
لبنان 2011

20
09

ن  
نا

لب
ي  

طن
لو

  ا
هة

زا
لن

م  ا
ظا

  ن
ل

حو
ة  

س
درا



�سدر هذا الكتاب من قبل منظمة ال�سفافية الدولية بالتعاون مع اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية - ال ف�ساد

اأ�سبحت هذه الدرا�سة ممكنة بف�سل الدعم ال�سخي من ال�سعب االأمريكي عرب الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية )USAID(. يقع م�سمون هذا 

الكتاب �سمن م�سوؤولية اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية – ال ف�ساد وحمتوياته ال تعرب بال�رضورة عن وجهة نظر الوكالة االأمريكية للتنمية 

الدولية اأو حكومة الواليات املتحدة االأمريكية.

اإن االآراء الواردة يف درا�سة نظام النزاهة الوطني تعود للباحثني وال تعرب بال�رضورة عن وجهة نظر اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية – ال ف�ساد.

اأنحاء العامل،  "منظمة ال�سفافية الدولية" هي منظمة جمتمع مدين عاملية تقود املعركة �سد الف�ساد. من خالل فروعها املحلية يف جميع 
ويقع مركز االأمانة الدولية يف برلني- اأملانيا. تن�رض منظمة ال�سفافية الدولية الوعي حول االأثار ال�سلبية للف�ساد، وتعمل مع �رضكاء حكوميني 

والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين لتطوير وتنفيذ اآليات فعالة ملعاجلة الف�ساد.

اإن ال�سعب االأمريكي، من خالل الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية، قدم م�ساعدات مادية وان�سانية منذ خم�سني عامًا يف جميع اأنحاء العامل.

لقد مت بذل كل اجلهود للتاأكد من دقة املعلومات واملزاعم الواردة يف هذا التقرير. جميع املعلومات الواردة هي �ساحلة حتىكانون الثاين/ يناير 2011. 

وعلى الرغم من ذلك، ان اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية ال ميكن اأن تتحمل امل�سوؤولية عن العواقب املرتتبة على ا�ستخدام التقرير الأغرا�ص 

اأخرى اأو �سمن �سياق اآخر.
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1  تمهيد

املوؤلفون من اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية - الف�ساد )بالرتتيب االأبجدي(

ربيع غ�سبان

لني غ�سني

داين حداد

غايال كيربانيان

ناتا�سا �رضكي�ص

 مراجعة و تدقيق

 يحيى احلكيم

 ب�سا رة زحالوي

 �سعيد عي�سى

عطااهلل ال�سليم

مديرة فريق املوؤلفني ومديرة برامج اجلمعية

غايال كيربانيان )حتى عام 2009(

من�سقات م�رشوع اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية - الف�ساد )بالرتتيب االأبجدي(

لني غ�سني )حتى عام 2009(

 نورالدين )حتى عام 2010(
ّ
مي

رغدا علو�ص )حتى عام 2011(
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�ساركت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية - الف�ساد )LTA( يف كانون االأول/دي�سمرب 

2007، يف االجتماع االإقليمي االأول يف عمان يف اإطار م�رضوع قيا�ص جهود مكافحة الف�ساد 

الذي   MABDA العربي  والعامل  م�رض  يف  الوطنية  النزاهة  اأنظمة  على  الطلب  وبناء 

طورته منظمة ال�سفافية الدولية. ومّذاك، حققت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية نتائج  كثرية 

يف �سبيل تعزيز ال�سفافية والنزاهة يف لبنان ويف املنطقة، وهي ما �سعت وت�سعى له منذ 

تاأ�سي�سها عام 1998.

با�سم اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية، وب�سفتي ع�سواً يف اللجنة التوجيهية للم�رضوع، 

ي�رضين اأن اأقدم هذه الدرا�سة حول النظام الوطني للنزاهة والتي توّفر تقييمًا للموؤ�س�سات يف 

لبنان، وحتلياًل الأ�سباب الف�ساد ودرجته الف�ساد يف كل موؤ�س�سة، وتعطي تو�سيات لالإ�سالح 

على م�ستوى اأ�سحاب امل�سلحة املتعددي االأطراف. ميثل نظام النزاهة الوطني )NIS( خطوة 

الف�ساد  اأخرى تقي�ص فعالية جهود مكافحة  MABDA، و�ستليها مبادرات  اإطار  اأوىل يف 

 .UNCAC يف لبنان، مثل حتليل الثغرات التي حتيط باتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

وكل اإجناز حتقق يف اإطار  MABDA �سي�ساهم يف و�سع خطط اإ�سرتاتيجية للمنا�رضة 

ل�سهر اجلهود و اإعداد �سل�سلة من اال�سرتاتيجيات االإ�سالحية.

با�سم اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية  - الف�ساد، اأوّد اأن اأعرب عن خال�ص تقديري 

للم�ساهمات القّيمة التي قدمها امل�ساركون يف و�سع هذا الكتاب، ويف تطبيق م�رضوع

ال�سفافية  فريق عمل منظمة  اإىل  بال�سكر  اأتوجه  اأن  اأواًل  اأود  MABDA ب�سكل عام. 

الدولية الذي تابع يوميًا عملية تطبيق امل�رضوع: الدكتور Finn Heinrich املن�سق االأعلى 

 Manuelق الربنامج، و
ّ
لربنامج درا�سات النظام الوطني للنزاهة، Nicolas Seris من�س

ق الربنامج امل�ساعد. اأود اأي�سًا اأن اأتوجه بال�سكر اإىل زمالئنا من فروع منظمة 
ّ
Pirino من�س

ال�سفافية الدولية يف فل�سطني واملغرب وم�رض. وال�سكر اخلا�ص موّجه اإىل جميع اخلرباء 

الذين اأعطوا من وقتهم الثمني واأجابوا عن اأ�سئلتنا خالل املقابالت، ف�ساًل عن املراجعني 

اخلارجيني: الدكتور رينو ليندرز Reinoud Leenders وزمالوؤنا من فرع منظمة ال�سفافية 

الدولية يف فل�سطني، ولن نن�سى املراجعني الداخليني: الدكتور �سعيد عي�سى وعطاهلل �سليم. 

اأود اأي�سًا اأن اأ�سكر زمالئي يف جمل�ص اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية الذين قاموا مبراجعة 

نهائية لهذه املطبوعة وحتديداً االأ�ستاذ يحيى حكيم الذي تابع عمل الفريق ب�سكل يومي. 

اأخرياً ولي�ص اآخراً، اأود اأن اأحيي اجلهود التي بذلها فريق الباحثني واملوؤلفني واملن�سقني، ربيع 

غ�سبان، لني غ�سني، داين حداد، مي نور الدين وناتا�سا �رضكي�ص واأخرياً غايال كيربانيان، 

مديرة الربامج يف اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية التي اأ�رضفت على فريق امل�رضوع 

وقادت اأعماله.

كلمة شكر وتقدير

جريار زوفيغيان

ع�سو اللجنة التوجيهية مل�رشوع قيا�س 

جهود مكافحة الف�ساد وبناء الطلب على 

اأنظمة النزاهة الوطنية يف م�رش والعامل 

 MABDA العربي

رئي�س اجلمعية اللبنانية 

لتعزيز ال�سفافية

ع�سو جمل�س منظمة ال�سفافية الدويل
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يتكون النظام الوطني للنزاهة من القطاعات واملوؤ�س�سات الرئي�سة )»االأعمدة«( امل�ساهمة 

يف ن�رض النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة، واإقرارها يف كل جمتمع، حيث باإمكانها، اإذا ُطِبقت 

ب�سكل جيد، امل�ساهمة يف حماربة الر�سوة كجزء ال يتجزاأ من معركة كبرية �سد التع�سف يف 

ا�ستعمال ال�سلطة، واالختال�سات. لذا يتعني تقوية النظام الوطني للنزاهة من خالل ت�سجيع 

احلكم ال�سالح يف �ستى مظاهر احلياة االجتماعية.

لقد مت �سوغ مفهوم النظام الوطني للنزاهة وترويجه من ِقبل منظمة ال�سفافية الدولية كاأداة 

 ويف غياب منوذج عاملي لل�سفافية وحماربة الر�سوة، فاإن 
1
ملحاربة الر�سوة ب�سكل �سامل.

االإمكان  واآليات موؤ�س�ساتية تقي قدر  توافقًا دوليًا حول مبادئ وقيم  ي�سّكل  النظام  هذا 

من الر�سوة وت�سجع النزاهة. كما تتمحور الدرا�سات الوطنية للنزاهة، يف اأغلب االأحيان، حول 

التقييم النوعي للموؤ�س�سات الرئي�سة التي يرتكز عليها نظام حماربة الر�سوة بكل اأعمدته.

تهدف  الدرا�سات اإىل تقييم النظام الوطني للنزاهة لبلد معني على امل�ستويني القانوين 

)القوانني والن�سو�ص التنظيمية( والعملي )التطبيق(. ت�ساعد هذه الدرا�سات على تقدمي 

مقدار تطور موؤ�رض التنمية يف هذه البلدان، و ت�سّكل اأي�سًا قاعدة اأ�سا�سية ملقارنة خمتلف 

االأنظمة الوطنية.

تقّدم درا�سات النظام الوطني للنزاهة تو�سيحًا اأوليًا للميادين التي ت�ستدعي تدخاًل اأولويًا، 

ن الفاعلني املعنيني من تقييم مبادرات حماربة الر�سوة املتوّفرة. فهي،  وتوفر قاعدة متّكّ

التي  االأعمدة، والعوامل  االأكرث متانة، وتربز تداخل هذه  االأعمدة  على �سبيل املثال، تظهر 

تعززها، اأو 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�سّكل درا�سات النظام الوطني للنزاهة يف بعدها املقارن مرجعًا قائمًا على املالحظة، 

ي�سمح بتقييم النتائج اجليدة وال�سيئة لكل نظام وطني للنزاهة. وحينما تتقا�سم جمموعة من 

الدول االإطار ال�سيا�سي اأو االقت�سادي اأو االجتماعي نف�سه، فاإن فائدة هذه املعطيات تكون 

كثرية الدالالت، وت�ستتبع مناف�سة مفيدة يف جمال االإ�سالحات. 

وتعيد كل درا�سة و�سع النظام الوطني للنزاهة داخل اإطار التوجهات االقت�سادية و/

اأو درجة التقدم، بق�سد تدقيق اإدراك واأثر الر�سوة املالحظة، وبالتايل امل�ساهمة على 

امل�ستوى الوطني يف تقييم، لي�ص جمهودات احلكومة يف جمال اال�سرتاتيجيات، ولكن كذلك 

مالئمة ال�شرتاتيجيات فقط، والإ�شالحات التي تلتزم بها، وكذلك ن�شاط باقي الفاعلني 

املمولني  مبادرات  لتقييم  منا�سبة  اأداة  ت�سكل  يجعلها  املدين،  واملجتمع  كالقطاع اخلا�ص 

ملحاربة الر�سوة، ومتّثل ركيزة ت�سمح بتح�سينها.

كما ت�ساهم درا�سات النظام الوطني للنزاهة، من خالل حتليلها للممار�سات والقيود اخلا�سة 

بكل بلد، يف اإعداد املوؤ�رضات واالأبحاث التي تنجزها منظمة ال�سفافية الدولية على امل�ستوى 

العاملي، مثل موؤ�رض اإدراك الر�سوة، وموؤ�رض الر�سوة للدول امل�سدرة، والبارومرت العاملي للر�سوة، 

 ما المقصود
 بالنظام الوطني
للنزاهة؟

 لماذا ننجز دراسات
 وطنية حول النظم
الوطنية للنزاهة ؟

 ملزيد من التفا�سيل حول النظام الوطني للنزاهة، انظر: منظمة ال�سفافية الدولية، كتاب املرجعية، ط2 )لندن: منظمة ال�سفافية  
1

الدولية، 2000(، �سدرت الطبعة االأوىل عام 1997 عن منظمة ال�سفافية الدولية يف برلني، وكتاب اجليب، متوافرين معًا على 

.www.transparency.org  :املوقع التايل

2 النظام الوطني للنزاهة والدراسات الوطنية
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اإىل جانب االأبحاث التي جتريها على امل�ستوى الوطني، مما ي�سمح بتوفري بذلك معطيات نوعية 

اإ�سافية حول القواعد واملمار�سات التي تتحكم يف اأنظمة النزاهة، حيث بلغ عدد الدول التي 

اأجنزت فيها هذه الدرا�سات حتى اأيلول/�سبتمرب 2009 اأكرث من �سبعني  دولة.

وتعترب منظمة ال�سفافية الدولية اأنه من ال�رضوري فهم القواعد القانونية املتعلقة باأعمدة 

النزاهة، وقدرتها على اأداء مهامها، وكذلك طريقة تفعيلها لت�سخي�ص خماطر الر�سوة، واإقامة 

ح درا�سات النظام الوطني للنزاهة  ا�سرتاتيجيات حتد اأو تق�سي على هذه املخاطر. وتو�سّ

املقاربة النظامية التي تعتمدها منظمة ال�سفافية الدولية ملحاربة الر�سوة، وتعك�ص ا�ستقالل 

التحليل الذي يقدمه املجتمع املدين االأكرث التزامًا يف جمال املحاربة العاملية للر�سوة.

تقدم درا�سات النظام الوطني للنزاهة تقييمًا نوعيًا لنظام النزاهة يف بلد اأو منطقة ما. فهذه 

الدرا�سات ترتكز  على معطيات مو�سوعية و�سخ�سية يف الوقت نف�سه، وتختلف كميًاَ يف كل 

بلد اأو منطقة بح�سب مقت�سيات التقييم التي تتطلب بحوثًا مكتبية وميدانية.  وتتكون م�سادر 

هذه الدرا�سات ب�سفة خا�سة من الت�رضيع اجلاري املعمول به، وتقارير املنظمات احلكومية 

وغري احلكومية، والتغطية االإعالمية للق�سايا املتعلقة بالر�سوة، وت�سخي�ص الر�سوة على 

اأنواعها، والتحليالت واملن�سورات اجلامعية، واحلوارات مع اخلرباء، ومناق�سات املجموعات، 

مما يجعلها بحاجة يف نف�ص الوقت الأبحاث وثائقية واأخرى ميدانية.

وُتنجز هذه الدرا�سات من قبل منظمات قائمة يف البلد مو�سوع الدرا�سة، وعمومًا من قبل 

الفروع الوطنية ملنظمة ال�سفافية الدولية، اأو بوا�سطة خرباء وطنيني م�ستقلني متخ�س�سني 

يف الق�سايا املتعلقة بالر�سوة واحلكم الر�سيد، يتم اختيارهم بناًء على قواعد انتقاء ت�سعها 

منظمة ال�سفافية الدولية، مع اإ�سناد مهمة املتابعة اإىل خبري م�ستقل على االأقل، يتم اختياره 

بدوره من قبل منظمة ال�سفافية الدولية ويكّلف بتدقيق ومراجعة نوعية الدرا�سات. 

 منهجية دراسات
 النظام الوطني
للنزاهة

2 النظام الوطني للنزاهة والدراسات الوطنية



3
ملخص تنفيذي



12 نظام النزاهة الوطني-لبنان 2011

3 ملخص تنفيذي

�سّجل لبنان 3 من 10 بح�سب موؤ�رض مدركات الف�ساد ملنظمة ال�سفافية الدولية عام  2008 

)على �سّلم من �سفر اأعلى درجات الف�ساد اىل 10 »اعلى درجات ال�سفافية(  وقد اأتى يف 

املرتبة 102 من اأ�سل 180 بلد �سملتهم الدرا�سة. وبقي هذا الت�سنيف على حاله على مدى 

العامني املا�سيني، ما يعك�ص تعرّث اال�سالحات نتيجة  اال�سطرابات ال�سيا�سية التي �سهدتها 

البالد. تعك�ص النتائج املنخف�سة  ملوؤ�رض مدركات الف�ساد يف عام 2008 الو�سع يف لبنان 

والذي تتعّمق به درا�سة نظام النزاهة باأ�سبابه. و على الرغم من اأن نظام النزاهة اللبناين 

يوفر ظاهريًا اآليات باجتاه الو�سول اإىل منوذج دميقراطي، وحتديداً مقارنًة بالدول العربية، 

َتظهر حتديات م�سرتكة بني خمتلف ركائز النزاهة مو�سوع املراجعة، مما يهّدد نظام احلكم 

ال�سالح يف البالد. ومن املهم االإ�سارة اإىل اأن بع�ص املوؤ�س�سات التي ت�ساهم يف حت�سني 

اأداء املوؤ�س�سات على �سعيد ال�سفافية واحلكم ال�سالح غري متوافرة يف لبنان، مثل موؤ�س�سة 

و�سيط اجلمهورية Ombudsman والهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد. اإن �سعف العالقة بني 

املواطنني والدولة يوؤثر مبا�رضًة وب�سكل �سلبي على امل�ساءلة والف�سل بني ال�سلطات وفعالية 

املوؤ�س�سات العامة. اأما اأ�سباب هذه التحديات فهي يف معظمها تاريخية و�سيا�سية واقت�سادية 

وهي مرتبطة باالإطار القانوين الذي تعمل �سمنه االإدارة العامة واملوؤ�س�سات اللبنانية. 

من خالل الركائز املختلفة التي خ�سعت ملراجعة مف�سلة، تربهن الدرا�سة اأن غياب ال�سفافية 

وامل�ساءلة والنزاهة مرتبط ارتباطًا مبا�رضاً بهيكلية النظام اللبناين. فلبنان يعتمد الدميقراطية 

التوافقية التي تقوم على مبداأ تقا�سم ال�سلطات بني املجموعات الطائفية على اختالفها كما 

ن�ّص اتفاق الطائف عام 1989، والحقًا اتفاق الدوحة عام 2008. وقد اأّدى نظام تقا�سم 

ال�سلطات اإىل ا�ستقطابات داخلية واإقليمية ودولية واإىل ا�سطرابات اأمنية متكررة يف البالد. 

يف الوقت نف�سه اأثر �سعف الو�سع االقت�سادي يف البالد على �سري النظام الوطني للنزاهة 

اأي�سًا. فبعد حرب اأهلية دامت 15 )1975-1990( �سنة يف لبنان اأ�سبح االقت�ساد يعتمد 

ب�سكل كبري على امل�ساعدة والدعم االأجنبيني لعملية اإعادة االإعمار. يرزح لبنان اليوم حتت 

عبء مديونية  ُتقدر نحو 50 مليار دوالر اأمريكي، مما ي�سّكل حتّديًا اأمام النظام اللبناين برمته. 

اأما التحدي االآخر الذي يواجه املوؤ�س�سات يف لبنان فهو االإطار القانوين الذي تعمل �سمنه. 

فقد �سادق لبنان فعاًل على اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )UNCAC(، لكن العديد 

من االآليات الالزمة الإر�ساء هذه االتفاقية هي غري وا�سحة حتى اليوم. فعلى �سبيل املثال، 

ال يوجد يف لبنان ت�رضيع خا�ص بحق الو�سول اإىل املعلومات وال قانون خا�ص بحماية 

كا�سفي الف�ساد.

الأول مرة تلقي درا�سة النظام الوطني للنزاهة يف لبنان ال�سوء على مواطن ال�سعف 

والتهديدات، اإمنا اي�سًا على الفر�ص املتوافرة ومواطن القوة. لهذا من ال�رضوري اعتماد 

مقاربة متما�سكة باجتاه تقوية النظام الوطني للنزاهة، وتقت�سي تعزيز التعاون بني جميع 

القطاعات واملوؤ�س�سات والدفع نحو ا�ستحداث املوؤ�س�سات التي ما زالت ناق�سة، بهدف �سمان 

�سيادة القانون والتنمية امل�ستدامة.
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اإن لبنان هو دولة مبنية على �سيغة تقا�سم ال�سلطات بني طوائف متعددة مما ي�سمح لتدخالت 

دولية واإقليمية يف �سوؤونه الداخلية ويرّوج للرتتيبات الطائفية. وهذا ما يت�سح عند مراجعة 

التاريخ ال�سيا�سي اللبناين.

عام 1943 وبعد اإعالن اإ�ستقالل لبنان، مّت التو�سل اإىل ميثاق وطني بني رئي�ص اجلمهورية 

ب�سارة اخلوري ورئي�ص الوزراء ريا�ص ال�سلح. و على الرغم من اأن امليثاق الوطني هذا كان 

اإتفاقًا �سفهيًا، فقد �سمح للفرقني احلاكمني من الطائفة امل�سيحية املارونية والطائفة امل�سلمة 

ال�سنية بالتمّتع بح�سة كبرية ن�سبيًا من النظام ال�سيا�سي.

عام 1990، وبعد احلرب االأهلية التي دامت 15 �سنة، اأدخلت تغيريات د�ستورية لتعديل 

�سيغة تقا�سم ال�سلطات القائمة. من هذا املنطلق �سعى اتفاق الطائف عام 1989 لتح�سني 

و�سع رئي�ص الوزراء )م�سلم �سّني( مقابل رئي�ص اجلمهورية )م�سيحي ماروين(،  الذي اأ�سبحت 

�سالحياته مّذاك اأ�سعف مما كانت عليه قبل اتفاق الطائف.

مّهد اإتفاق الطائف، الذي حتقق بو�ساطة دولية واقليمية، الطريق اأمام تدخل دويل واإقليمي 

يف ال�سوؤون ال�سيا�سية الداخلية وهي حجة غالبًا ما تلجاأ اإليها ال�سخ�سيات ال�سيا�سية النافذة 

حني ت�ساأل عن راأيها يف تطبيق االتفاق وعن اال�سطراب ال�سيا�سي امل�ستمر. واأّدى هذا الرتتيب 

اله�ص الذي هو حل مقبول على م�س�ص اأكرث منه عملية لبناء ال�سالم، اإىل اأزمة داخلية دائمة 

بلغت ذروتها مع اغتيال رئي�ص الوزراء رفيق احلريري عام 2005. 

يف اأيار/مايو 2008 ونتيجة لالنق�سامات واال�ستقطابات الداخلية التي انفجرت تو�سلت القوى 

ال�سيا�سية املتمثلة بكتلة 8 اآذار )املعار�سة( وكتلة 14 اآذار )االأغلبية( يف قمة الدوحة اإىل اتفاق. 

ومنذ ذلك التاريخ اأطلق رئي�ص اجلمهورية الذي جرى انتخابه نتيجة التفاق الدوحة، طاولة 

حوار بني الطوائف اللبنانية املختلفة للتفاو�ص حول الق�سايا الوطنية وامل�سريية.

