماعة �أو طائفة .فاجلي�ش اللبناين معروف بحياده منذ الإ�ستقالل ،وحني ن�شب نزاع
عام  1958بني القوى املوالية مل�رص والقوى املوالية للغرب ،اختار العماد ف�ؤاد �شهاب �أن ال
يتدخل اجلي�ش مل�صلحة �أي طرف ،و�سعى للعب دور نا�شط يف حفظ ال�سالم .وعندما انتهت الأزمة
بعد �أ�شهر من التوترات ،انتخب رئي�س ًا للجمهورية ،وقد �شغل هذا املن�صب لغاية عام .1964
لكن بدا �أنه من ال�صعب املحافظة على موقف عدم االنحياز نظراً �إىل طبيعة النظام
اللبناين املبني على �أ�س�س طائفية ،مما جعله عر�ضة للتدخالت اخلارجية .كما �أن موقع
لبنان اجليو�سرتاتيجي �أثبت ثقل امل�س�ؤولية .خالل احلرب الأهلية التي دامت خم�س ع�رشة
�سنة ،عجز اجلي�ش عن البقاء على احلياد وانفرط عقده .وكان �ضعفه ناجم عن �إ�رصار
الفئات ال�سيا�سية املختلفة واملتعاقبة على �إبقاءه �ضعيف الت�سليح خ�شية من �أن يقوم
بانقالب ع�سكري على غرار عدة دول عربية يف املنطقة ،ومل ُي َعد �إىل تنظيمه وتوحيده �إال
بعد انتهاء احلرب الأهلية عام .1990
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بعد عدوان ا�رسائيل على لبنان يف متوز /يوليو � ،2006أ�صبحت مهمة حماية لبنان من
ب�شكل غري مبا�رش،
التهديدات اخلارجية موزعة بني اجلي�ش اللبناين ،واليونيفيل ،واملقاومة،
ٍ
نظراً �إىل الرتكيبة الطائفية للبنية ال�سيا�سية اللبنانية .وهذا الواقع �أ ّدى يف بع�ض الأحيان
تو�صل
�إىل مواجهات بني الأطراف ال�سيا�سية املتناحرة ،ح�سمت بف�ضل اجلي�ش اللبناين وبعد ّ
�أطراف النزاع �إىل اتفاق الدوحة يف قطر بعد �أحداث ال�سابع من �أيار /مايو .2008
و�أما على �صعيد املواجهة مع �إ�رسائيل فقد اتخذت الأمم املتحدة قراراً بتعزيز قوات حفظ
ال�سالم املتمثلة باليونيفيل يف لبنان .ف�أ�صدر جمل�س الأمن القرار رقم  1701عام ،2006
لي�ؤكد جمدداً على التزامه بال�سالم على احلدود .ويف حماولة خللق ا�ستقرار طويل املدى،
رفع القرار  1701عديد اليونيفيل �إىل � 15ألف جندي ،وفر�ض حظراً على ت�سليم الأ�سلحة لأي
فئات من خارج الدولة ،ودعا لبنان �إىل نزع �سالح جميع املجموعات امل�سلحة من خارج
الدولة .ومنذ �صدور القرار املذكور ،انت�رش اجلي�ش اللبناين يف اجلنوب لتعزيز �سيطرة الدولة
يف املنطقة بالتن�سيق مع قوات اليونيفل.

ال�شفافية/ال�شكاوى� -آلية االنفاذ

مكون ًا �آخر يزيد من تعقيد
ميثل وجود فئات مقاومة للعدو الإ�رسائيلي من خارج الدولة ّ
عملية فهم واقع الأمن يف لبنان� .إذ لذلك ت�أثري مبا�رش على دور الدولة الأ�سا�سي يف حفظ
الأمن .ويدور نقا�ش دائم بني الأطراف ال�سيا�سية املختلفة حول دور املقاومة يف الدفاع
عن الأرا�ضي اللبنانية .فهي متتلك ال�سالح والنفوذ ال�سيا�سي والدعم ال�شعبي يف العديد
من املناطق ،وهناك دعوات عديدة لكيفية معاجلة مو�ضوع ال�سالح  ،ولكن هذا املو�ضوع
مازال معلق ًا لغاية اليوم .كما �أن موقعها �ضمن احلياة ال�سيا�سية ي�شكل م�س�ألة �شائكة �إىل
�أبعد حد .فبع�ض الأطراف ال ي�شعر بالإرتياح �إىل وجود ال�سالح يف يد فئة معينة ،بينما
ت�ؤكد املقاومة �أن �سالحها هو للدفاع عن الأرا�ضي اللبنانية فقط يف وجه �أي عدوان قد
يتعر�ض له لبنان 169.وبعد مغادرة ال�سوريني ال�ساحة اللبنانية عام  ، 2005كان �سالح
املقاومة �أهم املوا�ضيع التي تداولها املتحاورون على طاولة احلوار الوطني ،و م�س�ألة
الأمن مثل ك ّل امل�سائل الرئي�سية ال حت ّل �إ ّال باتفاق الأطراف ال�سيا�سية الأ�سا�سية عليها ،
وهذا �أمر مل يح�سم لغاية اليوم.

169

Julia Choucair, «Lebanon: Finding a Path from Deadlock to Democracy,» Carnegie Papers, no.64
(2006), p.11.
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