بهدف الرتويج لل�سفافية وامل�ساءلة واحلكم  ال�سالح والنزاهة يف النظام اللبناين، ال بد من 

تطوير وحتديث 17 ركيزة حددها النظام الوطني للنزاهة مبينة بو�سوح يف الكتاب امل�سدر 

اخلا�ص بال�سفافية الدولية TI’s Source Book، للو�سول اإىل نظام نزاهة وطني يعمل 

ب�سكل فّعال يجب تن�سيق العمل بني خمتلف الركائز التي يجب اأن ترتابط فيما بينها. يف 

الواقع، املنهجية التي تطبقها ال�سفافية الدولية تدرج 16 ركيزة، ولكن يف حالة فل�سطني 

ولبنان اللذين ي�سكالن جزءاً من م�رضوع قيا�ص جهود مكافحة الف�ساد وبناء الطلب على 

اأنظمة النزاهة الوطنية يف م�رض والعامل العربي MABDA، مّتت اإ�سافة ركيزة االأمن نظراً اإىل 

وزنها يف النظام. يف لبنان وبني الركائز الـ17 ما زال ينق�ص ركيزتان: و�سيط اجلمهورية 

Ombudsman والهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد. وُينظر اإىل الركائز القائمة داخل النظام 

اللبناين على اأنها تخ�سع للم�سالح الطائفية يف البالد. لذلك اأّثر النظام ال�سيا�سي اللبناين 

ب�سكل كبري على �سعف ال�سفافية يف اأداء هذه الركائز داخل القطاعني العام واخلا�ص.

قد اأّثر عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف تفعيل اأداء الركائز يف لبنان. يف الواقع، لطاملا ا�ستغّلت 

النخب ال�سيا�سية هذا الو�سع مما اأّدى اإىل اإ�سعاف دور الركائز وحتديداً خالل حقبة ما بعد 

الطائف )حتديداً بني عامي 1992 و1998( الفرتة التي �ساد خاللها نظام »الرتويكا. ف�سمن 

هذا النظام متتع كل من رئي�ص اجلمهورية ورئي�ص جمل�ص النواب ورئي�ص الوزراء ب�سلطات 

هائلة يف النظام ال�سيا�سي. واأّدت "الرتويكا" اإىل مزيد من امل�ساومات والزبائنية وحتديداً 

4 تقييم النظام الوطني للنزاهة
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يف اإطار التعيينات يف املنا�سب الر�سمية: فالتعيينات االإدارية، والق�سائية، وال�سيا�سية 

البارزة حّددتها ثالث �سخ�سيات رائدة؛ اأما املوؤ�س�سات، فاأ�سبحت متلقية ل�سنع القرار بداًل 

 واأظهرت درا�سة النظام الوطني للنزاهة اأن النخب ال�سيا�سية ت�ستفيد 
2
من اأن تكون جزءاً منه.

من جماالت االهتمام هذه التي اأ�س�ست لها. فعلى �سبيل املثال، ويف القطاع االإعالمي، 

ح�سل زعماء الطوائف على رخ�ص بث تلفزيونية واإذاعية. ونذكر مثال اآخر وهو عدم تطبيق 

االإجراءات الر�سمية واملوحدة لنظام التعاقد العام. يف الواقع، معظم العقود واملناق�سات 

متنح الأ�سخا�ص يقيمون عالقات وثيقة مع زعماء اجلماعات الطائفية الرئي�سة عرب التلزمي 

بالرتا�سي يف الكثري من احلاالت. 

من اأجل احلد من التدخل الطائفي داخل الركائز وللرتويج ملبادرات اإ�سالحية، ذكر اإتفاق 

الطائف �رضورة اإن�ساء جلنة وطنية اللغاء الطائفية ال�سيا�سية مبوجب اأحكام املادة 95 

منه، وانتخاب جمل�ص النواب على امل�ستوى الوطني )اأ�سا�ص ال طائفي(، يف حني يتم اإن�ساء 

جمل�ص �سيوخ ليمثل املجموعات الطائفية املختلفة. كذلك ن�ص االتفاق على قانون اإنتخابي 

غري طائفي من دون االإ�سارة اإىل حجم الدوائر االنتخابية. وقد األقى اإتفاق الطائف ال�سوء 

على بع�ص االإ�سالحات االجتماعية واالقت�سادية مبا فيها التنمية العادلة واملت�ساوية اإىل 

جانب الالمركزية االإدارية. وكون اإتفاق الطائف مل يذكر اعتماد اإ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة 

الف�ساد لتكون قاعدة لالإ�سالح يف القطاعني العام واخلا�ص، فقد ا�ست�رضى الف�ساد على جميع 

امل�ستويات ويف خمتلف القطاعات.

مل ُينظر اإىل االإ�سالحات التي رّوج لها اتفاق الطائف وال اإىل مبادرات مكافحة الف�ساد على 

اأنها حماوالت جدّية. فقد اأطلق مكتب وزير الدولة ل�سوؤون االإ�سالح االإداري )OMSAR( عام 

1994 مبادرة تهدف اإىل اإ�سالح االإدارات العامة من خالل طرد املوظفني غري املوؤهلني. 

و�رضعان ما مت و�سع حد لهذه اخلطوة االإيجابية الأن الت�رضيعات اللبنانية ال تت�سّمن اأ�ساًل 

ت�رضيعات قانونية ملكافحة الف�ساد و ال تو�سيف وظائفي مف�سل ووا�سح ف�ساًل عن عدم 

وجود اإثباتات �سد من مت اإ�ستهدافهم و الروابط الوثيقة التي تربط املوظفني امل�ستهدفني 

بعالقات ب�سخ�سيات �سيا�سية وم�سالح طائفية �سيقة. ف�ساًل عن ذلك، فاإن قانون االثراء غري 

امل�رضوع الذي يهدف اإىل مراقبة اأ�سول وموجودات امل�سوؤولني التي اكت�سبوها من خالل �سوء 

ا�ستخدام موارد املرافق العامة ومن خالل الر�سوة اأو اختال�ص االأموال مل يطبق يومًا ب�سكل 

منا�سب. وعلى م�ستوى القطاع اخلا�ص، مكافحة الف�ساد حمدودة ولي�ص لها االأولوية اأي�سًا. 

ثم اإن كافة املحاوالت لتطبيق قواعد احلكم ال�سالح يف ال�رضكات و االإدارات و املوؤ�س�سات 

العامة هي مبادرات �سخ�سية وفردية.

اإ�سافة اإىل التحديات املحلية ا�سطدمت الدرا�سة اخلا�سة بالنظام الوطني للنزاهة يف لبنان 

بعنا�رٍض اإقليمية ال بد من النظر فيها. الوجود ال�سوري يف لبنان )1976-2005( كان له 

تاأثري على بع�ص يف �سوؤون لبنان الداخلية. فامل�سوؤولون ال�سوريون يف عالقاتهم املبا�رضة 

مع النخب ال�سيا�سية يف لبنان بعد ا�ستتباب االأمن عام 1991 كان لهم دوراً فاعاًل يف 

احلياة العامة. ف�ساًل عن االعتداءات اال�رضائلية املتكررة على البالد تركت تبعات �سلبية على 

امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية.

Gaelle Kibranian. «Communal Corruption and Peace Building in Lebanon,» (Massachusetts: New 
Routes. Life and Peace Institute: Tufts University, 2009).
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وجتدر االإ�سارة اإىل اأن عدم اجتماع جمل�ص النواب على مدى عامني، اأّدى اإىل تاأخري النظر يف 

العديد من م�ساريع القوانني و منها امل�سادقة على اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد 

)UNCAC( التي مل تتم حتى ت�رضين االأول / اأكتوبر 2008، االأمر الذي جنم عنه تاأخر تطبيق 

اأحكام هذه االتفاقية ومن �سمنها االأحكام اخلا�سة باإن�ساء الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد 

وقانون حق الو�سول اإىل املعلومات. ف�ساًل عن اأن م�ساريع املوازنة العامة من عام 2006 

 وبالتايل مل ي�سار اإىل العمل بها. و هذا التجميد منذ ذلك التاريخ، 
ّ
حتى 2009 �سمنًا مل تقر

حرم ديوان املحا�سبة و املجل�ص النيابي من االإ�سطالع بدورهما الذي يدقق و يراقب 

اإاليرادات والنفقات. وعلى �سعيد اآخر، فاإن التعيينات االإدارية يف �سفوف موظفي الفئة 

االأوىل، وهي من م�سوؤوليات ال�سلطة التنفيذية، �سلت هي االأخرى و بقيت موؤجلة حتى يتم 

التو�سل  اإىل اتفاق بني خمتلف الف�سائل ال�سيا�سية و الطائفية لالإتيان مبمثلني عنهم. و قد 

اأ�ساب هذا مواقع ح�سا�سة مثل مدير ديوان املحا�سبة ورئي�ص جمل�ص اخلدمة املدنية و جمل�ص 

الق�ساء االأعلى. هذا الو�سع ال�سائد كانت له تداعيات حتّد من اأداء ركائز اأ�سا�سية ذات اأهمية 

بالغة يف االإدارة العامة. ونتيجة للنزاع الطائفي فاإن املوؤ�س�سات ال�سيا�سية الرئي�سية اأ�سابها 

 النزاع مقتاًل، مما اأدى بالف�ساد اىل التماأ�س�ص يف العديد من االإدارات و املوؤ�س�سات العامة. 

األقت مراجعة ركائز النظام الوطني للنزاهة يف لبنان ال�سوء على احلاجة اإىل مراجعة 

�سمولية لهذه الركائز واإىل �رضورة تعزيز التعاون بني جميع الالعبني على ال�ساحة 

واملوؤ�س�سات العامة و اخلا�سة. من هنا �رضورة و�سع اإ�سرتاتيجية وطنية �ساملة ملكافحة 

الف�ساد، جتمع جميع اأ�سحاب امل�سالح و تدعو اىل نبذ الطائفية ال�سيا�سية و ت�سجع جميع 

االأطراف اإىل علمنة الوظيفة العامة على اأ�سا�ص اأنها الو�سيلة االأمثل حلماية امل�سلحة الوطنية. 

الذي من �ساأنه ذلك اأن ميّهد الطريق اأمام �سيادة القانون والتنمية امل�ستدامة و�سمان حياة 

 اأف�سل للمواطن و املجتمع يف لبنان، وكلها مكّونات اأ�سا�سية الأي نظام وطني للنزاهة.

4 تقييم النظام الوطني للنزاهة
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ت�ستند جميع التو�سيات التالية اإىل الركائز التي متت مراجعتها ودرا�ستها يف اإطار النظام 

الوطني للنزاهة يف لبنان. 

اأّدت اال�سطرابات ال�سيا�سية التي �سهدها لبنان على مدى اأربعة عقود اإىل الو�سع الفو�سوي 

الذي نعي�سه اليوم. فاالإدارة العامة اللبنانية مل ت�سهد خططًا اإ�سالحية منذ بداية ال�ستينيات. 

اأما الت�رضيعات التي تنظم املوؤ�س�سات على اختالفها وعلى م�ستويات عّدة، فهي بالية من 

جوانب خمتلفة، لدرجة اأن املعلومات والبيانات واالإح�ساءات واملحفوظات الالزمة للدرا�سة 

والتحليل واالإ�سالح مبعرثة ب�سكل موؤ�سف اأو غري متوافرة. ونتيجة لذلك، ال وجود الأ�س�ص 

ملمو�سة تبنى على اأ�سا�سها اإدارات وموؤ�س�سات القطاع العام. ولكن وبالرغم من كل هذه 

احلواجز، ت�سعى اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية – الف�ساد للعمل بروية وتاأّن الإختيار 

اأف�سل الطرق للو�سول اإىل خيارات �سيا�سية ت�ستطيع االأطراف املعنية تطبيقها من اأجل 

مكافحة الف�ساد. وبالرغم من جميع العوائق فما زال باالمكان اتخاذ خطوات عامة يف لبنان 

لتاأمني مزيد من ال�سفافية وامل�ساءلة والنزاهة، ونحن نتطلع اإىل و�سع تدابري خا�سة بكل 

ن االإدارة اليومية للموؤ�س�سات العامة على اختالفها وتقود اإىل تطبيق 
ّ
قطاع من �ساأنها اأن حت�س

الت�رضيعات القائمةوتعديل االإطار القانوين حيث تدعو احلاجة. 

ميكن تلخي�ص االإ�سالحات املقرتحة كما يلي:

تو�سيات عامة

اتخاذ االإجراءات الالزمة على امل�ستوى الوطني لتطبيق اإتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة  ●

الف�ساد )UNCAC( وو�سع االآليات املنا�سبة لتنفيذ م�سمونها.

يف �سوء ما ذكر اآنفًا، من املمكن و�سع اإ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد ب�سكل جّدي  ●

كما ن�ست املادة 5 من اإتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، ترّوج مل�ساركة املجتمع 

وتعك�ص مبادئ �سيادة القانون واالإدارة ال�ساحلة لل�سوؤون العامة وللملكية العامة 

والنزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة. وميكن اأن ت�ستند هذه االإ�سرتاتيجية اإىل االإ�سرتاتيجية 

الوطنية التي و�سعها املكتب القطري لربنامج االأمم املتحدة للتنمية يف بريوت ون�رضها 

يف اآذار/مار�ص 2009، وذلك باال�سرتاك مع اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية - ال 

ف�ساد يف اإطار ا�سرتاتيجية "نحو حوار وطني حول الف�ساد يف لبنان".

الت�سويت على م�رضوع قانون خا�ص بحق الو�سول اإىل املعلومات واآخر حلماية  ●

الف�ساد. كا�سفي 

تطبيق املادة 95 من الد�ستور اللبناين، بهدف اإلغاء الطائفية ال�سيا�سية، كطريقة ل�سمان  ●

التعيينات على جميع امل�ستويات على اأ�سا�ص اجلدارة ولي�ص على اأ�سا�ص  االإنتماء الطائفي.

اعتماد قانون انتخابي غري طائفي يهدف اإىل متثيل عادل ومت�ساٍو ل�رضائح املجتمع  ●

كافة، فمن �ساأن هذا القانون اأن يوّفر قواعد واآليات حمّددة اأكرث و ب�سورة خا�سة ما 

يتعلق بتمويل احلمالت، واأن تو�سع اأوراق اقرتاع مطبوعة م�سبقًا حّيز التنفيذ، واأن يتم 

الف�سل بني احل�سابات املالية اخلا�سة بامل�سوؤولني املنتخبني واأ�رضهم.

ت�سجيع ادخال مبادئ مكافحة الف�ساد يف الربامج املدر�سية. ●

العمل مع ال�سلطات الرتبوية الإدراج مبادئ احلكم ال�سالح يف برنامج ال�سلوك املدين )ما  ●

كان ي�سمى الرتبية الوطنية(.

اعتماد قانون ت�سارب امل�سالح ملنع النواب من اإمكانية اجلمع بني النيابة ومنا�سب  ●

وزارية اأو العك�ص.  

5 األولويات والتوصيات
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ماأ�س�سة احلوار بني خمتلف االأحزاب ال�سيا�سية بطريقة ت�سمح بتطبيق التفاعل بني  ●

اجلماعات عرب املوؤ�س�سات الد�ستورية ولي�ص عرب �سل�سلة من طاوالت م�ستديرة بالرغم من 

�رضورتها يف بع�ص الظروف الطارئة.

اإن�ساء هيئة وطنية م�ستقلة ملكافحة الف�ساد كما اأوردت املادة 6 من اتفاقية االأمم  ●

.)UNCAC( الف�ساد  ملكافحة  املتحدة 

تطبيق القانون رقم 2005/664 الذي ين�ص على اإن�ساء مكتب و�سيط اجلمهورية. ●

اإعادة النظر يف اإجراءات االإف�ساح عن االأ�سول مبوجب قانون االإثراء غري امل�رضوع،  ●

بهدف و�سع اأ�سول ال�سفافية حيز التنفيذ للو�سول اإىل تلك املعلومات.

التاأكد من اأن القوانني املعمول بها حاليًا فعالة على نحو واٍف ملقا�ساة وحماكمة  ●

الروؤ�ساء والوزراء اأمام املجل�ص االأعلى بهدف �سمان قابلية تطبيق هذه القوانني. 

تعديل القانون اجلزائي وقانون تبيي�ص االأموال بانتظام. ●

تو�سيات خا�سة بكل ركيزة

اأ- ال�سلطة التنفيذية

و�سع نظام اأ�سا�سي ملجل�ص الوزراء و تو�سيف مل�سوؤولياته من �ساأنه اأن يحّدد �سالحيات  ●

كل امل�سوؤولني بدءاً برئي�ص اجلمهورية و رئي�ص جمل�ص الوزراء و نائب رئي�ص الوزراء 

والوزراء بهدف �سمان قيام �سلطة تنفيذية وا�سحة االأهداف و امل�سوؤوليات قابلة للحياة.

اعتماد مدونة �سلوك للوزراء حتّدد تفا�سيل القواعد واالأنظمة اخلا�سة با�ستخدام املوارد  ●

الر�سمية اإىل جانب اأمور اأخرى متعلقة بامل�سوؤوليات و الواجبات لكل �سخ�ص يعمل يف 

االإدارة العامة.

يجب تغيري و�سع مكتب وزير الدولة ل�سوؤون التنمية االإدارية )OMSAR( ليتحول من  ●

مكتب اإىل وزارة كاملة ال�سالحيات. ويجب تعزيز قدرات الوزارة من خالل تخ�سي�ص 

موازنة حقيقية قادرة على اال�ستجابة حلاجات االإدارة العامة كما ينبغي تعيني تقنيني 

موؤهلني، اإ�شافة اإىل حتديد دفرت �رشوط و�شالحيات كل وزارة ودورها بو�شفها الهيئة 

الوحيدة القادرة على درا�سة وحتليل وو�سع الت�رضيعات احلديثة الالزمة لكل قطاع يف 

لالإدارة العامة  وا�ستحداث و�سائل العمل لتحويلها اإىل حكومة اإلكرتونية يجب اأن ت�سمل 

القطاع العام مبجمله. 

ميكن ملكتب وزير الدولة ل�سوؤون التنمية االإدارية )OMSAR( بعد اإعادة تاأهيله اأن يبداأ  ●

بتحديد الو�سع احلايل للقطاع العام كما هو اليوم، وميكن اإطالق ذلك من خالل م�سح 

لالإدارات واملوؤ�س�سات العامة التي متثل ما يعرف "القطاع العام". ويجب اأن يهدف هذا 

امل�سح اإىل حتديد عدد االأ�سخا�ص العاملني حاليًا يف القطاع العام )الكوادر- الفئات من 

اإىل املتعاقدين  االأمر بالن�سبة  االأجراء و املتعاقدين واملياومني(. كذلك    -5 اإىل   1

مع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي واالحتاد االأوروبي والبنك الدويل واأي موؤ�س�سات 

دولية واإقليمية اأخرى مع وظائفهم واالأجور والتعوي�سات التي يتقا�سونها. االأمر نف�سه 

يجب اأن يطبق بالن�سبة اإىل موظفي املوؤ�س�سات العامة )والوكاالت االأخرى التابعة للقطاع 

العام )انظر قائمة امل�سوحات التي ينبغي القيام بها كما ورد �سابقًا(.

مراجعة قانون املحا�سبة العامة لكي يتكّيف مع املحا�سبة التحليلية ويواكب اأف�سل  ●

ممار�سات املحا�سبة الدولية احلديثة.

الرتويج لل�سفافية يف عملية اإعداد املوازنة من خالل ن�رض موازنات  جميع املوؤ�س�سات  ●

االإداري"  للموازنة العامة، واعتماد  ميزانية الربامج واالأداء )BRP(، واإدخال "الت�سنيف 

اإىل جانب موؤ�رضي االقت�ساد والوظائف امل�ستخدمني يف املوازنة.  كموؤ�رض ثالث، 
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توحيد كافة موازنات القطاع العام ال�سدار موازنة موحدة تظهر بو�سوح نفقات القطاع  ●

العام واإيراداته والنظم ال�رضائبية والر�سوم. 

مراجعة و�سع الهيئات الرقابية )جمل�ص اخلدمة املدنية، التفتي�ص املركزي، ديوان  ●

املحا�سبة، واملجل�ص االأعلى للتاأديب( وحتديد �سلطاتهم بالن�سبة ملكتب وزير الدولة 

.OMSAR ل�سوؤون اال�سالح االإداري

�سمان ا�ستقاللية الهيئات الرقابية ومتكينها من القيام بدورها الرقابي والتفتي�سي  ●

والتدقيقي من دون تدخل اأو تاأثري من ال�سلطة التنفيذية.

مراجعة حمتويات قانون املناق�سات العامة لكي يتكيف مع املمار�سات الدولية احلديثة  ●

الف�سلى يف هذا االإطار الذي اأ�سبح وا�سع و متنوع و الميكن لقانون واحد اأن ي�سمل جميع 

القطاعات و الن�ساطات و املتطلبات.

تعزيز اأطر التعاون بني ال�سلطة التنفيذية ومنظمات املجتمع املدين. ●

ب- ال�سلطة الت�رشيعية

تعديل النظام االأ�سا�سي اخلا�ص بالربملان وحتديداً اأدوات اال�ستجواب وامل�ساءلة اإ�سافة  ●

اإىل و�سع نظام مناق�سات عام بهدف �سمان فاعلية نظام املحا�سبة وامل�ساءلة.

و�سع واعتماد مدونة �سلوك للنواب مبا يف ذلك ار�سادات حول ا�ستخدام موارد الدولة. ●

ت�رضيع العملية الت�رضيعية من خالل و�سع جدول زمني ي�سمن مراجعة و/اأو اإقرار م�ساريع  ●

واقرتاحات قوانني.

تفعيل املراقبة املالية من خالل اإن�ساء مكتب للموازنة يهدف اإىل م�ساعدة النواب على   ●

تقييم حمتوى املوازنة العامة واإجراءاتها وعلى النواب اأن يراجعوا بانتظام بيانات 

املطابقة التي ي�سدرها ديوان املحا�سبة. 

تعزيز املوارد الب�رضية داخل جمل�ص النواب من خالل اإعطاء االأجور املنا�سبة ملوظفي  ●

الربملان، وبناء قدراتهم من خالل دورات تدريبية م�ستدامة بعد و�سع الت�رضيعات 

االإدارية و الب�رضية و املالية و النظم احلديثة املختلفة التي توؤ�س�ص الإدارة متطورة من 

بنى حتتية �ساملة لقواعد العمل يف املجل�ص النيابي.

ت�سجيع اأطر التعاون بني ال�سلطة الت�رضيعية ومنظمات املجتمع املدين. ●

اإلزام النواب مبتابعة اإجراءات ال�سكاوى والعرائ�ص. ●

ج- االأحزاب ال�سيا�سية

�سوغ قوانني لالأحزاب ال�سيا�سية تراعي خ�سو�سيتها وتكون خمتلفة عن ت�رضيعات  ●

جمعيات املجتمع املدين.

اإلغاء اأي مراقبة حكومية م�سبقة على تاأ�سي�ص االأحزاب ال�سيا�سية. ●

مراجعة اآليات وتقنيات التمويل اخلا�سة باالأحزاب و التاأكيد على �سفافيتها و حق  ●

الو�سول اىل املعلومات املتعلقة بها.

تطبيق اآليات مكافحة الف�ساد يف برامج االأحزاب ال�سيا�سية اللبنانية. ●

د- هيئة اإدارة االنتخابات

هيئة اال�رضاف على احلملة االنتخابية اأن تتمتع باال�ستقاللية ل�سمان ال�سفافية وعدم  ●

الت�سكيك يف نزاهتها.

على امل�رضفني اأن يبدوؤا عملهم يف وقت معقول قبل االنتخابات لكي يكونوا على اأهبة  ●

اجلهوزية و االإ�ستعداد للقيام مبا هو مطلوب منهم
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يجب اأن ت�سمل �سالحيات هيئة اال�رضاف على احلملة االنتخابية اإدارة االنتخابات واأال  ●

تنح�رض بتمويل احلمالت وو�سائل االإعالم.

على هيئة اال�رضاف على االنتخابات اأن تن�رض البيانات املالية كافة التي يرفعها املر�سحون. ●

على الهيئة اأن تكون قادرة على رفع ال�سكاوى اأمام املجل�ص الد�ستوري. ●

على الهيئة اأن تكون فاعلة اأي�سًا الإدارة االنتخابات يف اإطار االنتخابات البلدية.

ه- ديوان املحا�سبة

بعد مراجعة واإعادة النظر يف قانون املحا�سبة العامة، على ديوان املحا�سبة تطبيق  ●

م�سمونه يف عملية تدقيق ح�سابات االإدارات العامة واملوؤ�س�سات العامة والبلديات برمتها.

�سمان اإ�ستقاللية ديوان املحا�سبة ماليًا واإداريًا من خالل: ●

اعداد موازنة ديوان احملاسبة بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية؛ –
متكني الديوان من اختيار موظفيه وتعيينهم. –

تعيني جمموعة خرباء )من مهند�سني واأطباء و�سيادلة ومعلوماتيني( مل�ساعدة مدققي  ●

ديوان املحا�سبة  يف عملهم املتعلق يف جماالت عمل متخ�س�سة. 

اإن�ساء وحدة اإ�ستخدام توّفر دورات تدريبية منتظمة حول الق�سايا القانونية املتعلقة  ●

مبختلف الق�سايا و القطاعات وحول اإجراءات التدقيق العائدة لها.

تو�سيع  نطاق مالك موظفي التدقيق احلاليني يف ديوان املحا�سبة لال�ستجابة حلاجات  ●

التدقيق  يف خمتلف االإدارات و املوؤ�س�سات العامة و البلديات.

و- ال�سلطة الق�سائية

منح ال�سلطة الق�سائية اال�ستقاللية املن�سو�ص عليها يف املادة 20 من الد�ستور من خالل  ●

�سمان ما يلي:

االستقالل املالي: على موازنة السلطة القضائية أن تكون مستقلة عن  –
التنفيذية. موازنة السلطة 

االستقالل اإلداري: على مجلس القضاء األعلى أن يقوم بإجراء التعيينات  –
القضائية وليس مجلس الوزراء.

االستقالل التنظيمي: يجب أن يكون القضاء قادراً على وضع مراسيمه  –
التنظيمية من بدون تدخل أي طرف آخر.

اإن منح النظام الق�سائي اال�ستقاللية املالية فانه من ال�رضوري اإعادة النظر يف رواتب  ●

وتعوي�سات الق�ساة ويجب اأن ترفع، كما ي�سبح من ال�رضوري رفع م�ساهمة احلكومة يف 

اإ�سافية. "�سندوق التعا�سد الق�سائي" من خالل تخ�سي�ص موارد مالية 
تعزيز دور جمل�ص الق�ساء االأعلى بو�سفه الهيئة الوحيدة التي تدير ال�سوؤون الق�سائية وتنظمها. ●

ملء املنا�سب ال�ساغرة داخل هيئة التفتي�ص الق�سائي. ●

تنظيم دورات تدريبية/بناء قدرات م�ستمرة يف املعهد الق�سائي تتناول ق�سايا الف�ساد  ●

على اأنواعها.

من االأف�سل اإنتخاب اأع�ساء جمل�ص الق�ساء االأعلى عو�سًا من تعيينهم. ●

على قرارات التعيني واملناقالت يف ال�سلطة الق�سائية اأن تتخذ بعد ا�ست�سارة الق�ساة  ●

املعنيني، �رشط اأن حت�رش �شالحية اتخاذ قرارت الرتقية والكفاءة والتقدم املهني 

مبجل�ص الق�ساء االأعلى.

تعزيز النظام االأ�سا�سي وامللفات القانونية يف حماكم العدل لتح�سني اأداء الق�ساة. ●
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اإعادة النظر يف هيكلية ال�سجل التجاري وكيفية و�سع قواعد البيانات اخلا�سة بال�رضكات  ●

ل�سمان الو�سول اإىل املعلومات الق�سائية والتجارية واإىل �سجالت ال�رضكات ب�سكل 

�سفاف ووا�سح.

من ال�رضوري زيادة عدد الق�ساة كي يتمكنوا من النظر يف االأعداد الهائلة من الق�سايا  ●

وامللفات املرتاكمة يف املحاكم، مما يوؤخر عملية اإ�سدار االأحكام اإىل ما ال نهاية.

من ال�رضوري توفري احلماية الالزمة للج�سم الق�سائي لدرء اأي اأذية ج�سدية قد يتعر�سون  ●

لها من خالل تاأمني احلماية االأمنية ال�رضورية لهم. 

زيادة حجم االأموال الالزمة للم�ساعدة الق�سائية التي يجب توفريها للمواطنني، جلعلها  ●

اأداة اأكرث فاعلية يف يد الق�ساء، للذين ال تتوافر لديهم االإمكانات الالزمة لدفع الر�سوم 

وامل�ساريف القانونية.

ز- اخلدمة املدنية

حتقيق الو�سول اإىل عمليات احلكومة االلكرتونية يف االإدارات العامة بعد و�سع قاعدة  ●

معلومات للجهاز الب�رضي وللعمليات يف خمتلف االإدارات واملوؤ�س�سات العامة للحد من 

العمل الورقي واالزدواجية وللتو�سل اإىل و�سع ملفات وحمفوظات منا�سبة مع انتاج 

البيانات االح�سائية ال�سحيحة. 

تقلي�ص عدد موظفي الدولة عند االقت�ساء يف االإدارات واملوؤ�س�سات العامة التي ت�سكو من  ●

تخمة يف عدد املوظفني وقلة املوؤهلني. ولكن ال يجب ن�سيان اأن هناك اإدارات وموؤ�س�سات 

ت�سكو من نق�ص يف اأعداد املوظفني الكفوؤين، الذين تقع عليهم م�سوؤولية تطوير القطاع 

العام ونقله اإىل القرن احلادي والع�رضين.

و�سع �سل�سلة رتب ورواتب حديثة حت�سن االأجور واملخ�س�سات املمنوحة للعاملني يف  ●

القطاع العام.

تعزيز موارد االإدارات العامة من خالل زيادة ح�ستها يف اجلزء الثاين من املوازنة العامة ●

�سمان ا�ستقاللية الهيئات الناظمة مع الت�سديد على �رضورة ف�سل التنظيم والتخطيط عن التنفيذ.  ●

اإعادة هيكلة جمل�ص اخلدمة املدنية بعد تعزيز و حت�سني قدراته الب�رضية 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 مرجعاً إدارياً 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؛

–  Procedures) وضع كتّيبات و أدلة باالجراءات اخلاصة بالعمليات كافة
ذلك.  الى  احلاجة  دعت  كلما  و  بشكل مستمر  Manuals) وتعديلها 
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ح- وكاالت اإنفاذ القانون

وحدها الدولة م�سوؤولة عن الق�سايا املتعلقة بتطبيق القانون واحرتام النظام، وللحد من  ●

املواجهات الطائفية التي قد تفتعل بحجة الدفاع عن النف�ص.

توفري التجهيزات الالزمة والتدريب الدائم وامل�ستمر لقوى االأمن الداخلي لكي يبقوا على  ●

اأهبة االإ�ستعداد واجلهوزية لتطبيق القانون. 

�رضورة تفعيل قدرات قوى االأمن الداخلي وب�سورة خا�سة الوحدات امل�سوؤولة عن تطبيق  ●

قوانني ال�سري وال�سالمة املرورية لقمع املخالفات على اأنواعها و اإنزال العقوبات بحق 

املخالفني لردعهم عن االإ�ستخفاف بحياة النا�ص و ممتلكاتهم.

�رضورة اإطالق حمالت دورية منتظمة الإطالع وتثقيف �سائقي ال�سيارات و الدراجات  ●

النارية و امل�ساة على احرتام قواعد ال�سالمة العامة على الطرقات.

اإطالع ال�سباب على اأخالقيات واآداب الطريق والقيادة من خالل برامج تلفزيونية خم�س�سة  ●

لهذا الهدف. على اأن تليها ترتيبات قانونية من خالل اإختبارات تفر�سها اإدارة ال�سري على كافة 

املواطنني ال�سائقني وامل�ساة منهم الذين ينتهكون قانون ال�سري. ويجب تطبيق عقوبة ال�سجن 

والغرامات املالية املرتفعة وجتميد و حتى �سحب اإجازة ال�سوق عند تكرار املخالفات.

ط- نظام التوريد العام

حتديث االأنظمة االأ�سا�سية للتوريد و امل�سرتيات من مناق�سات و مزايدات عامة وبخا�سة  ●

تلك املتعلقة بتطبيق التنظيمات التي تتناول ت�سارب امل�سالح.

تب�سيط االإجراءات االإدارية لتمكني املواطنني من اإجراء معامالتهم و�سفقات االأعمال  ●

وو�سع ملفات ال�رضائب من خالل ال�سباك الواحد. 

مكننة العمليات االإجرائية لتب�سيطها و ت�رضيعها )احلكومة االإلكرتونية( لتعزيز ال�سفافية. ●

ت�سكيل هيئة ناظمة متعددة االخت�سا�سات لتحديث اأنظمة التوريد وامل�سرتيات على  ●

اأنواعها، من مناق�سات و مزايدات عامة ومراقبتها يف خمتلف االإدارات العامة وفقًا 

للمعايري الدولية.

منح ال�سلطات الرقابية ال�سالحية التخاذ االإجراءات العقابية املنا�سبة يف حاالت ح�سول  ●

عمليات ف�ساد ور�سوة ومترير معلومات داخلية �رضية

ي- و�سائل االإعالم

و�سع مدونات �سلوك خا�سة باملوظفني العاملني يف املوؤ�س�سات االإعالمية، تتناول  ●

م�سلكيتهم االأخالقية.

ا�ستحداث وحدات حتقق باالأمور التي تتناول الف�ساد والر�سوة يف املوؤ�س�سات االإعالمية. ●

تدريب ال�سحافيني على تقنيات ال�سحافة والتقارير التحقيقية.  ●

ت�سجيع اجلامعات على اإدراج ال�سحافة التحقيقية �سمن براجمها. ●

الت�سجيع على اإقامة موؤ�س�سات اإعالمية غري مرتبطة باأحزاب �سيا�سية وتعديل بنية الو�سائل  ●

االإعالمية القائمة من خالل تنظيم انتخابات داخلية يف النقابات املهنية االإعالمية.

تعديل االإطار القانوين لالأنظمة االأ�سا�سية و الداخلية يف املوؤ�س�سات االإعالمية بحيث تعزز  ●

ال�سفافية وامل�ساءلة وتدرج مبادئ احلكم ال�سالح.
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ك- املجتمع املدين

تاأتي  ● تقاريرهم كي  اآليات وا�سحة عند رفع  اعتماد  على منظمات املجتمع املدين 

العامة.  امل�سلحة  وتخدم  اأف�سل  ب�سورة 

واأن  ● ال�سالح يف قوانينها  اأن تعتمد منظمات املجتمع املدين مبادئ احلكم  يجب 

وا�سحة. داخلية  اأخالقيات  مبدونة  فيها  والعاملني  اأع�ساءها  ميتثل 

االنتماءات  ● بعيدة عن  املدين وجعلها  املجتمع  ت�سيي�ص منظمات  عدم  على  العمل  يجب 

واملذهبية. الطائفية 

ل- قطاع االأعمال

يجب الف�سل بني وظائف واأدوار رئي�ص ال�رضكة واملدير العام واالإدارة يف جميع ال�رضكات  ●

اخلا�سة وحتديداً تلك التي متلكها عائالت.

يجب �سوغ قوانني خا�سة تتناول ت�سارب امل�سالح للحد من تاأثري رجال االأعمال  ●

االأثرياء يف االأو�ساع ال�سيا�سية ويف القطاع العام.

باعتبار اأن كافة املبادرات هي طوعية، فمن ال�رضوري املطالبة بتطبيق مبادئ احلكم  ●

ال�سالح لل�رضكات لكي ُتعتمد من قبل جميع ال�رضكات اللبنانية ويف كل القطاعات.

م- احلكومة االإقليمية واملحلية

�سوغ واعتماد قانون انتخابي جديد لالنتخابات البلدية )علمًا اأن االنتخابات البلدية  ●

اأجريت عام 2010( مع تطبيق االإ�سالح اخلا�ص بتطبيق البند االإ�سالحي املتعلق باأوراق 

االقرتاع ال�رضي واملطبوعة م�سبقًا لتجنب �رضاء االأ�سوات.

دعم تطبيق م�ساريع الالح�رضية و الالمركزية كافة من خالل تو�سيع �سالحيات  ●

البلديات وتنظيم عالقاتها مع ال�سلطة الالح�رضية )املحافظة و الق�ساء(.

اعطاء ال�سلطات املحلية دوراً يف جمايل التخطيط والتنفيذ واملتابعة. ●

ن- الالعبون الدوليون

يجب اإعطاء الالعبني الدوليني �سالحية العمل مع خمتلف اأطياف املجتمع اللبناين  ●

وعدم ا�ستثناء اأي منها، اإذ من ال�رضوري توزيع امل�ساريع بالت�ساوي بني جميع املناطق 

اللبنانية، ومبا ي�سمن املنفعة لكل االأطياف املكونة للمجتمع اللبناين.

على الالعبني الدوليني االإف�ساح عن املخ�س�سات ملختلف االأن�سطة والعمليات التي  ●

يقومون بتنفيذها. 

يجب اأن يكون هناك مدققون لبنانيون حياديون يقومون بالتدقيق باأن�سطة البلديات مع  ●

الالعبني الدوليني بانتظام.

�س- االأمن

اإعادة اإطالق احلوار بني خمتلف الطوائف اللبنانية وحتديداً املتعلقة منها بق�سايا االأمن،  ●

و�رضورة التو�سل اإىل اتفاق ي�سمح للجي�ص اللبناين باأن ي�سبح القوة الوحيدة املولج اإليها 

الدفاع عن لبنان و�سون حدوده، بحيث ال يعود هناك من حاجة اأو حجة الأية جهة اإىل 

حمل ال�سالح على االأرا�سي اللبنانية.
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اأعلن ا�ستقالل اجلمهورية اللبنانية يف 22 ت�رضين الثاين/ نوفمرب 1943 بعد انتداب فرن�سي 

دام 23 عامًا. تبلغ م�ساحة لبنان 10452 كلم مربعًا. بريوت هي العا�سمة ال�سيا�سية. على 

الرغم من اأن اأي اإح�ساء �سكاين ر�سمي مل يجر يف لبنان منذ العام 1932، التقديرات ترجح 

اأن عدد ال�سكان يرتاوح بني 3.6 مليون و4 ماليني ن�سمة ميثلون 18 طائفة معرتف بها. 

اأما اللغة الر�سمية فهي العربية اإىل جانب لغات اأخرى م�ستعملة ب�سكل وا�سع كالفرن�سية و 

االنكليزية واالأرمنية. 

حتى العام 1975 كان لبنان ي�سّبه ب�سوي�رضا ال�رضق واأنه الدولة االأكرث دميقراطية 

بني نظرائه العرب؛ فهو بلد اخلدمات و اجل�رض بني ال�رضق والغرب. لكن يف فرتة لي�ست 

بالبعيدة، �سهد لبنان حربًا اأهلية دامت 15 عامًا بني عامي 1975 و1990 وتعترب من 

�ص لبنان لعدة 
ّ
اأكرث احلروب دماراً بعد احلرب العاملية الثانية. يف خالل تلك الفرتة، تعر

اإعتداءات واحتالل من قبل اإ�رضائيل وخ�سع لو�ساية �سورية من عام 1976 لغاية عام 

2005. و مل ينته النزاع الداخلي اإال بو�ساطة دولية و اإقليمية تو�سلت اإىل اتفاق الطائف 

)اململكة العربية ال�سعودية( الذي اأدخل تعديالت بارزة على د�ستور عام 1926. وتال 

االتفاق �سنوات من اإعادة اإعمار البنية التحتية واالإ�سالحات على امل�ستويني ال�سيا�سي 

واالقت�سادي. ونتج من اتفاق الطائف نظام �سارم لتقا�سم ال�سلطات بني الطوائف، االأمر 

الذي اأّدى اإىل تناف�ص الطوائف النافذة على و�سع اليد على موارد الدولة و تقا�سمها يف 

ما بينها. من هنا ميكن الت�سكيك يف مدى جدّية االإ�سالحات خ�سو�سًا واأن اتفاق الطائف 

اأدخل قوانني انتخابية ميكن اعتبارها غري متثيلية وغري دميقراطية. وبدءاً من عام 2005 

عاد التوتر اإىل البالد على اأثر موجة من االغتياالت ال�سيا�سية نتيجة لعملية ا�سطفاف 

�سيا�سية طائفية كان لها تداعيات خطرية. و يف عام 2006 �سنت اإ�رضائيل حربًا �سعواء 

دامت 34 يومًا، و لكنها انتهت بخروج اإ�رضائيل من االأرا�سي التي احتلتها خالل العدوان، 

و قرر جمل�ص االأمن تعزيز وجود قوات الطوارىء الدولية على احلدود اجلنوبية للبنان 

للف�سل بني املتقاتلني. ويف اأيار/ مايو 2008 عا�ص لبنان اأ�سابيع من التوترات الطائفية 

بني عدة جماعات بداأت يف بريوت و�رضعان ما انت�رضت اإىل مناطق اأخرى. وجمدداً 

ا�سطرت البالد للجوء اإىل اتفاق �سالم متت رعايته دوليًا و اإقليميًا يف الدوحة )قطر(، 

 بهدف اإعادة ال�سالم وحتديد اأدوار خمتلف االأطراف على ال�ساحة ال�سيا�سية.

يعتمد لبنان نظامًا برملانيًا حيث ينتخب الرئي�ص باالقرتاع ال�رضي من قبل اأغلبية الثلثني 

يف جمل�ص النواب لفرتة 6 �سنوات. الرئي�ص هو رئي�ص الدولة، وكما ي�سري الد�ستور اللبناين، 

هو رمز للوحدة الوطنية يف البالد. ويتاألف جمل�ص النواب من 128 ع�سواً منتخبًا من 

ال�سعب يف 26 دائرة انتخابية )قانون 2008/25( على مدى 4 �سنوات. اأما رئي�ص الوزراء 

وهو رئي�ص احلكومة، فان رئي�ص اجلمهورية بعد الت�ساور مع رئي�ص جمل�ص النواب يقوم 

بتكليف ال�سخ�سية التي تختارها اال�ست�سارات النيابية. ويوؤلف رئي�ص الوزراء احلكومة، 

بالت�ساور مع جمل�ص النواب والرئي�ص. و ح�سب د�ستور الطائف فان ال�سلطة التنفيذية تقع 

يف يد جمل�ص الوزراء جمتمعًا و يرتاأ�سه رئي�ص جمل�ص الوزراء و لكن يف حال ح�سور رئي�ص 

اجلمهورية فاإنه يراأ�ص اجلل�سة و لكن ال يحق له الت�سويت. ووفقًا للعرف، و الذي ُكر�ص يف 

امليثاق الوطني غري املكتوب عام 1943 يكون الرئي�ص م�سيحيًا مارونيًا ورئي�ص الوزراء 

م�سلمًا �سنيًا ورئي�ص جمل�ص النواب م�سلمًا �سيعيًا.
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للبنان نظام �سيا�سي فريد من نوعه ينبع مبا�رضة من تنوعه وتعدديته الطائفية التي كر�ست 

عام 1920 باإعالن لبنان الكبري. فمجل�ص النواب مبني على اأ�سا�ص طائفي حيث تخ�س�ص 

املقاعد على اأ�سا�ص انتماء املر�سحني اإىل طوائف. وكل طائفة لديها عدد حمدد من املقاعد 

�ص توزيع املقاعد ر�سميًا يف قانون انتخابات عام 2008 وهو 
ّ
املخ�س�سة لها. وقد تكر

يعتمد على اتفاق الطائف والد�ستور الذي نتج عنه عام 1990 والذي وّزع املقاعد بالت�ساوي 

م هذه املقاعد على املجموعات الدينية 
ّ
بني امل�سلمني وامل�سيحيني )64/64(. وبدورها تق�س

الـ 18. وي�سم جمل�ص النواب احلايل الذي ت�سّكل بعد انتخابات 7 حزيران/ يونيو 2009 

اأربع ن�ساء من اأ�سل 128 نائبًا. ميّكن القانون االإنتخابي املواطنني من الت�سويت الأي 

مر�ّسح يرغبون يف الت�سويت له يف الدائرة امل�سجلني فيها بغ�ص النظر عن طائفة املر�ّسح. 

كما ميكنهم الت�سويت الأكرب عدد من املر�سحني ما دام ان هذا العدد ي�ساوي عدد املقاعد 

املخ�س�ص لهذه الطائفة.

يجري االنتخاب باالقرتاع ال�رضي لكن ال وجود الأوراق منوذجية موّحدة مطبوعة م�سبقًا. ال 

وجود حل�سة خا�سة بالن�ساء يف االنتخابات اللبنانية. ويف حني اأن هناك العديد من االأحزاب 

ال�سيا�سية، اإال اأنها اأقل اأهمية وال توازي تلك املوجودة يف اأنظمة دميقراطية اأخرى عريقة.

اأما النظام الق�سائي يف لبنان فهو مزيج بني القانون املدين الفرن�سي والقانون العثماين 

والقانون ال�رضعي والكن�سي وقد ترك االنتداب الفرن�سي اأثراً ما زال هو االأقوى. يوجد هناك 

جمل�ص د�ستوري يحكم يف د�ستورية القوانني. واملجل�ص االأعلى م�سوؤول عن الف�سل يف اأي 

اتهامات بحق ال�سلطة التنفيذية )�سواء رئي�ص اجلمهورية اأو رئي�ص جمل�ص الوزراء( اإىل جانب 

اأربع حماكم نق�ص. 

ويوجد جمل�ص ا�ست�ساري هو مبنزلة حمكمة اإدارية يف لبنان.  كما يوجد اأي�سًا تنظيم 

ف�سفا�ص للمحاكم الدينية التي متار�ص يف معظمها التحكيم الطوعي، وهي تعالج ق�سايا 

الزواج واالإرث، وق�سايا اأخرى مرتبطة باالأحوال ال�سخ�سية. يحق لقادة الطوائف املختلفة 

واملعرتف بهم ر�سميًا اأن يت�ساوروا مع املجل�ص الد�ستوري ب�ساأن ق�سايا قد توؤثر على طوائفهم 

وتخ�سع لقوانني خا�سة بها.

يعنّي الق�ساة ب�سكل عام من قبل وزير العدل، الذي عليه اأن يحر�ص على اأن ميّثل الق�ساة 

اأكرب عدد ممكن من الطوائف املوجودة يف لبنان. واحلكومة م�سوؤولة ب�سكل وا�سع عن موازنة 

املحاكم اإدارتها. وهي م�سوؤولة اأي�سًا عن املقا�ساة والتحقيق، االأمر الذي يوؤدي اإىل وقوف 

الق�ساء يف �سف احلكومة يف العديد من الق�سايا. بع�ص اأع�ساء جمل�ص الق�ساء االأعلى 

يعَيّنون من قبل ال�سلطة التنفيذية، وبع�سهم يعينهم املجل�ص نف�سه )كل الق�ساة معينون(. 

وبنتيجة املطاف فاإنه ميكن و�سف الق�ساء اللبناين باأنه �سبه م�ستقل، وبالتاأكيد اأكرث 

ا�ستقاللية من الهيئات ال�سابقة. 

غالبًا ما تكون لعبة تطبيق القانون واالأمن يف لبنان م�سّو�سة بوجود جمموعة من الالعبني 

النافذين يف اإدارات وموؤ�س�سات الدولة، والالعبون الدوليون واملقاومة املتمثلة بحزب اهلل 

املمثل يف احلكومة اأي�سًا. ب�سكل عام، قوى االأمن الداخلي هي امل�سوؤولة عن االأمن الداخلي 

مبوؤازرة اجلي�ص اللبناين الذي يكمن دوره اأواًل يف احلفاظ على اال�ستقرار الداخلي واحلياد على 

ال�ساحة ال�سيا�سية اللبنانية املتنوعة يف اأوقات االأزمة.
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ي�سمن الد�ستور حرية ال�سحافة التي تتمتع بدور رائد يف املجتمع اأكرث من معظم بلدان 

املنطقة. واملوؤ�س�سات االإعالمية اللبنانية متنوعة امليول و التيارات، و هناك ما يزيد على 40 

حمطة اإذاعة واأكرث من 15 حمطة تلفزيونية، وما يزيد على 15 �سحيفة يومية ت�سدر حوايل 

220 األف ن�سخة يوميًا، اإىل جانب عدد كبري من املجالت وال�سحف االأ�سبوعية، مما يرفع 

العدد اإىل 50 موؤ�س�سة. موؤخراً، بداأ لبنان با�ستخدام الو�سائل االإعالمية احلديثة مثل االإنرتنت. 

وجتدر االإ�سارة اأي�سًا اإىل اأن املوؤ�س�سات االعالمية كافة يف لبنان متلكها �سخ�سيات وزعماء 

�سيا�سيون، مما ي�سكك يف حيادية هذه امل�سادر. لكن، ال بد من الت�سديد جمدداً على اأن لبنان 

ي�شبق باأ�شواط اأي بلد يف املنطقة من حيث حرية ال�شحافة، وحرية التعبري التي يتمتع بها 

�سها قانون التجمعات النقابية عام 1909، مع 
ّ
�سعبه. ويتمتع لبنان اأي�سًا بحرية نقابية كر

توفري الت�سهيالت موؤخراً يف عملية ت�سجيل املنظمات واجلمعيات يف البالد.

الو�سع االقت�سادي يف لبنان هو كالتايل: اإجمايل الناجت املحلي فيه )وفقًا ل�سعر ال�رضف 

الر�سمي( هو 28.02 مليار دوالر اأمريكي، مع معدل دين ن�سبته 163.5 يف املئة من الناجت 

املحلي وجمموعه 55 مليار دوالر اأمريكي وياأتي يف املرتبة الثالثة من حيث ارتفاع الدين 

مقابل اإجمايل الناجت املحلي12. بلغ معدل النمو عام 2008 ن�سبة 7 يف املئة وهو ارتفاع مهم 

. ويعتمد االقت�ساد اللبناين ب�سكل 
3
مقارنة مع معّدل النمو ال�سلبي عام 2006 )- 4.3 يف املئة(

اأ�سا�سي على اخلدمات مثل ال�سياحة والقطاع امل�رضيف والتجارة اإىل جانب ال�سناعة والزراعة.

ويف اخلتام من ال�رضوري االإ�سارة اإىل الدور االأ�سا�سي الذي يلعبه املجتمع الدويل يف لبنان. 

فمن الناحية االقت�سادية يعتمد لبنان ب�سكل كبري على امل�ساعدة اخلارجية وعلى جمتمع 

املانحني. يف كانون الثاين/ يناير 2007 وعقب احلرب االإ�رضائيلية التي دامت 34 يومًا ُنّظم 

، حيث مّت التعهد بتقدمي م�ساعدات تقّدر بحوايل 8 
4
موؤمتر املانحني املعروف مبوؤمتر باري�ص

مليار دوالر اأمريكي لدعم االقت�ساد اللبناين واإعادة االإعمار.

لقد مت التو�سل اإىل اتفاقي الطائف والدوحة بف�سل ح�سور خارجي �سمل قوًى اإقليمية مثل 

اململكة العربية ال�سعودية ودولة قطر و�سوريا وجامعة الدول العربية، اإ�سافة اإىل قوى دولية 

بينها الوليات املتحدة الأمريكية وفرن�شا، ما يظهر مدى ارتباط ال�شيا�شة اللبنانية بالعبني 

اأ�سا�سيني و بدول عاملية و اإقليمية لعبت اأدواراً كان لها اإنعكا�سات هامة على ال�سيا�سة 

الداخلية اللبنانية. 

حتى القطاع االأمني نظراً لوجود مل ي�سلم من التدويل فهناك قوات التدخل التابعة لالأمم 

املتحدة يف جنوب لبنان)UNIFIL(، كما جتدر االإ�سارة اإىل اأن الق�ساء اللبناين مت  تدويله 

مع اإن�ساء املحكمة اخلا�سة من اأجل لبنان )STL( يف اآذار/ مار�ص 2006، للنظر يف ق�سية 

اإغتيال الرئي�ص الراحل رفيق احلريري و العديد من ال�سخ�سيات. 

تعك�ص هذه االأرقام الو�سع االقت�سادي يف العام 2008 وهي مف�سلة على املوقع التايل:
 3

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

امل�سدر نف�سه.
 4
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وفقًا ملوؤ�رض مدركات الف�ساد لعام 2008، ياأتي لبنان يف املرتبة 102 على قائمة من 180 

دولة )املرتبة 11 من اأ�سل 20 دولة يف املنطقة العربية(، وقد �سجل عالمة 10/3. وقد 

بقي هذا الرقم م�ستقراً خالل العامني املن�رضمني حيث مل يالحظ اأي تقدم نظراً لال�سطراب 

ال�سيا�سي الذي عا�سته البالد يف االآونة االأخرية. كما تعك�ص موؤ�رضات اأخرى �سوء معايري 

احلكم ال�سالح يف لبنان اإىل جانب �سعف ال�سفافية وامل�ساءلة، وغياب حق الو�سول اإىل 

املعلومات واآليات اأخرى ملكافحة الف�ساد. على �سبيل املثال ووفقًا ملوؤ�رض النزاهة العاملي 

على مدى عامني متتاليني 2006 و2007 �سّجل لبنان عالمة "�سعيفة جداً " بلغت100/45 

 ووفقًا ملوؤ�رض املوازنة املفتوحة 
5
عام 2007، ب�سبب �سعف املوؤ�س�سات التي متت مراجعتها.

للعام OBI( 2008( الذي يقي�ص ال�سفافية يف عملية و�سع املوازنة الوطنية، �سّجل لبنان 

 
6
ن�سبة 32 يف املئة مما يعك�ص  واقعًا هو، توفري احلد االأدنى من املعلومات للراأي العام.

واأخرياً، ووفقًا ملوؤ�رضات احلكم ال�سالح العاملية ال�سادرة عن البنك الدويل والتي ن�رضت يف 

متوز/ يوليو 2009 ح�سل لبنان على عالمات ت�سري بو�سوح اإىل تزايد الف�ساد يف البالد. 

فمن اأ�سل ما يزيد على 212 دولة خ�سعت للدرا�سة، ياأتي لبنان يف املرتبة 146 من حيث 

فعالية احلكومة، ويف املرتبة 202 من حيث اال�ستقرار ال�سيا�سي، ويف املرتبة 108 من حيث 

امل�ساءلة واملحا�سبة، ويف املرتبة 167 من حيث مراقبة الف�ساد، وهي تعترب "اأكرث البيانات 

 
7
املثرية للقلق يف التقرير".

ر�سم بياين رقم )1( ترتيب لبنان الدويل بح�سب موؤ�رش مدركات الف�ساد

امل�سدر: ال�سفافية الدولية

ي�ست�رضي الف�ساد يف جميع م�ستويات املجتمع والدولة يف لبنان، وبكافة اأ�سكاله منها 

اال�ستزالم، والزبائنية، و�رضاء االأ�سوات، واختال�ص االأموال. وكما اأوردت اجلمعية اللبنانية 

لتعزيز ال�سفافية )LTA( واملكتب القطري لربنامج االأمم املتحدة للتنمية يف كتاب نحو 

ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد، فاإن اأ�سباب الف�ساد يف لبنان هي "اجتماعية، 

8
وتنظيمية، و�سيا�سية، وهيكلية، واقت�سادية".

Global Integrity: www.globalintegrity. ميكن احل�سول على  معلومات اإ�سافية على املوقع االلكرتوين للنزاهة العاملية
 5

  org
http://openbudgetindex.org/files/cs_lebanon.pdf 

 Galey Patrick، "عالمات �سيئة لل�سيا�سيني اللبنانيني يف جمال احلوكمة: درا�سة البنك الدويل تظهر اأن البالد تواجه ف�ساداً 
7

.2009/7/10 ،Daily Star ،ًمتزايدا

برنامج االأمم املتحدة للتنمية واجلمعية اللبنانية لتعزيزال�سفافية - ال ف�ساد
 8
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9
ومن بني االأ�سباب الرئي�سية للف�ساد يف لبنان، ميكننا اأن نذكر ما يلي:

عدم الثقة التاريخية باملوؤ�س�سات العامة: اإن نفوذ االأطراف الفاعلة من خارج الدولة –  ●

الزعامات الدينية والعائلية على �سبيل املثال - يقّو�ص �رضعية الدولة. فتاأ�سي�ص الدولة 

اللبنانية بحد ذاته يظهر نوعية االآليات "غري الر�سمية" التي تنظم احلياة املدنية. امليثاق 

الوطني عام 1943 اأن�ساأ عرفًا وقواعد غري مكتوبة �سملت اأهم الق�سايا الد�ستورية، 

واأ�سعفت من �سيادة القانون. احلدود االإدارية كانت غام�سة و جرى االلتزام بها.

عدم الثقة بالدولة ق�سية تاريخية وثقافية، نظراً اإىل غياب املقاربة الت�ساركية يف �سنع  ●

القرار. ويف املا�سي، غالبًا ما كانت الدولة بحد ذاتها )ولو كانت يف معظمها �سلطات 

ا�ستعمارية( تت�رضف ب�سكل تع�سفي بحق مواطنيها. اذاً مع فقدان الثقة باحلكومة، 

والقانون، وامل�سارات الق�سائية ال�سلمية. لي�ص من املفاجئ ح�سول ر�سوة واأ�سكال اأخرى 

من الف�ساد ب�سكل منتظم. وال�سبب االأ�سا�سي وراء ا�ست�رضاء الف�ساد هو اأنه يح�سل خارج 

القنوات الر�سمية وال�سّفافة. 

اإعتماد الطائفية يف تقا�سم ال�سلطة، فقد اأدخل اتفاق الطائف عام 1990 )وعززه الحقًا  ●

اتفاق الدوحة عام 2008( �سيغة �سارمة لتقا�سم ال�سلطة يف لبنان بحيث جرى تق�سيم 

ال�سلطة بني زعماء احلرب، وقادة امليلي�سيات ال�سابقني، و�سخ�سيات �سيا�سية متثل خمتلف 

اجلماعات ال�سيا�سية النافذة يف لبنان.  هذا النظام الذي يعتمد على امل�ساومة �ساهم يف 

تناف�ص اجلماعات الطائفية على موارد الدولة واأقام �سبكات من الزبائنية، حيث ترّوج 

10
النخب مل�سالح جماعاتها وحتافظ عليها.

افتقار الوعي مل�سكلة الف�ساد، واأ�سبابها وعواقبها: مييل املواطنون اإىل عدم اإدراك  ●

حقوقهم، ويبدو الف�ساد وكاأنه املخرج الوحيد ملتاهات البريقراطية الثقيلة. ويف اإطار 

تفاعل املواطنني مع الدولة، يبدو الف�ساد كاأمر طبيعي وعادي يف املمار�سة. ت�سّهل 

الر�سوة املعامالت التي غالبًا ما تكون مكلفة وتتطلب وقتًا طوياًل الإجنازها. فعلى �سبيل 

املثال ولي�ص احل�رض، مُيار�ص الف�ساد على م�ستوى �سغري حني يريد مواطن اإ�سدار رخ�ص 

و اإجازات يحتاج اإليها يف حياته اليومية مثل رخ�سة �سوق، اأو رخ�سة بناء، اأو اإجناز 

معامالت جمركية، اأو قب�ص حوالة من ال�سمان االإجتماعي و االإقت�سادي، ...الخ

 للح�سول على حتليل كامل حول اأ�سباب الف�ساد انظر:
 9

Toufic K. Gaspard, A Political Economy of Lebanon, 1948-2002, The Limits of Laissez-faire (Leiden-Boston: 
Brill Publishers, 2004); Tom Pierre Najem, Lebanon’s Renaissance. The Political Economy of Reconstruction 
(Reading: Ithaca Press, 2000) ; Michael Johnson, Class & Client in Beirut, The Sunni Muslim Community 
and the Lebanese State 1840-1985 (London: Ithaca Press, 1986); Albert Dagher, L’Administration 
Libanaise après 1990, Contribution au colloque sur “ Le Modèle de l’Etat développemental et les 
défis pour le Liban,” Beirut, 15-16 February 2002, at http://matisse.univ-paris1.fr/ID/dagher.pdf /; 
Mohammad F. Mattar, “On Corruption,” in: Nawaf Salam, ed., Options for Lebanon (London – New York: 
The Centre of Lebanese Studies, Oxford and I.B. Tauris, 2004); Reinoud Leenders, “Nobody having 
too Much to Answer For: ‘Laissez-Faire’ Networks and Post-War Reconstruction in Lebanon,” in: Steven 
Heydemann, ed., Networks of Privilege, The Politics of Economic Reform in the Middle East (New York: 
Palgrave Macmillan, 2003), available on http://home.medewerker.uva.nl/r.e.c.leenders/index.html;  
Reinoud Leenders, “Public Means to Private Ends: State Building and Power in Post-War Lebanon,” in: 
Eberhard Kienle, ed., Politics From Above, Politics from Below: The Middle East in the Age of Economic 
Reform (London : Saqi Books, 2003); Reinoud Leenders, “Lebanon’s Political Economy: After Syria, an 
Economic Ta’if?”, in : MIT Electronic Journal of Middle East Studies, vol. 6( Summer 2006) ;  Paul Kingston, 
“Patrons, Clients and Civil Society: A Case Study of Environmental Politics in Postwar Lebanon,” in : 
Arab Studies Quarterly, vol. 23, no 1 (Winter 2001) ; Nizar Hamzeh, “Clientelism, Lebanon: Roots and 
Trends,” Middle Eastern Studies, vol. 37, no 3 (July 2001‘) ; Tony Atalla, Taqniyyat at-Tazwir al-Intikhabi wa 
Sibul Mukafahatiha, (Beirut: 1996) ; E. Bonne , Vie publique, patronage et clientèle: Rafic Hariri à Saida, 
(Paris/Beirut: 1995) ; United Nations Development Programme and Lebanese Transparency Association, 
Towards a National Anti-Corruption Strategy (UNDP & LTA: Beirut, 2009), Khalil Gebara, Reconstruction 
Survey: The Political Economy of Corruption in Post-War Lebanon (Tiri: London; LTA: Beirut. 2007), and 
Gaelle Kibranian, "Communal Corruption and Peace Building in Lebanon,"  New Routes (Life and Peace 
Institute: Tufts University. 2009). 

Gaelle Kibranian, «Communal Corruption and Peace Building in Lebanon,» (Massachusetts: New 
Routes. Life and  Peace  Institute: Tufts University, 2009).
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عدم اال�ستقرار: ُيعترب تاريخ لبنان االأكرث ا�سطرابًا نظراً اإىل احلروب الع�سائرية، واحلرب  ●

االأهلية، والتدخالت االأجنبية، والتقاتل الطائفي، والف�سل احلكومي. وبالتايل فاإن الثقة 

باحلكومة حمدودة يف الالوعي املدين لدى اللبنانيني.

اأّدت احلرب العبثية وعلى فرتة طويلة، اإىل طفرة  يف عملية البناء، مما اأّدى اإىل ف�ساد ا�ست�رضى 

يف عملية اإعادة االإعمار بعد احلرب.

�سعف الهيكلية القانونية واالآليات/االأدوات الوطنية ملكافحة الف�ساد: �سادق لبنان  ●

يف ت�رضين االأول/اأكتوبر 2008 على اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، وهي 

ت�سكل الت�رضيع االأكرث �سمولية حول مكافحة الف�ساد حتى تاريخنا هذا. ويفتقر لبنان 

اإىل ت�رضيعني بالغي االأهمية، وهما قانون  احلق يف الو�سول اإىل املعلومات، وقانون 

حماية كا�سفي الف�ساد، وهما ُيعتربان اأ�سا�سيني للم�سي قدمًا يف اأي ا�سرتاتيجية ملكافحة 

الف�ساد. ويفتقر لبنان اأي�سًا اإىل ت�رضيع حول ت�سارب امل�سالح، كما توجد حاجة اإىل 

اإ�سالح ت�رضيعات اأخرى قائمة كما هو وارد يف ق�سم التو�سيات. كذلك، وكما متت االإ�سارة 

مطّواًل، يفتقر لبنان اإىل موؤ�س�ستني رئي�سيتني ملكافحة الف�ساد، وهما ركنان اأ�سا�سيان الأي 

نظام وطني للنزاهة: الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد و موؤ�س�سة و�سيط اجلمهورية.

كما ذكرنا اآنفًا، يتخذ الف�ساد يف لبنان اأمناطًا كثرية وقد يظهر مبظهر "الف�ساد على م�ستوى 

حمدود"،معتمداً على مبالغ �سغرية، كما ميكن اأن يتخذ حجمًا كبرياً وبالتايل يو�سف الف�ساد 

بـ"الف�ساد ال�سخم".

يف ما يلي بع�ص من اأنواع الف�ساد التي نراها يف لبنان:  

الزبائنية النظامية

من �ساأن بناء التغيري داخل املجتمع على اأ�سا�ص �سيا�سات تدبري االأمور، ترجيح امليزان  ●

الطائفي وحث املجموعات ال�سغرية اأو الطوائف على العودة اىل اجلذور واللجوء اإىل زعماء 

طوائفهم. من خالل �سيغة بالية ت�ساطرلتقا�سم ال�سلطات، مبنية على احلفاظ على اجلمود 

بني النخب الطائفية، يتوافر جو موؤات وحمّفز للنزاع االأهلي يف زمن التعبئة االجتماعية، 

حني تتجاوز االأعباء املتمثلة بال�سغوطات اآنفة الذكر القدرات التي تبقى منخف�سة ن�سبيًا 

�سمن النظام الطائفي، متامًا  كما ح�سل يف االأعوام 1958 و1975 و2008.

ف�سل الق�ساء

االإ�ستن�ساب يف تنفيذ القانون ويف االأحكام ال�سادرة عن املحاكم هو وجه اآخر من اأوجه  ●

الف�ساد القائمة يف لبنان. فقد تعرثت التحقيقات يف االغتياالت ذات الدوافع ال�سيا�سية 

موؤخراً اأو امتدت اأكرث مما يفرت�ص بتحقيق عادي اأن يطول.

الغ�س يف االنتخابات

توجد اأ�سباب متجذرة وراء عمليات الف�ساد والغ�ص يف ال�سيا�سة اللبنانية. فمثاًل غياب  ●

اأوراق اإقرتاع مطبوعة م�سبقًا ي�ساعد االأطراف ال�سيا�سية املتناف�سة على �رضاء االأ�سوات، 

وقد ي�سبب مبمار�سة اأنواع اأخرى من الغ�ص يف االنتخابات. 

الر�شوة هي من اأ�شكال الف�شاد الأكرث رواجًا يف الأو�شاط ال�شيا�شية. ●

يتم ت�سهيل املعامالت البريقراطية من خالل دفع الر�ساوي، املعروفة با�سم البخ�سي�ص.  ●

7 لمحة عن الفساد



33 نظام النزاهة الوطني-لبنان 2011

فعلى �سبيل املثال، ال�سدار بديل عن رخ�سة ال�سوق يجب دفع 7 دوالرات على �سكل 

بخ�سي�ص، ولت�سجيل ال�سيارة 27 دوالراً وجتديد جواز ال�سفر تقريبًا 70 دوالراً. وقد ي�سل 

11
 البخ�سي�ص املطلوب مقابل رخ�سة بناء منزل �سكني اإىل اأكرث من 2000 دوالر.

ي�سّنف واقع الف�ساد يف لبنان كما يلي:

التكاليف ال�سيا�سية

تعود الكلفة ال�سيا�سية الرئي�سية للف�ساد يف لبنان اإىل فقدان الثقة يف النظام واإىل ف�سل يف   ●

�سيادةب�سط �سلطة القانون. ف�رضعية الدولة مهّددة، فبالن�سبة اإىل بلد ذا تاريخ م�سطرب 

مثل لبنان، هذا م�سدر قلق على جميع االأ�سعدة. كما اأن التفاوتات الكبرية يف الدخل 

الناجتة عن الف�ساد تزيد من حالة عدم اال�ستقرار التي ت�سّبب انق�سامات يف جمتمع مفّكك 

اأ�ساًل. وما يعّزز ذلك هو واقع مفاده اأن لبنان مبني على �سيغة تقا�سم ال�سلطات، مما 

يرّوج لنخبة �سيا�سية معّينة تدخل يف عملية التالعب والرتويج مل�سالح جماعات اأو 

طوائف معّينة. 

التكاليف املالية

الف�ساد وغياب  ● االأجنبية ب�سبب   لال�ستثمارات املبا�رضة 
ّ
يوجد فقدان وا�سح وجلي

لبنان. ال�سفافية يف 

ال�رضكات اخلا�سة واملرافق العامة على حد �سواء تخ�رض مبالغ طائلة من االأموال ب�سبب  ●

 هذا املال 
12

نق�ص الت�رضيعات وحتديداً تطبيق مبادئ احلكم ال�سالح يف ال�رضكات.

ال�سائع ميكن اإعادة 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 اأمراً �سعبًا وهو �سبب رئي�سي وراء تراجع مداخيل الدولة. اأما ممار�سات االإنفاق 

من قبل احلكومة، فت�ساف اإىل تكاليف الف�ساد املالية يف لبنان. وحني ال تعطى العقود 

ملقدم العرو�ص االأرخ�ص/االأف�سل، ترتفع انفاقات الدولة بوترية اأ�رضع مما يجب )التلزمي 

بالرتا�سي(. و قد بلغ م�ستوى الدين يف لبنان حواىل  بليون 55 مليار دوالر لعام 2008 

عام 2009- وهو معدل بالكاد نرى اإنعكا�ساته يف جودة اخلدمات املقدمة من الدولة. 

التكاليف االقت�سادية واالجتماعية وتكاليف اأخرى

للف�ساد يف لبنان اآثاره على هجرة االأدمغة مما يوؤدي اإىل ارتفاع م�ستويات الهجرة  ●

يف البالد. وقد انت�رضت هجرة االأدمغة ب�سكل كبري، وذلك كنتيجة مبا�رضة ملا ي�سمى 

بالعالقات ال�سخ�سية والوا�سطة يف لبنان، وميكن حت�س�سها ب�سكل اأكرب يف �سفوف 

ال�سباب. اأما العمالة، �سواء يف القطاع العام، اأو يف القطاع اخلا�ص، فلي�ست مبنية 

بال�رضورة على  مفهوم اجلدارة بل على �سبكات الزبائنية املوجودة على م�ستويات 

الدولة واملجتمع كافة.

يرتك الف�ساد اآثاره يف لبنان على البيئة اأي�سًا. فعلى �سبيل املثال، لطاملا مّت اللجوء  ●

اإىل الر�سوة من اأجل ا�ستغالل الك�سارات، وتخطي اأكرث من قرار لوقفها، نظراً ملا ت�سببه 

من اأ�رضار بيئية; اىل جانب مثاًل و�سع اليد على االأمالك العامة البحرية و النهرية 

وامل�ساعات يف العديد من املناطق.   

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

نا�رض ال�سعيدي، حوكمة ال�رشكات يف دول منطقة ال�رشق االأو�سط و�سمال افريقيا: تعزيز ال�سفافية واالف�ساح. )بريوت: اجلمعية 
 12

اللبنانية لتعزيز ال�سفافية، 2004(.

7 لمحة عن الفساد
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 ،)UNCAC( على الرغم من اأن لبنان قد �سادق على اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

كما �سيظهر يف مراحل خمتلفة من درا�سة النظام الوطني للنزاهة يف لبنان، مل تو�سع يومًا 

اإ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد من قبل الدولة اللبنانية. فقد قام نواب مببادرات منعزلة 

اأو فردية بدون التو�سل اإىل خطة موحدة ملكافحة الف�ساد على امل�ستوى االإقليمي اأو املحلي 

اأو الوطني. وللتعوي�ص عن هذه الثغرة اأخذت منظمات املجتمع املدين اأو منظمات القطاع 

اخلا�ص مبادرة تعزيز احلكم ال�سالح وال�سفافية وامل�ساءلة يف لبنان بدعم من االأطراف 

الدولية املانحة، وهو منحى تزايد ت�ساعديًا منذ اأحداث العام 2005.

يعر�ص هذا الق�سم بع�ص امل�ساريع القليلة التي اأطلقها م�سوؤولون لبنانيون ملكافحة الف�ساد. 

ويرّكز اأي�سًا على عّينة من م�ساريع مكافحة الف�ساد التي اأطلقتها منظمات املجتمع املدين 

والقطاع اخلا�ص اللبناين، كما يلقي ال�سوء على دور املنظمات الدولية وجمتمع املانحني يف 

هذا النوع من املبادرات.

اأن�سطة مكافحة الف�ساد الر�سمية

مكتب وزير الدولة ل�سوؤون التنمية االإدارية )OMSAR(: بعد مرور ب�سع �سنوات على انتهاء 

احلرب االأهلية يف لبنان، مّت اإن�ساء مكتب وزير الدولة ل�سوؤون التنمية االإدارية للتعاطي مع 

كل جوانب االإ�سالح والتنمية االداريني. ومذاك اأطلق مكتب وزير الدولة ل�سوؤون التنمية 

االإدارية OMSAR عدة مبادرات ملكافحة الف�ساد يف لبنان، مبا يف ذلك �سياغة قوانني 

مكافحة الف�ساد مثل قانون حرية الو�سول اإىل املعلومات وقانون اآخر للرتويج الإن�ساء 

موؤ�س�سة و�سيط اجلمهورية يف لبنان. وقام مكتب وزير الدولة ل�سوؤون التنمية االإدارية اإىل 

جانب مكتب االأمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرائم بو�سع ميثاق ال�سباب ملكافحة الف�ساد. 

ف الف�ساد بو�سوح ويزود 
ّ
وهذا امليثاق الذي ن�رض باللغة العربية والفرن�سية واالنكليزية يعر

 كذلك ن�رض مكتب وزير الدولة 
13

ال�سباب باإر�سادات توجيهية للتعرف اإىل الف�ساد ونبذه.

ل�سوؤون االإ�سالح االداري مدونة �سلوك ملوظفي الدولة يف كانون االأول/دي�سمرب 2001 

�سمّنها توجيهات للممار�سات االأخالقية من قبل موظفي القطاع العام. هذه املدونة لي�ست 

وثيقة ملزمة، ومل يعّمم ا�ستخدامها على االإدارات واملوؤ�س�سات العامة. كذلك من بني املبادرات 

االأخرى التي قام بها مكتب وزير الدولة ل�سوؤون التنمية االإدارية، حماولة خجولة الإعادة 

 
14

تنظيم هيكليات الوزارات وت�سهيل االإجراءات االإدارية.

�رضكاء يف ال�سفافية: يف ت�رضين االأول/ اأكتوبر 2007 وّقعت وزارة املال مذكرة تفاهم مع 

اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية - ال ف�ساد حتت عنوان »�رضكاء يف ال�سفافية. ويف اإطار 

مذكرة التفاهم هذه، تلتزم وزارة املال بزيادة ال�سفافية من خالل االمتثال ملبادئ الو�سول 

اإىل املعلومات وت�سهيل مراقبة الراأي العام ل�سنع القرارات واالأن�سطة واالإّطالع على امل�ستندات. 

ويكمن دور اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية يف توفري امل�ساعدة التقنية لوزارة املال 

15
وم�ساعدة هذه االأخرية على ن�رض املعلومات للراأي العام.

ميكن مراجعة هذا امليثاق على املوقع االلكرتوين التايل:
 13

 http://www.omsar.gov.lb/Cultures/en-US/Publications/Charters/Pages/Fighting%20corruption.aspx

 برنامج االمم املتحدة للتنمية واجلمعية اللبنانية لل�سفافية، نحو ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد ) بريوت : اجلمعية 
 14

اللبنانية لتعزيز ال�سفافية وبرنامج االأمم املتحدة للتنمية، 2009(، �ص 10. 

  مذكرة تفاهم موقعة متوافرة على املوقع االلكرتوين التايل: 
 15

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

8 أنشطة مكافحة الفساد
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جلنة التحقيق اخلا�سة: اأن�سئت جلنة التحقيق اخلا�سة واأحلقت بامل�رضف املركزي من  ●

اأجل التحقيق يف ق�سايا تبيي�ص االأموال يف لبنان. وتدقق هذه اللجنة يف ملفات عن 

�سفقات م�ستبه بها يقوم بها رجال اأعمال لبنانيون واأجانب.

م�سودة قانون ملكافحة الف�ساد: يف ت�رضين الثاين / نوفمرب 2007 قّدم النائب روبري  ●

عة ملكافحة الف�ساد. وتتطرق هذه امل�سودة 
ّ
غامن اإىل الربملان اللبناين م�سودة قانون مو�س

اإىل حماربة الف�ساد يف القطاع العام. وتنتظم �سمن عنوانني اأ�سا�سيني: يف الق�سم االأول 

تن�ّص على حتديد الف�ساد، ويف الق�سم الثاين توّفر اإجراءات وتوجيهات الإن�ساء جلنة وطنية 

 نظراً اإىل اال�سطرابات ال�سيا�سية التي واجهتها البالد منذ عام 2005 
16

ملكافحة الف�ساد.

جرت مناق�سة م�سودة القانون اأواًل واعتمدت بعد اأكرث من عام على رفعها من قبل اللجنة 

17
النيابية لالإدارة و العدل اإىل املجل�ص النيابي للت�سويت عليها.

برملانيون لبنانيون �سد الف�ساد )LebPAC :)LebPAC هو الفرع الوطني للمنظمة  ●

العاملية لربملانيني �سد الف�ساد )GOPAC( وبرملانيني عرب �سد الف�ساد )ARPAC(. على 

الرغم من اأن برملانيون لبنانيون �سد الف�ساد هي منظمة قائمة بذاتها، �سيتم التطرق 

اإليها بالتف�سيل يف الق�سم املخ�س�ص للمبادرات الر�سمية، اإذ ت�سم اأع�ساًء من جمل�ص 

النواب. ومتثل منظمة LebPAC اآراء خمتلف الكتل النيابية يف لبنان والع�سوية �سانحة 

للجميع دون متييز يف االنتماءات ال�سيا�سية. وباعتبارها جزءاً من احلركة االإقليمية، 

قامت بتطبيق مبادرات وطنية واإقليمية ملكافحة الف�ساد. وقد رّكزت LebPAC على 

جماالت عدة للرتويج ملهمة برملانيني عرب �سد الف�ساد يف البالد. وقد عملت حتديداً على 

م�ساريع ترّوج لل�سياغة القانونية وللتعديالت القانونية للو�سول اإىل ت�رضيعات ملكافحة 

الف�ساد وذلك كطريقة للحث على تطبيق اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد. وتقوم 

اأن�سطة LebPAC الرئي�سية على تطوير اأدوات الرقابة الربملانية، وعلى ال�سفافية يف 

جماالت ال�سناعة والزراعة واخلدمات، وعلى و�سع املوازنة، اإ�سافة اإىل و�سع مدونات 

�سلوك للنواب. اإن منظمة LebPAC هي الع�سو املوؤ�س�ص الذي يقود ال�سبكة الوطنية  اإىل 

احلق يف الو�سول اإىل املعلومات وهي تتوىل من�سقية جمموعة العمل القانونية.

اأن�سطة مكافحة الف�ساد بقيادة املجتمع املدين

اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية اإن – ال ف�ساد: تعد اجلمعية اللبنانية لتعزيز  ●

ال�سفافية – ال ف�ساد اأول منظمة غري حكومية لبنانية تهدف اأ�سا�سًا اإىل مكافحة 

الف�ساد يف لبنان. فبعد 10 �سنوات على وجودها، اأ�سبح للجمعية �سل�سلة وا�سعة من 

مبادرات مكافحة الف�ساد مل�سلحة املعنيني يف القطاعني العام و اخلا�ص وال�سباب 

واملواطنني اللبنانيني ب�سكل عام. ومل تكن اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية نا�سطة 

على امل�ستوى الوطني فح�سب،  اإمنا على م�ستوى املنطقة العربية اأي�سًا. وتعمل هذه 

اجلمعية بطريقة المركزية،وتنفذ م�ساريع ملكافحة الف�ساد يف البالد مب�ساعدة من 

من�سقية الربامج امليدانية. ومن بني اأبرز امل�ساريع التي قامت بها اجلمعية اللبنانية 

لتعزيز ال�سفافية، م�رضوع الرتبية املدنية  يف جنوب لبنان، وم�رضوع مراقبة احلمالت 

االإنتخابية قبل وخالل االنتخابات النيابية عام 2009 )�سابقة يف لبنان ويف العامل 

العربي(، واملركز اللبناين حلماية �سحايا الف�ساد الذي اأطلق موؤخراً، والذي بدوره 

يتلّقى �سكاوى عن حاالت ف�ساد ويوّفر الن�سح واالإر�ساد ل�سحايا الف�ساد. 

و�سعت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية مدونات توجيهية ت�ستهدف م�ستفيدين  ●

خمتلفني من القطاع اخلا�ص، ومن �سمنهم ال�رضكات ال�سغرية واملتو�سطة، وال�رضكات 

  تت�سمن الفقرة حول الهيئات الوطنية ملكافحة الف�ساد، التفا�سيل حول االإ�سرتاجتية الوطنية ملكافحة الف�ساد املقرتحة.  
 16

17  النهار، 2007/11/21.
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امل�سجلة يف البور�سة، وال�رضكات التي متلكها االأ�رض، ونّفذت اجلمعية اإىل جانب كل هذه 

االإجنازات اأن�سطة خا�سة تعنى بعمليات اإعادة االإعمار بعد احلرب يف خمتلف املناطق، 

وال�سفافية يف عملية اإعداد املوازنة وامل�ساركة يف عملية التخطيط املدين. كما توّفر 

اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية التدريب على ق�سايا تتعلق بتطبيق قواعد احلكم 

ال�سالح يف ال�رضكات وا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد وتنفيذ م�ساريع مكافحة الف�ساد 

   
18

يف لبنان ويف املنطقة العربية.

ال�سبكة الوطنية للحق يف الو�سول اإىل املعلومات: يف ني�سان/ اأبريل 2008 مّت اإن�ساء  ●

ال�سبكة الوطنية اللبنانية للحق يف الو�سول اإىل املعلومات وحماية كا�سفي الف�ساد 

مببادرة من اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية – ال ف�ساد ومنظمة برملانيون لبنانيون 

�سد الف�ساد و جمعية الدفاع عن احلقوق واحلريات )ADDL( بدعم من جمعية املحامني 

والق�ساة االأمريكيني – مبادرة �سيادة القانون )ABA ROLI(، وت�ضم ال�سبكة 17 منظمة 

وموؤ�س�سة )منها وزارات ونواب ونقابات ومنظمات جمتمع مدين( تلتزم مبكافحة الف�ساد 

وتعزيز ال�سفافية والو�سول اإىل املعلومات يف لبنان. وبعد مرور عام على اإن�سائها، 

وكنتيجة للتن�سيق بني جمموعة العمل القانونية وجمموعة امل�ساندة، رفعت ال�سبكة 

اإىل جمل�ص النواب م�سودة قانون للو�سول اإىل املعلومات. وحاليًا تقوم ال�سبكة بو�سع 

اللم�سات االأخرية على ت�رضيع خا�ص بحماية �سهود الف�ساد

احلملة املدنية لالإ�سالح االنتخابي )CCER(: عام 2005 اأن�ساأت اجلمعية اللبنانية  ●

من اأجل دميقراطية االنتخابات )LADE( واملركز اللبناين للدرا�سات )LCPS( واجلمعية 

اللبنانية لتعزيز ال�سفافية )LTA( احلملة املدنية لالإ�سالح االنتخابي )CCER(، التي 

جمعت 58 منظمة من املجتمع املدين بهدف الرتويج الإ�سالحات ت�سمن اإجراء عملية 

انتخابية حرة، وعادلة و�سّفافة. وكما ورد يف الق�سم املخ�س�ص مبنظمات املجتمع 

املدين تعترب هذه احلملة التجربة االأجنح ملنظمات املجتمع املدين اللبناين ،حيث �سارك 

ممثلوها يف اجتماعات جّلنة االإدارة والعدل الربملانية، وقد مت تبّني عدد ال باأ�ص به من  

االإ�سالحات التي اقرتحتها احلملة وت�سمينها يف القانون االإنتخابي اجلديد.

اأن�سطة القطاع اخلا�س

مدونة اأخالقيات: ن�رضت اجلمعية اللبنانية لرجال االأعمال RDCL يف �شباط/ فرباير 2004  ●

مدّونة اأخالقيات ت�ستهدف رجال االأعمال اللبنانيني وموظفي القطاع اخلا�ص ومن�ساآت 

19
القطاع اخلا�ص. وهذه املدّونة هي طبعًا اأداة توزعها اجلمعية على نطاق وا�سع.

اإىل جانب  ● لبنان  )ICC( يف  الدولية  التجارة  اأن�ساأت غرفة  الف�ساد:  جلنة مكافحة 

بامل�سوؤولية  املرتبطة  الق�سايا  على  ترّكز  الف�ساد  ملكافحة  جلنة  االأخرى،  جلانها 

لل�رضكات. االجتماعية 

فريق املهمات اللبناين اخلا�ص بحوكمة ال�رضكات )LCGTF(: اأن�سئ فريق املهمات  ●

اللبناين حول حوكمة ال�رضكات يف ت�رضين الثاين/ نوفمرب 2002 مببادرة من اجلمعية 

اللبنانية لتعزيز ال�سفافية – ال ف�ساد، وهي جمموعة من ممثلني مرموقني عن جمعيات 

االأعمال والقطاع العام والقطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين. هذا الفريق م�سوؤول 

عن و�سع الن�سو�ص اخلا�سة بتعزيز احلكم ال�سالح يف ال�رضكات يف لبنان مع الرتكيز 

على زيادة التوعية وتكييف املمار�سات الدولية مع الواقع يف لبنان. كذلك حتّث 

املجموعة على تعزيز احلوار بني القطاعني العام واخلا�ص.  

www.transparency-lebanon.org : ملزيد من املعلومات انظر 
 18

       http://www.rdcl.org.lb/CodeofEthicsText.pdf   19
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االأن�سطة التي تقودها منظمات دولية/جمموعة املانحني

منح ال�سفافية وامل�ساءلة )TAG(: يف اآذار/مار�ص 2001 ) وحتى كانون االأول/ دي�سمرب  ●

 )USAID( مّت التو�سل اإىل اتفاق تعاون بني الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية )2010

وموؤ�س�سة خدمات التدريب والتعليم االأمريكية ال�رضق اأو�سطية  )AMIDEAST( يف لبنان 

الطالق منح "ال�سفافية وامل�ساءلة" )TAG(. ومن خالل هذه املنح تهدف AMIDEAST اإىل 

متكني منظمات املجتمع املدين يف لبنان من اإطالق مبادرات للحد من الف�ساد والرتويج 

لل�سفافية واالإ�سالح وامل�ساءلة واحلكم اجلّيد. وحتى هذا التاريخ، قام هذا امل�رضوع 

بدعم ما يزيد على 130 منظمة حملية غري حكومية لتنفيذ 145 م�رضوعًا خمتلفًا. وت�سم 

امل�ساريع يف ما ت�سمه من�سورات و درا�سات ودورات تدريبية وموؤمترات وحمالت توعية... 

الخ. اأما امل�ستفيدون من هبات ال�سفافية واملحا�سبة فهم منظمات املجتمع املدين مثل 

اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية – ال ف�ساد واملجل�ص اللبناين للمراأة واحتاد االأ�ساتذة 

 وّفرت هبات 
20

وغرفة التجارة االأمريكية اللبنانية وجامعة بريوت االأمريكية واآخرين.

امل�ساءلة وال�سفافية ما يزيد على 4.6 مليون دوالر اأمريكي ملنظمات لبنانية من املجتمع 

املدين وبلغت كل منحة مبلغًا اأق�ساه 50 األف دوالر اأمريكي.

�سوق التنمية اللبناين )LDM(: اإنها مبادرة من البنك الدويل نّفذت من خالل �رضاكة مع  ●

برنامج االأمم املتحدة للتنمية وال�سفارة الربيطانية يف بريوت و�سندوق االأمم املتحدة 

للطفولة )UNICEF( واجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية. وقد رّكز �سوق التنمية اللبناين 

عام 2006 على "ال�سباب يف االإدارة: ر�سم امل�ستقبل". ويف اإطار هذا امل�رضوع وبعد 

دعوة لتقدمي االقرتاحات وعملية انتقاء مو�سعة ح�سلت 13 منظمة لبنانية على منح 

و�سلت قيمتها اإىل 20 األف دوالر )بلغ جمموع امل�ساهمات يف امل�ساريع 230 األف دوالر 

اأمريكي( بهدف تطبيق م�رضوع يهدف اإىل زيادة التوعية حول موؤ�رضات احلكم ال�سالح 

واآثار الف�ساد واأهمية امل�ساءلة. ولهذه املنظمات، وعددها 13، مهمات خمتلفة مثل تعزيز 

 ونظراً اإىل خربة اجلمعية 
21

امل�ساواة بني اجلن�سني وحقوق املعّوقني وحماية البيئة.

اللبنانية لتعزيز ال�سفافية يف هذه املجاالت فقد عّينت كم�رضفة على LDM 2006 با�سم 

ال�رضكاء. وقد ُنّفذت  م�ساريع LDM 2006 بحلول كانون االأول/ دي�سمرب 2007. 

نحو حوار وطني حول الف�ساد يف لبنان: عام 2004 اأطلق برنامج االأمم املتحدة للتنمية  ●

UNDP م�رضوعًا للحد من الف�ساد بالتن�سيق مع جمموعة من النواب والوزراء ومنظمات 

املجتمع املدين. وبعد عام تقريبًا تعاون برنامج االأمم املتحدة للتنمية مع اجلمعية 

اللبنانية لتعزيز ال�سفافية – ال ف�ساد من اأجل تنفيذ �سل�سلة من االأن�سطة الهادفة ملكافحة 

الف�ساد با�ستهداف اجلهات املعنية ، بينهم ال�سباب وال�سحافيني. وقد مت و�سع كتابًا 

لالأطفال ما بني �سن ال�سابعة والعا�رضة يعالج ق�سايا ذات �سلة بالف�ساد بطريقة مب�سطة 

حتاكي االأوالد. كما و�سعت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية وبرنامج االأمم املتحدة 

للتنمية برناجمًا تدريبيًا لل�سحافيني من اأجل اإف�ساح املجال اأمامهم ال�ستخدام تقنيات 

ال�سحافة التحقيقية. وعقدت �سل�سلة من الطاوالت امل�ستديرة مع منظمات من املجتمع 

املدين وال�سباب وخرباء يف مكافحة الف�ساد من اأجل ا�ستطالع اآرائهم حول الف�ساد يف 

للح�شول على قائمة كاملة بامل�شتفيدين من هبات ال�شفافية وامل�شاءلة وعلى ملخ�ص للم�شاريع انظر: 
  20 

   http://www.amideast.org/offices/lebanon/programs_services/TAG/list_projects.htm

 21   للح�شول على القائمة الكاملة بامل�شتفيدين من LDM 2006 انظر:

 http://www.undp.org.lb/communication/news/NewsDetail.cfm?newsId=40 
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لبنان، ومّت جمع نتائج ور�سات العمل هذه اإىل جانب االأبحاث امليدانية يف مطبوعة 

بعنوان: نحو اإ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد، عر�ستها اأول مرة اجلمعية اللبنانية 

لتعزيز ال�سفافية – ال ف�ساد وبرنامج االأمم املتحدة للتنمية خالل موؤمتر وطني حول 

مكافحة الف�ساد يف 25 اآذار/ مار�ص 2009. 

برنامج دعم القيادات ال�سبابية يف املجتمع املحلي ) YCSL(: قامت الهيئة الدولية  ●

لالأبحاث والتعاون )IREX( باال�سرتاك مع اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية يف بداية 

عام 2008 باإطالق برنامج قادة املجتمع املدين ال�سباب )YCSL(. ويف اإطار هذا 

امل�رضوع جرى تدريب ما يزيد على 500 �ساب على املهارات التقنية لتنفيذ م�ساريع 

ترّوج لل�سفافية واحلكم ال�سالح، اإ�سافة اإىل اإطالق حوار يتجاوز احلدود واالنق�سامات 

الطائفية يف لبنان. وبعد اإجراء عملية ت�سنيف بني امل�ساركني، مّت منح 28 جمموعة 

�سبابية حواىل 5 اآالف دوالر لكل منها لتنفيذ م�ساريع ملكافحة الف�ساد يف املناطق 

اللبنانية كافة. هذه امل�ساريع متنوعة وتعالج الف�ساد على م�ستوى اجلامعة و داخل 

االإدارة العامة وعلى خمتلف امل�ستويات االإجتماعية يف املجتمعات املحلية. و�سمن 

اإطار برنامج دعم القيادات ال�سبابية يف املجتمع املحلي مت اإطالق احتاد ال�سباب اللبناين 

 ملكافحة الف�ساد )LYCAC( يف اأيار/ مايو 2009. 
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املوارد/ الهيكلية

تتوزع ال�سلطة التنفيذية يف لبنان بني رئي�ص اجلمهورية ورئي�ص الوزراء وجمل�ص الوزراء. 

فاملادة 53 من الد�ستور تن�ص باأن على رئي�ص اجلمهورية و بالت�ساور مع رئي�ص جمل�ص 

النواب و بناًء على نتيجة اال�ست�سارات النيابية اأن يكّلف املر�سح الذي يحظى باأكرب عدد 

 ويرتاأ�ص الرئي�ص اجتماع جمل�ص الوزراء كلما ح�رض، 
22

من اأ�سوات النواب بتاأليف احلكومة.

من دون امل�ساركة يف عملية الت�سويت. وبالتايل، ُيعترب اأن الرئي�ص يتمتع ببع�ص ال�سلطات 

الرمزية �سمن ال�سلطة التنفيذية. 

يف 11 متوز/ يوليو 2008، مت تاأليف حكومة جديدة موؤلفة من رئي�ص للوزراء ونائب لرئي�ص 

 و21 وزيراً و6 توزراء دولة، من بينهم وزير الدولة للتنمية االإدارية )مكتب( و وزير 
23

الوزراء

الدولة ل�سوؤون جمل�ص النّواب )مكتب(. 

اأما الوزارات احلالية التي تاألفت منها احلكومة يف متوز/ يوليو 2008 فهي: 1- وزارة العدل، 

2- وزارة اخلارجية واملغرتبني، 3- وزارة الداخلية والبلديات، 4- وزارة املال، 5- وزارة 

االأ�سغال العامة و النقل ، 6- وزارة الدفاع الوطني، 7- وزارة الرتبية والتعليم العايل، 8- وزارة 

ال�سحة العامة، 9- وزارة االقت�ساد والتجارة، 10- وزارة الزراعة، 11- وزارة االت�ساالت، 

12- وزارة العمل، 13- وزارة االإعالم، 14- وزارة الطاقة واملياه، 15- وزارة ال�سياحة، 16- 

وزارة الثقافة، 17- وزارة البيئة، 18- وزارة املهجرين، 19- وزارة ال�سباب والريا�سة، 20- 

وزارة ال�سوؤون االجتماعية، 21- وزارة ال�سناعة. 

وفقًا لقانون املحا�سبة العامة، خالل �سهر ني�سان/ اأبريل من كل عام، يطلب من الوزارات اأن 

تعد م�رضوع موازنة خا�سًا بها، واأن حتيله اإىل وزارة املال قبل نهاية �سهر اأيار/ مايو. وبني 

�سهر حزيران/ يونيو ومتوز/ يوليو، وبعد احل�سول على م�ساريع موازنات خمتلف االإدارات، 

على وزارة املال اأن ت�سع اللم�سات االأخرية على املوازنة العامة وتر�سلها اإىل جمل�ص الوزراء 

للمناق�سة والتدقيق. وعلى احلكومة اأن تت�سلم ال�سيغة االأخرية بعد اأن تنقحها وزارة املال 

خالل �سهر اأيلول/ �سبتمرب ، فرت�سلها احلكومة بدورها اإىل جمل�ص النواب بعد مناق�سة امل�سودة 

وامل�سادقة عليها. 

يف الظروف العادية، تقوم اللجان النيابية ذات ال�سلة مبراجعة م�رضوع املوازنة قبل 

الت�سويت عليه من قبل جمل�ص النواب خالل الدورة الت�رضيعية العادية التي تبداأ يف يوم 

24
الثالثاء االأول بعد تاريخ 15 ت�رضين االأول/اأكتوبر من كل عام.

وجتدر اال�سارة اأي�سًا اإىل اأنه، وقبل الت�سويت على م�رضوع املوازنة، على جمل�ص النواب اأن 

ي�سّوت على قطع ح�ساب املوازنة للعام املن�رضم. حاليًا، مل ي�سّوت الربملان على م�ساريع 

موازنات االأعوام 2006، و2007، و2008، و2009 ب�سبب اال�سطرابات ال�سيا�سية التي 
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  املر�ّشح الذي يحظى باأكرب عدد ممكن من اأ�شوات النواب يكلف بتاأليف جمل�ص الوزراء. 
22 

  يتم اختيار نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء من بني الوزراء، وبعد اتفاق الطائف عام 1989 دخل يف العرف اختيار نائب رئي�ص 
23

الوزراء من الطائفة االرثوذك�شية وهو يعمل بغياب رئي�ص الوزراء كرئي�ص الوزراء بالوكالة من غري اأن يحمل حقيبة بال�رضورة. 

ووفقًا للد�شتور ال يعطى نائب رئي�ص الوزراء اأي �شالحيات خا�شة �شوى احللول حمل رئي�ص الوزراء بغيابه. وبعد اتفاق الدوحة 

عام 2008 وتاأليف حكومة الوفاق الوطني ن�شب نزاع بني نائب رئي�ص الوزراء الذي كان من املعار�شة )8 اآذار( ورئي�ص الوزراء 

الذي كان من االأغلبية )اأي 14 اآذار( ب�شاأن اإعطاء م�شوؤوليات دائمة لنائب رئي�ص الوزراء واملقر الذي ينبغي اأن يتخذه له. حتى االآن 

ما زال النزاع قائمًا. 

  تخ�ش�ص هذه الدورات للمناق�شة والت�شويت على املوازنة قبل اأي عمل اآخر.
24
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�سهدها لبنان بني عامي 2006 و2008، مما منع جمل�ص النواب من االلتئام. ونتيجة لذلك، 

ا�سطر جمل�ص النواب اإىل اعتماد القاعدة االإثني ع�رضية على اأ�سا�ص موازنة عام 2005 من 

اأجل تاأمني دفع النفقات ال�سهرية ملختلف االإدارات، و املوؤ�س�سات العامة، مما ا�سطر وزارة 

املال اىل تخ�سي�ص اعتمادات من خارج املوازنة. وب�سبب غياب رقابة جمل�ص النواب وديوان 

املحا�سبة على حد �سواء اأدى ذلك اإىل تدين م�ستوى ال�سفافية يف عملية اإعداد املوازنة. وت�سم 

املوازنة العامة التي تعّدها احلكومة موازنات رئا�سة اجلمهورية، وجمل�ص النواب ومكتب 

رئي�ص جمل�ص الوزراء واملجل�ص الد�ستوري وجميع الوزارات اإ�سافة اإىل موازنات ملحقة لثالث 

25
موؤ�س�سات من اأ�سل 81 موؤ�س�سة عامة.

 

تق�سم املوازنة العامة اإىل جزئني. اجلزء االأول يغطي النفقات ال�رضورية لت�سيري اأعمال االإدارة 

واالأجور والتعوي�سات. اأما اجلزء الثاين فيغّطي النفقات اخلا�سة بالتنمية. وتتاألف املوازنة من 

عدة ف�سول، ويوجد ت�سنيفان ي�سفان تركيبة كافة الف�سول في�ستمالن على )اأ( نفقات التجهيز و 

االإن�ساء وم�ساهمات الدولة االإمنائية ال�سنوية، )ب( نفقات قوانني الربامج.

ي�سم الت�سنيف االأول املوؤ�رضات االقت�سادية اأما الثاين فينظر يف املوؤ�رضات الت�سغيلية. 

والأن املوازنات جّمدت منذ عام 2005 وطّبقت قاعدة االإثني ع�رضية فقد تخطت الوزارات 

حدود االإعتمادات للعديد من االأ�سباب مثل ارتفاع كلفة النفط و�سلع وخدمات اأخرى، فا�سطرت 

احلكومة اإىل اللجوء اإىل اعتمادات ا�ستثنائية، مما زاد يف عجز اخلزينة و خالف قواعد القاعدة 

االإثني ع�رضية. وللو�سول اإىل االئتمانات اال�ستثنائية، ا�سطرت احلكومة اإىل االإنفاق من 

االحتياطي العام يف املوازنة العامة. 

 

تدخل كل الر�سوم حّيز التنفيذ بعد ن�رضها يف اجلريدة الر�سمية ويفرت�ص بديوان املحا�سبة 

اأن ي�رضف على االنفاق. ولكن مبا اأن اأي موازنة مل يوافق عليها جمل�ص النواب منذ عام 

2005 بعد توقف ديوان املحا�سبة عن التدقيق يف املوازنات العامة  ال�سنة املالية 

املن�رضمةلل�سنوات من 2006 لغاية 2009.

دور )اأدوار( املوؤ�س�سة/عالقتها بالركائز االأخرى

حتفظ املادة 65 من الد�ستور ملجل�ص الوزراء ا�ستقالليته، اإذ متنحه �سلطات اإجرائية خمتلفة 

مبا يف ذلك:

حق �سبط تنفيذ القوانني واالأنظمة؛  ●

حق تعيني موظفي الدولة من الفئة االأوىل و�رضفهم؛  ●

االإ�رضاف على اأعمال جميع موؤ�س�سات وهيئات القطاع العام؛  ●

حل الربملان )بناء على طلب من رئي�ص اجلمهورية يف حاالت حمددة(؛  ●

البت يف املعاهدات واالتفاقيات الدولية قبل رفعها اإىل الربملان للم�سادقة عليها.  ●

1- السلطة التنفيذية

  املوؤ�ش�شات العامة الثالثة املوجودة هي التالية: 1- وزارة االت�شاالت؛ 2- اإدارة اليان�شيب الوطني )م�شوؤول جتاه وزارة 
25

املال(؛ 3- مكتب احلبوب وال�شمندر ال�شكري )م�شوؤول جتاه وزارة االقت�شاد والتجارة(. يوجد 108 موؤ�ش�شة عامة بينها 81 فاعلة. 

ومن بني هذه الهيئات الـ81 يفرت�ص بوزارة املال اأن تراقب 70 منها. وفقًا لقانون املح�شابة العامة يجب ن�رض موازنات الهيئات 

والوكاالت العامة �شنويًا. ومل يجر ذلك منذ �شنوات. اأما الوكاالت الـ11 الباقية فال تخ�شع ملراقبة اأو اإ�رضاف من اأي وكالة. ويبقى 

 و�شع 27 وكالة اأخرى غري وا�شح.

9 نظام النزاهة الوطني
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اإ�سافًة اإىل ذلك، ووفقًا للمادة 64 من الد�ستور يتم اختيار الوزراء من قبل رئي�ص الوزراء، 

الذي يوّقع على مر�سوم تاأليف احلكومة اإىل جانب رئي�ص اجلمهورية، ويعّقد النظام ال�سيا�سي 

الطائفي عملية االختيار وتعيني الوزراء الأن زعماء الطوائف ي�ستمرون يف لعب دور جوهري 

وحا�سم يف احلياة ال�سيا�سية. اأكان ذلك على �سعيد ال�سلطة التنفيذية اأوالت�رضيعية اأوالق�سائية 

وحتديداً عندما يتعلق االأمر مبنا�سب الفئة االأوىل يف اإدارات و موؤ�س�سات الدولة. وين�ص الق�سم 

الثالث من املادة 95 من الد�ستور على اأن "املجموعات الطائفية يجب اأن تتمثل بطريقة 

م مقاعد احلكومة بالت�ساوي على 
ّ
عادلة ومت�ساوية يف ت�سكيلة احلكومة". وبالتايل تق�س

الطائفتني االأ�سا�سيتني: االإ�سالمية وامل�سيحية.

بعد اتفاق الطائف تاألفت احلكومات من 30 مقعداً وزاريًا، 15 للطوائف االإ�سالمية االأ�سا�سية 

الثالث )ال�سيعة وال�سنة والدروز(، اأما املقاعد الـ15 االأخرى فتخ�س�ص للطوائف امل�سيحية 

االأ�سا�سية )املارونية واالأرثوذك�سية والكاثوليكية واالأرمن االأرثوذك�ص( يف حني اأن الطوائف 

امل�سيحية الباقية تتمثل بوزير واحد يفرت�ص به اأن ميثل االأقليات، واجلدير ذكره اأن هذا االأمر 

غري حمّدد يف الد�ستور اللبناين بل هو توافق �سمني بني الطوائف.

اأما بالن�سبة اإىل تعيني موظفي الدولة، فقد اأورد اتفاق الطائف اأن جمل�ص الوزراء م�سوؤول عن 

 ول�رضح هذه 
26

تعيني موظفي الفئة االأوىل ونظرائهم من م�سوؤولني كبار يف املوؤ�س�سات العامة.

النقطة ميكننا العودة اإىل جل�سة جمل�ص الوزراء التي عقدت يف 13 اأيار/ مايو 2009، حيث 

ف�سل املجل�ص خاللها يف تعيني 3 موظفني من الفئة االأوىل وحتديداً حمافظ بريوت وحمافظ 

جبل لبنان ومدير عام ال�سوؤون ال�سيا�سية يف وزارة الداخلية، ويعود هذا الف�سل اإىل عدم متّكن 

ل اإىل اتفاق اأو اإىل ما �سّمي بـ"اتفاق الرزمة" للت�سويت على  االأحزاب ال�سيا�سية من التو�سّ

اقرتاح املوازنة العامة وتعيني موظفني من الفئة االأوىل. وجتدر االإ�سارة اأي�سًا اإىل اأن تعيني 

موظفي الفئة االأوىل يتطلب ت�سويت اأغلبية الثلثني يف جمل�ص الوزراء وهو اأمر �سعب املنال. 

ويف هذا االإطار يقال اإن التدخل ال�سيا�سي يف تعيينات القطاع العام ي�سبح تدخاًل مبا�رضاً 

حني يتعلق االأمر مبنا�سب الفئة االأوىل. حاليًا يوجد 35 من�سبًا �ساغراً من الفئة االأوىل من 

اأ�سل 79 وال يتوقع اأن متالأ هذه املنا�سب ال�ساغرة ما مل تتو�سل االأطراف املتخا�سمة اإىل 

27
اتفاق حول احل�س�ص ال�سيا�سية والطائفية.

  

تن�ص املادة 65 من الد�ستور اللبناين على اأن ال�سلطة التنفيذية حتّدد ال�سيا�سة العامة الأن�سطة 

احلكومة كافة،  وتعّد القوانني واملرا�سيم التنظيمية وتتخذ التدابري الالزمة لتنفيذها. ويف 

هذا االإطار فاإن ال�سلطة التنفيذية م�سوؤولة عن اإطالق كل امل�ساريع االإ�سالحية وتنفيذها.

على الرغم من اأن تطبيق اخلطط االإ�سالحية يجب اأن يكون من اأولويات مهام جمل�ص الوزراء 

 املرتبط بانعدام التخطيط الطويل االأمد و ال�سفافية و حق 
28

وب�سبب م�ستوى الدين املرتفع

الو�سول اىل املعلومات، االأمر الذي �ساهم يف ا�ست�رضاء الف�ساد يف البالد، فاإن احلكومات 

املتالحقة بعد انتهاء احلرب االأهلية عام 1990 مل تعتمد "اإ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة 

الف�ساد"، بل على العك�ص رّكزت جهودها على اإعادة بناء املناطق املدمرة. 

 ينق�سم موظفو االإدارة العامة يف لبنان اإىل خم�ص فئات: الفئة االأوىل متّثل م�ستوى االأمناء العامني و املدراء العامني، اأما الفئة الثانية 
 26

فت�سم مدراء املديريات و روؤ�ساء امل�سالح و الفئة الثالثة ت�سم روؤ�ساء الدوائر و االأق�سام و الفئة الرابعة ت�سم املوظفون العاملون يف رئا�سة 

 اجلمهورية و رئا�سة جمل�ص الوزراء و مالك الوزارات املختلفة و الفئة اخلام�سة ت�سم فئة العاملني غري املتخ�س�سني. 

 ر�سا اأبو  زكي، "لن يتم الت�سويت على اآلية التعيني اجلديدة" االأخبار، 2009/4/3 ورد يف:
 27 

 http://www.al-akhbar.com/en/node/127513  http://www.al-akhbar.com/en/node/127513 

بنهاية الف�سل االأول من العام 2009 �سّجل اإجمايل الدين العام 72.249 مليار لرية لبنانية )47.93 مليار دوالر اأمريكي(. ملزيد من 
  28

 

املعلومات حول تركيبة الدين اللبناين انظر: DEBT AND DEBT MARKETS، الن�رشة الف�سلية، العدد 81 ) بريوت: وزارة املالية، 2009 (.
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وللتو�سع اأكرث يف املو�سوع، فاإن احلكومة، وقبل اأن مينحها جمل�ص النواب الثقة، عليها اأن 

تقّدم �سيا�ستها العامة التي يفرت�ص اأن ت�سم خططًا وا�سحة تكفل مكافحة الف�ساد. يف الواقع، 

تعمدت البيانات الوزارية يف احلكومات املتعاقبة االبقاء على الغمو�ص، مقدمة القليل 

من الن�سو�ص التي باإمكانها امل�ساعدة على كبح الف�ساد و احلد من هذه الظاهرة. وعلى 

�سبيل املثال، فاإن البيان الوزاري ال�سادر عن حكومة عام 2008 يفيد ب�ساأن "دور الدولة 

واملوؤ�س�سات الفاعلة" مبا يلي: "يجب اأن تكون مكافحة الف�ساد والر�سوة، اإ�سافة اىل �سن 

قوانني حديثة للم�ساءلة، واحلاجة اإىل متابعة عمل امل�سوؤولني يف االإدارات احلكومية وو�سع 

االآلية الالزمة لتقييم هذا االأداء". 

وعلى الرغم من اأن احلكومات املتعاقبة حتدثت عن اإطالق "اإ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة 

الف�ساد"، اإال اأن اخلطوات امللمو�سة التي اتخذت ما زالت قليلة اذا مل نقل قليلة جداً.

اأواًل: اإعادة اإ�ستحداث مكتب وزير الدولة ل�سوؤون االإ�سالح االإداري الذي اأعيد ت�سميته مبكتب 

وزير الدولة ل�سوؤون التنمية االإدارية عام 2001 باللغة العربية و بقي امل�سمى على حاله 

 باللغة االإنكليزية!

ا�ستحداث مكتب وزير الدولة ل�سوؤون التنمية االإدارية )OMSAR( كان اأوىل تلك اخلطوات 

 
29

املتفائلة حيث اأعيد اإ�ستحداثه عام 1993. اأما اأهدافه فهي:

�سمان فعالية تزويد جميع املواطنني باخلدمات العامة. ●

ت�رضيع عملية االنتعا�ص. ●

اإلغاء االزدواجية والهدر. ●

مكافحة الف�ساد. ●

اإدخال اآخر التقنيات اإىل االإدارات و املوؤ�س�سات العامة كافة. ●

لالأ�سف مل ي�ستطع يومًا مكتب وزير الدولة ل�سوؤون التنمية االإدارية اأن يلبي تلك التطلعات، 

وذلك الأ�سباب ال تعد وال حت�سى. اأولها غياب التوافق ال�سيا�سي بني خمتلف االأطراف 

املوجودة يف ال�ساحة ال�سيا�سية من اأجل اإجراء اإ�سالح اإداري حقيقي وجّدي.

اأطلق مكتب وزير الدولة ل�سوؤون التنمية االإدارية مبادرات ملكافحة الف�ساد، و�سملت هذه 

االأن�سطة ن�رض ميثاق املواطنني، ومدّونة �سلوك ملوظفي الدولة، وجمموعة من م�ساريع 

القوانني مثل حق الو�سول اإىل املعلومات وت�سنيف الوظائف، واقرتاحات الإعادة تنظيم 

بع�ص الوزارات، واقرتاحات لتب�سيط بع�ص االإجراءات االإدارية، وم�سودة قانون و�سيط 

 وعلى الرغم من كل هذه اجلهود االآيلة اإىل 
30

اجلمهورية، وم�رضوع خرباء مكافحة الف�ساد.

اإطالق هذه املبادرات فقد بقيت قابعة يف جوارير مكتب رئي�ص الوزراء اأو جوارير جمل�ص 

النواب؛ وي�سري وزير الدولة ل�سوؤون التنمية االإدارية االأ�سبق ال�سيد ابراهيم �سم�ص الدين اإىل 

 
31

امل�ساكل التي واجهت مكتب وزير الدولة ل�سوؤون االإ�سالح االإداري كما يلي:

 مكتب وزير الدولة ل�سوؤون اال�سالح  االإداري املعروف باللغة االإنكليزية )OMSAR( ومكتب وزير الدولة ل�سوؤون التنمية 
 29

االإدارية باللغة العربية التي ت�سبح OMSAD اإذا ترجمت اىل االإنكليزية ورد يف:

 http://msib.omsar.gov.lb/Cultures/en-US/About+OMSAR/History 

رندا اأنطون ، نحو اإ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد ) بريوت: برنامج االأمم املتحدة للتنمية واجلمعية اللبنانية لتعزيز 
 30

ال�سفافية، 2009(، �ص 10.

يعّدد معايل الوزير ابراهيم �سم�ص الدين اأهم اإجنازات وزارة االإ�سالح االإداري يف ظل احلكومة احلالية ورد يف: 
 31 

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

9 نظام النزاهة الوطني1- السلطة التنفيذية



47 نظام النزاهة الوطني-لبنان 2011

اللغط ال�سيا�سي وغياب التما�سك ال�سيا�سي الداخلي، الذي يوؤدي اإىل مواجهة االإ�سالح  ●

االإداري والتنمية االإدارية بالالمباالة، وغالبًا ما تكون التنمية مو�سوع جتاوزات 

وخ�سومات عو�سًا من اأن تكون ق�سية يدافع عنها اجلميع.

النق�ص احلاد يف املوارد الب�رضية يف جميع الوزارات تقريبًا يجعل من ال�سعب ت�سكيل  ●

ق، مما يجعل عمليات التطوير على املدى الطويل 
ّ
فرق عمل قادرة على العمل ب�سكل من�س

م�ساألة �سعبة جداً.

اإنعدام املتابعة حني يغادر الوزراء منا�سبهم للخطط وامل�ساريع. ●

 ثانيًا: جلنة التحقيق اخلا�سة يف تبيي�ص االأموال

مّت اإن�ساء جلنة التحقيق اخلا�سة يف تبيي�ص االأموال عام 2001 مبوجب اأحكام القانون 

 ب�سفتها هيئة قانونية م�ستقلة، وحتقق هذه 
32

318 ال�سادر يف 20 ني�سان/ اأبريل 2001 

اللجنة يف املعامالت امل�سبوه بها وتف�سل يف جّدية االأدلة، كما لديها احلق احل�رضي يف 

رفع ال�رضية امل�رضفية، مما ي�سمح لل�سلطات الق�سائية املخت�سة واللجنة العليا لالأعمال 

33
امل�رضفية باتخاذ التدابري الالزمة بحق املخالفني.

ويف تقريرها ال�سنوي الثامن الذي �سدر عام 2008 اأ�سارت جلنة التحقيق اخلا�سة باأنها 

تلقت 226 حالة للتحقيق فيها: 156 حالة اأحالتها اأطراف حملية و70 حالة اأحالتها اأطراف 

خارجية. اأما اأنواع االأن�سطة غري امل�رضوعة فكانت: 77 حالة مرتبطة بنقل اأموال عرب احلدود؛ 

37 حالة تزوير؛ 14 حالة اإرهاب ومتويل االإرهاب؛ 11 حالة اإختال�ص اأموال خا�سة؛ 6 

حاالت اجتار باملخدرات؛ 5 حاالت اختال�ص اأموال عامة؛ جرميتان منظمتان و74 حالة غري 

ع �سالحيات جلنة 
ّ
حمددة. ويف عام 2008 اأ�سدر جمل�ص النواب القانون رقم 32 الذي يو�س

التحقيق اخلا�سة لت�سمل رفع ال�رضية عن احل�سابات امل�رضفية وجتميد ح�سابات االأ�سخا�ص 

34
امل�ستبه ب�سلوعهم يف عمليات ف�ساد.

 

ثالثًا: م�ساريع قوانني اإ�سالحية

اأعّدت احلكومات املتعاقبة منذ عام 2005 عدداً من م�ساريع القوانني التي رفعت اإىل جمل�ص 

 
35

النواب بني عامي 2005 و2008. ويعتربونها مبثابة م�ساريع قوانني ذات طبيعة اإ�سالحية:

تعديل اإجراءات التعيني يف وظائف الفئة االأوىل )اأر�سل اإىل الربملان مبوجب املر�سوم رقم 

15118- بتاريخ 2005/9/9(.

تعديل بع�ص اأحكام قانون املحا�سبة العامة )اأر�سل اإىل الربملان مبوجب املر�سوم رقم 

1606- بتاريخ 2006/1/18(.

اإن�ساء ق�سم املوارد الب�رضية لالإدارة العامة يرتبط مبجل�ص اخلدمة املدنية )اأر�سل اإىل الربملان 

مبوجب املر�سوم رقم 1724، بتاريخ 2006/6/22(. 

تعديل املر�سوم الت�رضيعي حول ان�ساء جمل�ص اخلدمة املدنية )اأر�سل اإىل الربملان مبوجب 

املر�سوم رقم 18055- بتاريخ 2006/11/9(.

م هذا القانون جرائم التبيي�ص و�سواها مثل: زراعة وحتويل واالجتار مبزروعات املخدرات ؛ اجلرمية املنظمة؛ االأعمال االإرهابية؛ 
ّ
يجر

 32

ومتويل االإرهاب؛ واالجتار غري امل�رضوع باالأ�سلحة؛ �رضقة اأو اختال�ص االأموال اخلا�سة اأو العامة اأو اقتناوؤها بطرق االحتيال ، وتزوير 

االأموال اأو الوثائق الر�سمية  اأو  بطاقات االئتمان اأو ال�سيكات.

   http://www.sic.gov.lb/overview.shtml :ورد يف
  33

34   "لبنان- 226 حالة تبيي�ص اأموال يف العام 2008" احلياة، 2009/4/2. ملزيد من املعلومات عن تقرير جلنة التحقيق اخلا�سة 
 

  http://www.sic.gov.lb/reports.shtml :املوقع االلكرتوين ق�سم التقارير ال�سنوية على

 "تقرير حول اإجنازات رئا�سة جمل�ص الوزراء على مدى ثالث �سنوات،" متوز/ يوليو 2005 حتى متوز/ يوليو 2008، ورد يف:
 35

  

 http://www.pcm.gov.lb/NR/rdonlyres/91F066AB-4D7C-4A3D-9F79179AC3FE283E/0/3yearsAchievements.pdf
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م�رضوع قانون حول ان�سمام لبنان اإىل معاهدة االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )ار�سل اإىل  ●

الربملان مبوجب املر�سوم رقم 17451 – بتاريخ 2006/7/15(.

ان�ساء مديرية للمناق�سات العامة يف كل وزارة )اأر�سل اإىل الربملان مبوجب املر�سوم رقم  ●

973 – بتاريخ 2007/11/24(.

بهدف تقييم درجة االإ�سالحات التي تنطوي عليها م�ساريع القوانني هذه، ال بد للمرء اأن  ●

ينتظر التعديالت التي قد تدخلها اللجان النيابية اأو اإقرارها قبل م�سادقة جمل�ص النواب 

على م�ساريع القوانني املذكورة �سابقًا. حتى يومنا هذا مل ي�سّوت جمل�ص النواب على 

م�ساريع القوانني هذه، وحتى لو �سّوت عليها، فعلى ال�سلطة التنفيذية اأن تعّد املرا�سيم 

التطبيقية لهذه الوحدات االإدارية احلديثة الت�سكيل، لكي ت�سبح فاعلة وجاهزة للتنفيذ. 

فعلى �سبيل املثال يف 8 ت�رضين االأول/ اأكتوبر 2008 وافق جمل�ص النواب على ان�سمام 

لبنان اإىل اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )UNCAC(. ومنذ ذلك التاريخ مل تتم 

املوافقة على املر�سوم التطبيقي للبدء بتطبيق بنود االتفاقية.  

امل�سائلة

ي�سمن النظام اللبناين التوازن بني ال�سلطتني التنفيذية والت�رضيعية، ويحر�ص على اأن  ●

يتمكن الربملان من حما�سبة ال�سلطة التنفيذية على اأدائها. ويتعني على احلكومة يف 

مطلع واليتها اأن تقدم بيانها العام اأو �سيا�ستها العامة اإىل الربملان، واأن تك�سب ثقته يف 

غ�سون ثالثني يوًما اعتباًرا من يوم اإ�سدار مر�سوم تاأليف احلكومة. وال متار�ص احلكومة 

 ولكن منذ ا�ستقالل لبنان وحتى اإبرام اتفاق 
36

�سلطاتها قبل نيلها ثقة جمل�ص النواب.

الطائف عام 1990، مل ت�ستقل اأي حكومة نتيجة حلجب الربملان الثقة عنها. وال ينح�رض 

ذلك مبنح الثقة لتاأليف احلكومات، بل يتو�سع لي�سمل اأي ق�سية نزاعية اأي�سًا. هذه امل�ساألة 

هي من بني الق�سايا االأ�سا�سية التي تخترب مدى مالءمة و�سالحية نظام الف�سل بني 

ال�سلطات يف لبنان. 

اإ�سافة اإىل هذه ال�سلطة، مينح النظام اللبناين النواب حق االإ�رضاف على عمل احلكومة  ●

من خالل توجيه اأ�سئلة وا�ستجوابات �سفهية وخطية، اأو من خالل اإن�ساء جلان حتقيق 

برملانية خا�سة. ويعمل بهذه االآليات املذكورة يف "النظام الداخلي للربملان" )من 

املادة 124 اإىل املادة 142( عند ح�سول �سوء ا�ستخدام لل�سلطات اأو عند ن�سوب اأي اأزمة 

حكومية. ويجوز اأن ترتافق هذه االأدوات بطلب �سحب الثقة. يف هذه احلالة، يتعني على 

احلكومة اال�ستقالة ما اأن ي�سوت الربملان باملوافقة على �سحب الثقة.

اأن نلفت النظر  ● اأما بالن�سبة اإىل �سالحيات الرقابة املعطاة ملجل�ص النواب، من املهم 

اإىل اأنه يف الفرتة ما بني عامي 2004 و2006 نالحظ من �سجالت جمل�ص النواب اأن 

اأن�سطة  الكثري من النواب مل يكونوا معنيني جّديًا يف ممار�سة حقوقهم يف التحقيق يف 

ال�سلطة التنفيذية ويف تنفيذ براجمهم. واأحد االأ�سباب وراء عدم ا�ستخدام النواب 

التنفيذية، �سواء  ال�سلطة  الذي يدير  النظام  اأنهم جزء من  الرقابية هو  ل�سالحياتهم 

انتموا اىل االأغلبية اأو اىل االأقلية. لذلك، من غري املعقول اأن ي�سّوتوا �سد اأنف�سهم اأو 

�سد زمالئهم يف احلكومة. يلقي اجلدول التايل ال�سوء على هذه امل�ساألة والإظهار 

معنى هذا االأمر:  

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

جدول رقم )1( عدد النواب الذين يلجاأون اإىل طرح االأ�سئلة واال�ستجواب

اإ�سافة اإىل ال�سلطة الت�رضيعية، اأن�سئت ثالث موؤ�س�سات رقابية تابعة لرئا�سة احلكومة مبوجب 

قانون �سبط االأداء احلكومي االإداري واملايل. نذكر من بني هذه املوؤ�س�سات جمل�ص التفتي�ص 

املركزي امل�سوؤول عن �سبط اأعمال خمتلف االإدارات العامة لتتاأكد من اأنها توؤدي عملها وفقًا 

للقواعد و االأ�سول واالأنظمة املرعية االإجراء.

ويتحقق ذلك من خالل مفت�سي الرقابة الذين يتم اختيارهم وفقًا للحقول املختلفة التي 

 38
يتوقع اأن يغطوها )املايل واالداري والرتبوي والهند�سي وال�سحي واالجتماعي والزراعي(.

كما يحق لهيئة التفتي�ص املركزي اأن تو�سي بفر�ص عقوبات على موظفي الدولة املخالفني 

الأحكام القوانني املرعية االإجراء. وتهدف هذه االآلية اإىل حتقيق امل�ساءلة �سمن القطاع 

التنفيذي يف االإدارة العامة. وهذه الهيئة، وعلى غرار موؤ�س�سات الرقابة االأخرى، تفتقر حاليًا 

اإىل املوارد الب�رضية املوؤهلة لتحديث الت�رضيعات االإدارية و املالية والتقنية، واإىل االعتمادات 

املالية، واإىل اإعادة النظر يف �سالحياتها، واإىل حت�سني الرواتب واالأجور واحلوافز جلذب 

املتخرجني ال�سباب من اجلامعات اجلّيدة واملدربني يف خمتلف حقول االخت�سا�ص املطلوبة 

يف اأي اإدارة عامة حديثة. وكما هو احلال يف باقي اأجهزة القطاع العام، فاإن متو�سط عمر 

املوؤ�س�سات الرقابية قد جتاوز ال�ستني عامًا.

يف  لبنان ال وجود لقوانني اأو اأنظمة قانونية تفر�ص على امل�سوؤولني اأو موظفي الدولة واجب 

ت�سليم املواطنني اأو املنظمات غري احلكومية اأي وثيقة اأو معلومات خالل اأداء واجباتهم 

الوظيفية، اإذ يعتربون اأن هذا مي�ص بامل�سلحة العليا للبالد. لكن القليل من املبادرات 

اخلجولة اأطلقت الطالع الراأي العام على حقوقه وواجباته وكذلك حقوق وواجبات موظفي 

الدولة. وميكن االإثناء على جهود "املعهد املايل" يف وزارة املالية يف هذا املجال، اإذ يعقد 

اإجتماعات منتظمة مع منظمات املجتمع املدين الإطالعها على ق�سايا خا�سة باملوازنة 

وال�سيا�سات ال�رضيبية وعمليات مالية اأخرى من اأجل توعية الراأي العام على ق�سايا معينة.

اآليات النزاهة

ما من قواعد اأخالقية اأو �سلوكية ر�سمية حتدد معايري امل�سوؤولية الأع�ساء ال�سلطة التنفيذية. 

ويف موازاة ذلك، ما من قواعد تنظم ت�سارب امل�سالح و ال�سالحيات، كعدم تطبيق مبداأ ف�سل 

النيابة عن الوزارة.

عدد النواب/128عدد االأ�سئلة واال�ستجواباتالعام

200411128/8

200524128/19

200612128/14

47128/41املجموع

http://www.lp.gov.lb/manchourat :املوقع االلكرتوين اخلا�ص مبجل�ص النواب اللبناين. ورد يف 
 37

 http://www.cib.gov.lb/website.htm :املوقع االلكرتوين اخلا�ص بهيئة التحقيق املركزية. ورد يف 
 38 
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مينع على العاملني يف ال�سلطة التنفيذية اأن يتلقوا هدايا، اأو هبات، وفًقا للمادتني 351 

و352 من قانون اأ�سول املحاكمات اجلنائية اللبناين،اإذ تفر�ص العقوبات واجلزاءات على 

الربملانيني وعلى الوزراء على حد �سواء اإذا ما قبلوا الهدايا، مما قد يعترب مبثابة قلة اأمانة و 

خيانة للم�سلحة العامة، والذي من �ساأنه اأن يحكم عليهم بال�سجن لفرتة قد ترتاوح بني ثالثة 

اأ�سهر وثالث �سنوات، كما ميكن ان يحكم عليهم بدفع ما ال يقل عن �سعف قيمة الهدية.  اإال اأن 

اأع�ساء ال�سلطة التنفيذية مل يتهموا يومًا بتهمة قبول الهدايا منذ اإ�ستقالل لبنان. 

مينع على اأع�ساء ال�سلطة التنفيذية من امتالك ال�رضكات اأو من العمل يف القطاع اخلا�ص 

خالل واليتهم، حتى بعد تركهم منا�سبهم فما من لفرتة ترتاوح بني ال�سنتني واخلم�ص 

�سنوات، و لكن ال توجد قيود متنعهم من دخول القطاع اخلا�ص بعد الفرتة املن�سو�ص عنها 

لبع�ص املنا�سب، هكذا درجت العادة، مبا اأن النخب ال�سيا�سية اللبنانية التي ت�سغل مقاعد 

يف موؤ�س�سات ال�سلطات الت�رضيعية والتنفيذية كانت وما زالت تتاألف من مالكي االأرا�سي، 

واأ�سحاب امل�سارف، والتجار، وممثلي العائالت التقليدية، واأ�سحاب املهن )املحامني على 

وجه اخل�سو�ص( الذين يتمتعون بالنفوذ يف خمتلف اإدارات وموؤ�س�سات الدولة العامة و 

ح�سولهم على التمويل اخلا�ص والتجاري و امل�رضيف. ال بد من اال�سارة هنا اإىل مثال مثري 

لالهتمام حول طرق اإ�ستغالل القطاع اخلا�ص، فخالل العدوان االإ�رضائيلي على لبنان يف 

متوز/ يوليو – اآب/اأغ�سط�ص 2006 �ساهم عدد من رجال االأعمال وب�سخاء يف اإعادة بناء 

اجل�سور التي دمرها اال�رضائيليون. ولكن من الالفت للنظر اأن معظم هذه امل�ساهمات ذهبت 

 
39

اإىل م�ساريع يف مناطق تبنّي اأنها يف نهاية املطاف معاقل نفوذ هوؤالء املح�سنني!

ال�سفافية

يف 27 ت�رضين الثاين/نوفمرب 1999، اأقر الربملان اللبناين "قانون االإثراء غري امل�رضوع" 

الهادف اإىل �سبط اأ�سول امل�سوؤولني املوجودين يف ال�سلطة، وتقييد اأي حماوالت ا�ستغالل 

للخدمة العامة، اأو الر�سوة، اأو تراكم الرثوات غري امل�رضوعة. 

تن�ص املادة 4 من القانون اآنف الذكر اأن "موظفي القطاع العام والربملانيني عليهم اأن ي�رّضحوا 

عن اأ�سولهم واأ�سول فروعهم يف منا�سبتني: خالل ال�سهر االأول من توليهم ال�سلطة، وخالل فرتة 

ثالثة اأ�سهر من ترك املن�سب." وفقًا للمادة 5، يجب اأن تقدم هذه ال�سجالت اإىل رئي�ص املجل�ص 

الد�ستوري. اإال اأن القانون ال يو�سح االإجراءات التي ميكن لرئي�ص املجل�ص الد�ستوري مبوجبها 

اأن يتحقق من �رضعية هذا النوع من الت�رضيحات و ال حتى فتح املغلف املغلق الذي يقدمه 

امل�سوؤول اإال يف حال وجهت تهمة ف�ساد اإىل امل�سوؤول. و هذا مل يحدث لغاية اليوم.

ميكن لعامة النا�ص اأن ينفذوا اإىل �سجالت بيانات االأ�سول اخلا�سة باأع�ساء ال�سلطة التنفيذية 

من خالل طلب املعلومات من املحكمة، اإال اأن هذا االإجراء مكلف جداً، اإذ يتعني على املواطنني 

دفع 25 مليون لرية لبنانية )17000 دوالر اأمريكي!( )املادة 10 من قانون االإثراء غري 

امل�رضوع(. حتى يومنا هذا مل ترفع طلبات من هذا النوع ب�سبب النق�ص يف االجراءات و�سعوبة 

خليل جبارة، "م�سوؤولية ال�رضكات يف جمتمع م�ستقطب،" ورد يف: 
 39 

http://www.gopacnetwork.org/Docs/ARPAC/Corporate%20Social%20Responsibility%20in%20Lebanon%20
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 من 
40

اإيجاد االأدلة الداعمة. وبغياب قانون حلماية كا�سفي الف�ساد يف القوانني اللبنانية

ال�سعب على املواطنني اأن يو�سوا اأو يخربوا عن اأية عملية فا�سدة ترتكبها �سخ�سيات عامة 

نافذة ب�سبب خ�سيتهم من اأن يتعر�سوا لالإنتقام واالأذية. حاليًا تقوم اجلمعية اللبنانية لتعزيز 

ال�سفافية باإعداد م�سودة قانون حماية كا�سفي الف�ساد بالتعاون مع منظمات غري حكومية 

اأخرى ومع نواب لبنانيني كي يتمكنوا من تطبيقها م�ستقباًل.

تخ�سع عملية �سنع القرار بهدف اإ�سدار قرارات منتظمة، لعدد من الت�رضيعات القانونية. فعلى 

�سبيل املثال، املادة 2 من املر�سوم رقم 2552 اخلا�ص بـ" تنظيم �سوؤون ال�سلطة التنفيذية" 

ال�سادر يف 1992/8/1 ين�ص على اأنه "وفقًا لكل حالة ترفع اإىل جمل�ص الوزراء، على الوزير 

اأن يعد ملفًا يت�سمن الوثائق ذات ال�سلة ومن ثّم يرفعه اإىل اأمانة جمل�ص الوزراء بعد احل�سول 

على اإذن من رئي�ص جمل�ص الوزراء الدراجه على جدول االأعمال، وعندها ميكن توزيع ن�سخ عن 

امللف على باقي الوزراء". حينها فقط ي�ستطيع جمل�ص الوزراء مناق�سة الق�سية خالل االجتماع 

الوزاري. على الرغم من االإ�سالح الذي اأدخلته وزارة املال لتعزيز ال�سفافية ال�رضيبية من 

خالل اإ�سدار تقارير �سهرية وف�سلية، ومن خالل و�سع املوازنة يف ت�رضف الراأي العام عرب 

االنرتنت، تبقى الثغرة االأكرب يف املوازنة تركيبتها املعقدة بالن�سبة اإىل النا�ص الذين لي�ص 

لديهم فكرة عن اإجراءات املحا�سبة وحتديداً املحا�سبة العامة. من جهة اأخرى، عدم اإدراج 

موازنات املوؤ�س�سات العامة البالغ عددها 81 والتي هي جزء من االإدارة العامة، ي�سكل م�سكلة 

جتعل من ال�سفافية جمرد �رضاب!. فاالإدارات الوحيدة املدرجة يف املوازنة هي املوازنات 

امللحقة اخلا�سة بوزارة االت�ساالت مع اأوجريو وهي موؤ�س�سة عامة تابعة للوزارة، ومديرية 

اليان�سيب الوطني ومكتب احلبوب وال�سمندر ال�سكري. يف الواقع، ال تخ�سع نفقات واإيرادات 

معظم املوؤ�س�سات العامة وب�سكل دائم ملراقبة اأجهزة الرقابة، مما يطرح عالمات اإ�ستفهام 

اإ�سافية حول �سفافية ال�سلطة التنفيذية ب�سكل عام.

اآليات ال�سكاوى/ التطبيق

 مهمته مقا�ساة الروؤ�ساء 
41

تن�ص املادة 80 من الد�ستور على �رضورة اإن�ساء جمل�ص اأعلى

والوزراء. وتظهر االأدلة اأنه منذ اال�ستقالل عام 1943 �سهد لبنان  اإتهام وزيرين فقط بتهمة 

اإهمال جدي لواجباتهم، وقد متت تربئة هذين الوزيرين بنهاية التحقيق، ومل ت�سدر اأية 

عقوبات بحقهما كما ين�ص عليه قانون العقوبات، ومل يتم اإتهامهما يومًا مبوجب اأحكام 

املجل�ص االأعلى، كما مل يلتئم املجل�ص االأعلى يومًا، ومل يتم حتى تفعيله للقيام بواجبته. كما 

ف�سل جمل�ص النواب يف حجب الثقة عن اأية حكومة يف اأي ظرف من الظروف واملنا�سبات، 

ومل يتهم يومًا الوزراء مبوجب اأحكام املجل�ص االأعلى. لذلك فاإن �سلطة فر�ص العقوبات بحق 

م�سوؤول اأ�ساء االأمانة و ا�ستغل من�سبه ملنفعة خا�سة يف ال�سلطة التنفيذية لي�ست فاعلة، وهذا 

يعود اإىل عدد من االأ�سباب منها:  

النظام الطائفي اللبناين املعقد واخل�سية من زعزعة التوافق بني خمتلف ممثلي الطوائف. ●

ت�سارب امل�سالح بني الربملانيني وقدرتهم على �سغل منا�سب وزارية يف الوقت نف�سه. ●

هذا احلق وارد يف املادة 28 من الد�ستور. منذ اتفاق الطائف عام 1990 كان 50 يف 

املئة من وزراء كل احلكومات نوابًا. يف نف�ص الوقت. هذا االأمر اأّدى اإىل �سوء تطبيق مبداأ 

ف�سل ال�سلطات نظراً اإىل �سعور الوزراء باأنهم لن يخ�سعوا الأي رقابة اأو الأي حجب للثقة. 

تعمل اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية ب�سفتها ع�سواً يف ال�سبكة الوطنية للحق يف الو�سول اإىل املعلومات على م�سودة قانون 
 40

 www.a2ilebanon.net : حلماية �سهود الف�ساد، �سيتم رفعها اإىل جمل�ص النواب قبل نهاية عام 2009. ملزيد من املعلومات انظر 

املجل�ص االأعلى هو  حمكمة  �سيا�سية. اإنه فرع ق�سائي م�ستقل كما ورد يف املادة 80 من الد�ستور الوطني. وتكون وظيفة املجل�ص  
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 مقا�ساة  الروؤ�ساء والوزراء. ويتاألف من 7 نواب ينتخبهم جمل�ص النواب ومن 8 من الق�ساة اللبنانيني املرموقني. 
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كما ال بد من االإ�سارة اإىل اأن الوزراء الذين هم يف الوقت نف�سه نوابًا، يكونون عادة اأع�ساء 

بالكتل النيابية النافذة، فكلما ازداد عدد النواب يف احلكومة، كلما ازداد تاأثري الكتل النيابية 

على ال�سلطة التنفيذية. و هذه املعادلة تقودنا اإىل اال�ستنتاج باأن احلكومة اأ�سبه مبجل�ص 

نيابي م�سغر، ميثل فيه الوزراء زمالءهم يف املجل�ص النيابي وبالتايل ميتنعون عن حجب 

الثقة العتبارات عديدة. 

، ويت�سح هذا االأمر من  ●
42

احل�سانة املمنوحة للوزراء حتميهم من املالحقة القانونية

خالل املادة 70 من الد�ستور اللبناين الذي ين�ص على ما يلي: "يحق ملجل�ص النواب اتهام 

رئي�ص الوزراء والوزراء باخليانة العظمى اأو بتهمة االإهمال اخلطري لواجباتهم." ال ميكن 

اتخاذ قرار االتهام اإال باأكرثية ثلثي اأع�ساء جمل�ص النواب وهو يعترب عدد ي�سعب جمعه. 

ويختلف و�سع الوزراء عن و�سع النواب، فهوؤالء يتمتعون بح�سانة اأمام الق�ساء ب�ساأن 

43
 االآراء التي يعربون عنها واالأفكار التي يرّوجون لها.

   ال ياأتي الد�ستور على ذكر اأي ح�سانة للوزراء. 
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www.parliament.gov.lb/doustour/default.htm :املادة 39 و40 من الد�ستور. ورد يف
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1  تمهيد

-2
السلطة التشريعية
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املوارد/ الهيكلية

تناط ال�شلطة الت�رشيعية اللبنانية باملجل�س النيابي. وهي هيئة موؤلفة من غرفة واحدة 

تنتخب لوالية مدتها اأربعة اأعوام. يف اإثر اتفاق الطائف عام 1989، وزعت املقاعد النيابية 

البالغ عدها 128 بالت�ساوي بني امل�سيحيني وامل�سلمني فح�سل كل منهما على 64 مقعداً.

وفقًا للمادة 20 من النظام الداخلي، يتوزع اأع�ساء الربملان على 16 جلنة ت�رضيعية دائمة: 

جلنة املوازنة واملال: 17 ع�سواً.. 1

جلنة االإدارة والعدل: 17 ع�سواً.. 2

جلنة ال�سوؤون اخلارجية واملغرتبني: 17 ع�سواً.. 3

جلنة االأ�سغال العامة والنقل والطاقة واملياه: 17 ع�سواً.. 4

جلنة التعليم والثقافة: 12 ع�سواً.. 5

جلنة ال�سحة العامة والعمل وال�سوؤون االجتماعية : 12 ع�سواً.. 6

جلنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات : 17 ع�سواً.. 7

جلنة املهجرين: 17 ع�سواً.. 8

جلنة الزراعة وال�سياحة: 12 ع�سواجًلنة البيئة: 12 ع�سواً.. 9

جلنة االقت�ساد الوطني والتجارة وال�سناعة والتخطيط: 12 ع�سواً.. 10

جلنة االإعالم واالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية: 12 ع�سواً.. 11

جلنة ال�سباب والريا�سة: 12 ع�سواً.. 12

جلنة حقوق االإن�سان: 12 ع�سواً.. 13

جلنة الطفل واملراأة: 12 ع�سواً.. 14

جلنة تكنولوجيا املعلومات: 12 ع�سواً.. 15

 ال يحق الأي نائب اأن ين�سم اإىل جلنتني م�سجلتني با�ستثناء جلان حقوق االإن�سان، وتكنولوجيا 

املعلومات، واملراأة والطفل. وحتدد املادة 19 من النظام االأ�سا�سي ملجل�ص النواب اأن انتخاب 

هذه اللجان يجري بالت�سويت باالقرتاع ال�رضي. ويف حال تعادل عدد االأ�سوات بني نائبني، 

يعطى املن�سب للنائب االأكرب �سنًا.

تت�سح ا�ستقاللية الربملان من خالل مراجعة عملية املوازنة التي تنظم النتائج التي 

يتو�سل اإليها الربملان وموارده. وحتدد املواد 121، و122، و123 من النظام الداخلي 

اأن هيئة مكتب جمل�ص النواب هي امل�سوؤولة عن اإعداد موازنة الربملان وعن االإ�رضاف 

على تطبيقها. تنفذ املوازنة من خالل املعامالت التي يوقع عليها رئي�ص جمل�ص النواب 

اأو نائبه، بالتن�سيق مع اأحد اأميني ال�رض ومع اأحد املوظفني. يجب اأن يطبق هذا وفًقا 

لقانون املحا�سبة العامة. ويف نهاية ال�سنة املالية، يتعني على رئا�سة الربملان اأن تقدم 

لوزارة املال الئحة باالعتمادات امل�رضوفة، ممهورة بختم الرئي�ص اأو نائبه. وهكذا، يتبع 

الربملان اآلية املوازنة ذاتها املطبقة على الوزارات.

العام.  املفت�ص  العام ومكتب  االأمني  اأ�سا�سيتني: مكتب  اإدارتني  النواب من  يتاألف جمل�ص 

للقرار  وفًقا  337 موظفًا،  �سعب فرعية متعددة جمموع موظفيها  اإىل  االإدارتان  وتنق�سم 

اأن عدد  2005/12/8 عن رئي�ص جمل�ص النواب.ويقال  934 ال�سادر بتاريخ  رقم 

اأن  اإال  املوظفني كبري و هناك لغط حول حجم اجلهاز الب�رضي يف املجل�ص النيابي، 
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بامل�ستوى  لي�ص  املعا�سات  وتعترب  الآخر.  فرد  يختلف من  واالحرتاف  الكفاءة  م�ستوى 

اإىل  اأن يقوم بها، ولكن مرد ذلك عائد  القيام باالأعباء املفرت�ص  الذي ي�سمح للجهاز 

ب�سورة عامة.  العام  القطاع  لرواتب  وامل�سابهة  ن�سبيًا  النواب  رواتب موظفي جمل�ص  تدين 

44
القطاع اخلا�ص. البحث عن عمل يف  اإىل  الكفوئني  االأ�سخا�ص  وهذا دفع 

 دور املوؤ�س�سة/وعالقتها بالركائز االأخرى

لبنان جمهورية برملانية تعترب الهيئة الت�رضيعية فيه ال�سلطة احلا�سمة اإال اأنها لي�ست االآمر 

الناهي، اإذ اإن الد�ستور اللبناين ين�ص على مبداأ ف�سل ال�سلطات. ويف هذا ال�سياق، ميثل 

املجل�ص النيابي نقطة االنطالق لت�سكيل اأي �سلطة يف البالد. فهو يعطي الهيئة الت�رضيعية 

اللبنانية �سلطة االإ�رضاف على ال�سلطة التنفيذية و�سبطها. 

على الرغم من هذا، ما زال عدد من االأكادمييني والفقهاء ومنظمات املجتمع املدين يبذلون 

جهود حثيثة لتطوير الت�رضيعات بطرق اأف�سل. وتنجم من جراء ذلك حتديات، مردها حماولة 

املواطنني وجمموعات املجتمع املدين املعنية النخراط ب�شكل فاعل يف ال�شاأن العام. 

واالإ�سكالية تنجم من اأن الد�ستور ال ي�سمن حق املواطنني واملنظمات غري احلكومية بامل�ساركة 

يف �سوغ م�ساريع القوانني اأو يف اإدارة ال�ساأن العام. بيد اأن املنظمات غري احلكومية مثل احلملة 

 قد مار�ست �سغوطًا حثيثة الإدخال اإ�سالحات على 
45

املدنية من اأجل االإ�سالح االنتخابي

قانون االنتخاب االأخري )القانون رقم 2008/25 املعدل مبوجب القانون رقم 2008/59(. من 

هذا املنطلق، متكنت هذه احلملة من تاأمني دور املراقب يف اللجنة النيابية لالإدارة والعدل التي 

كانت م�سوؤولة عن مراجعة م�رضوع قانون االنتخاب. نتيجة لذلك، قدم ممثل هذه احلملة امل�سورة 

. كما منح املجتمع املدين حق مراقبة االإنتخابات 
46

التقنية واملعلومات حول كل االإ�سالحات

للمرة االأوىل بح�سب ما جاء يف املادة 20 من القانون. 

من  القوانني.  كل  على  امل�سادقة  الت�رضيعية  الهيئة  على  يجب  اللبناين،  الد�ستور  بح�سب 

اأي من قوانني  اإ�سدار  العامة قبل  النفقات  اإقرار كل  النواب  هذا املنظار، على جمل�ص 

احلكومي.  االإنفاق 

وفقًا للمادة 115 من النظام الداخلي، خالل مناق�سة املوازنة، تخّول ال�سلطة الت�رضيعية 

اإلغاء اأو تخفي�ص االأحكام اخلا�سة باالأموال االحتياطية املقرتحة يف املوازنة. اأما حق زيادة 

االإنفاق فهو مبني يف حالتني حمددتني. االأوىل تطراأ خالل مناق�سة م�رضوع املوازنة داخل 

جلنة املوازنة واملال. يف هذه الجتماعات، يحق للنواب اأن يتجاوزوا اإنفاق املوازنة، �رشط 

احل�سول على موافقة احلكومة )املادة 19 من قانون املحا�سبة العامة(. اإىل ذلك، حت�سل 

احلالة الثانية خالل مناق�سة م�رضوع املوازنة يف اجلمعية العامة للربملان )املادة 114، 

نظام الربملان الداخلي(.

2- السلطة التشريعية

ع�سام �سليمان، "الربملان اللبناين،" يف: الربملان يف الدول العربية )عمل جماعي( )بريوت: املركز العربي لتطوير حكم 
 44

القانون  والنزاهة، 2007(.

اأطلقت احلملة املدنية لالإ�سالح االنتخابي عام 2006. وهي ائتالف يتاألف من منظمات املجتمع املدين اللبناين تتزعمه 
 45

اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية – ال ف�ساد  واملركز اللبناين للدرا�سات، واجلمعية اللبنانية من اأجل دميقراطية االنتخابات، 

تدعو اإىل اإ�سالح انتخابي جدي يف لبنان. 

 دورين خوري، "قانون االنتخاب يف لبنان: كوب ن�سف ممتلئ،" 10 ت�رضين االأول/اأكتوبر 2008، ورد يف: 
 46

    http://www.ccerlebanon.org/inpress.asp?id=80 
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على الرغم من اأن النواب يتمتعون ب�سلطة تغيري م�رضوع املوازنة، يدفعهم احلق املحدود 

بتجاوز املوازنة، اإىل عدم تعديل م�رضوع املوازنة يف املمار�سة. 

كما تن�ص املادة 116 من النظام الداخلي على اأن الت�سويت على قانون م�رضوع املوازنة 

يجب اأن يطول كل ق�سم على حدة. وعند االإنتهاء من مناق�سة م�رضوع املوازنة، على ال�سلطة 

الت�رضيعية اأن تقرن موافقتها من خالل امل�سادقة عليه. وال ميكن للهيئة الت�رضيعية اأن ت�سدر 

م�رضوع قانون حول االإنفاق االإ�سايف )اإنفاق من خارج املوازنة( اإال بعد انتهاء املجل�ص 

النيابي من مناق�ساة م�سمون امل�رضوع املقدم. 

ال�سلطة الت�رضيعية لي�ست هيئة االإ�رضاف الوحيدة ل�سبط االإنفاق احلكومي. فالد�ستور اللبناين، 

يف املادة 87 منه، اأتى على ذكر ت�سكيل ديوان املحا�سبة. هذا الديوان هو حمكمة اإدارية 

لديها �سالحيات مالية وق�سائية، مل�ساعدة املجل�ص النيابي يف االإ�رضاف على امل�سائل 

املتعلقة باملوازنة، اإ�سافة اإىل اجراء مراجعة حتليلية للعمليات املالية املعقدة. ولديوان 

املحا�سبة م�سوؤولية مراقبة ا�ستعمال االأموال العامة ومدى مطابقتها مع القوانني واالأنظمة 

 ويتجلى 
47

املرعية االجراء ومراقبة املوظفني احلكوميني يف حال خرقهم الأ�سول االإنفاق.

اإ�رضاف الربملان على عملية التدقيق من خالل موافقة الربملان على قطع احل�ساب" ال�سادر 

عن ديوان املحا�سبة كما هو مذكور يف قانونه التنظيمي. وتوفر بيانات قطع احل�ساب 

للربملان معلومات اأ�سا�سية حول ال�سبل التي مت بوا�سطتها جمع العائدات و�رضف النفقات 

من قبل ال�سلطة التنفيذية. 

كما تن�ص املادة 53 من الد�ستور على اأال تدخل املعاهدات الدولية حّيز التنفيذ اإاّل بعد اإقرارها 

من قبل املجل�ص النيابي. بالنتيجة، كان على جمل�ص النواب اأن يوافق على م�رضوع القانون 

املر�سل عام 2006 من احلكومة جلهة ان�سمام لبنان اإىل معاهدة االأمم املتحدة ملكافحة 

الف�ساد. هذه املعاهدة ت�سمح للبنان، عند اإقرارها، باالن�سمام اإىل االئتالف الدويل الكبري 

الهادف اإىل مكافحة الف�ساد على امل�ستويني املحلي واالإقليمي. وافق الربملان اللبناين يف 8 

ت�رضين االأول/اأكتوبر 2008، على ان�سمام لبنان اإىل اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.

و�سمن اإطار تعزيز ال�سفافية ومكافحة الف�ساد، بذل النواب واللجان النيابية ق�سارى جهدهم 

خالل ال�سنوات املا�سية الإدخال مفهوم النزاهة يف احلياة العامة. ولهذه الغاية، متت اإحالة 

عدد من م�ساريع القوانني اإىل اجلمعية العامة للربملان مثل: 

1- اقرتاح قانون حول تعديل  االإ�رضاف على احرتام ف�سل الرقابة الربملانية املن�سو�ص 

عنه يف النظام الداخلي للربملان. يهدف هذا االقرتاح اإىل حت�سني اأداء الربملان. بحيث يتم 

تفعيل اأدوات امل�ساءلة واملحا�سبة، مما ي�سمح بتطوير نظام املناق�سة العامة من خالل عقد 

اجتماعات اإ�سافية للهيئة العامة. 

2- اقرتاح قانون حول تعديل بع�ص اأحكام قانون املجل�ص االأعلى ملحاكمة الروؤ�ساء 

والوزراء. يف الواقع، يفتقر القانون احلايل الأ�سول تطبيقية ت�سمن ح�سن �سري العمل. مثاًل، 

جلان التحقيق الت�رضيعية ال تلتزم اأي مهل الإجناز مهماتها.

2- السلطة التشريعية

يتوافر يف املوقع االإلكرتوين لديوان املحا�سبة:  
 47

 www.coa.gov.lb/Templates/InsideTemplate_en.aspx?PostingId=295
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3- اقرتاح قانون يهدف اإىل مكافحة الف�ساد يف القطاع العام؛ هدف هذا االقرتاح هو 

تاليف ا�ستغالل املوؤ�س�سات العامة، والرتويج حلرية ال�سناعة والتجارة. فالقانون املقرتح 

ينادي باإن�ساء "الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد"، يف حماولة لرتويج النزاهة وال�سفافية يف 

املرافق العامة.

4- م�سودة م�رضوع قانون الو�سول اإىل املعلومات، الذي قام ببلورته فريق العمل القانوين التابع 

اإىل"ال�سبكة الوطنية حلق الو�سول اإىل املعلومات". وقد قام نواب اأع�ساء يف جمعية "برملانيون 

48
لبنانيون �سد الف�ساد" بتقدميه اىل املجل�ص النيابي بتاريخ 9 ني�سان/اأبريل  2009. 

املحا�سبة

1989 موقف املجل�ص  الطائف عام  اتفاق  اأقرت يف  التي  الد�ستورية  التعديالت  عززت 

الد�ستور. كما  65 و77 من  الذي مل يعد من املمكن حله عمليًا وفقًا للمادتني  النيابي، 

بدرجة  وامل�ساءلة  املحا�سبة  واأدخلت  النيابية يف عدة اجتاهات  ال�سالحيات  اأنها عززت 

 
49

اأكرب يف النظام. اأعلى ومبقدار 

يف املمار�سة، ال�سلطة التنفيذية هي من يتمتع ب�سلطة حل املجل�ص النيابي بناًء على طلب من 

رئي�ص اجلمهورية. اإال اأن ال�سلطة التنفيذية مل ت�ستخدم يومًا هذه ال�سالحية وخا�سة بعد اتفاق 

الطائف. حتى خالل اال�سطرابات ال�سيا�سية االأخرية التي اأملت بلبنان والتي دامت اأكرث من 

عامني )2006-2008(، مل تطبق هذه ال�سالحية.  وهذا ناجم عن االإلتبا�ص الد�ستوري الذي ال 

يوفر اآليات يعمل بها حلل املجل�ص النيابي. على �سبيل املثال، تن�ص املادة 65 من الد�ستور  على 

اأن جمل�ص الوزراء "يحل جمل�ص النواب بناًء على طلب من رئي�ص اجلمهورية اإذا مل ينعقد جمل�ص 

النواب، من دون اأ�سباب موجبة، يف غ�سون اأ�سبوع من دورته العادية واإذا مل يجتمع طيلة دورتني 

ا�ستثنائيتني متتاليتني، تزيد مدة كل منهما عن ال�سهر الواحد، اأو اإذا رد جمل�ص النواب خطة 

موازنة �سنوية بغية �سل احلكومة." عمليًا، مل يطبق هذا االأمر منذ اتفاق الطائف عام 1989. 

يجدر بالربملان اأن يرفع اإىل مكتبه عدة تقارير اإدارية مثل: 1- حم�رض بكل االجتماعات 

الت�رضيعية، 2- جدول اأعمال اجلل�سات، 3- مالحق تت�سمن م�سودات امل�ساريع، واالقرتاحات، 

والتقارير، قبل 24 �ساعة من انعقاد اأي جل�سة ت�رضيعية.

اإىل جانب الفرع التنفيذي، ذكر الد�ستور يف املادة 19 منه �رضورة اإن�ساء املجل�ص الد�ستوري. 

يدقق هذا املجل�ص يف د�ستورية القوانني ال�سادرة عن الربملان، ويبت يف النزاعات التي تن�ساأ 

خالل االنتخابات النيابية اأو بعدها. 

عام 2000، قدم عدة مر�سحني طعونًا اإىل املجل�ص الد�ستوري ب�ساأن االنتخابات النيابية 

فراجعها املجل�ص. اأما يف عام 2002، فقد عدل املجل�ص يف نتيجة االنتخابات الفرعية التي 

اأدت اإىل تعيني نائب جديد. 

اإال اأن النزاع ال�سيا�سي امل�ستمر منذ عام 2005 ترك اأثره على اأغلب املوؤ�س�سات ال�سيا�سية. 

اإحدى هذه املوؤ�س�سات هو املجل�ص الد�ستوري الذي ظل معطاًل طوال ثالثة اأعوام. وهكذا، 

بعد انتخابات عام 2000 النيابية، مل يكن مبقدور املجل�ص مراجعة الطعون التي برزت بني 

2- السلطة التشريعية

www.a2ilebanon.org :متوافر يف املوقع التايل
 48

فار�ص �سا�سني، "لبنان: دور الربملان يف ن�سال من اأجل ال�رضعية، وامل�ساحلة الوطنية، واالإ�سالح والتحرير،" مبادرة برنامج 
  49

االأمم املتحدة حول االأزمات الربملانية والوقاية واالنتعا�ص، ني�سان/ اأبريل 2006، متوافر يف املوقع: 

    .www.arabparliaments.org/publications/legislature/2005/conflict/lebanon-e.pdf
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الف�سائل ال�سيا�سية الكربى. ويف عام 2009، مت تاأليف جمل�ص د�ستوري جديد ل�سمان اإجراء 

انتخابات حرة ودميقراطية يف حال ن�سوء نزاعات بعد انتخابات عام 2009 النيابية. 

حتت ذريعة الف�سل الثامن من النظام الداخلي اخلا�ص مبجل�ص النواب املعنون "العرائ�ص 

وال�سكاوى"، ميكن للمواطنني اأن يقدموا عري�سة من اأي نوع كان اإىل مكتب الربملان مبا يف 

ذلك ق�سايا الف�ساد. ويقوم هذا االأخري بالتدقيق يف العري�سة اأو ال�سكوى، ويحق له اأن يبت 

فيها اأو رف�سها عند مناق�ستها خالل اجتماع الهيئة العامة ملجل�ص النواب. فقد هذا االإجراء 

فعاليته اإذ اإنه، ومع مرور الوقت وال�سنني، بداًل من مناق�سة العرائ�ص وال�سكاوى املقدمة 

من املواطنني اإىل املجل�ص النيابي، طراأ تقليد جديد، يقوم على االكتفاء بعر�ص موجز عن 

العرائ�ص وال�سكاوى. بالتايل، كف املواطنون عن اإر�سال تلك ال�سكاوى اإىل املجل�ص النيابي 

50
وا�ستعا�سوا عن هذا االإجراء برفع التقارير مبا�رضة اإىل اأع�ساء املجل�ص النيابي.

اآليات النزاهة

ما من مدونة �سلوك ر�سمية الأع�ساء املجل�ص النيابي. اإال اأن املادة 75 من النظام الداخلي 

ملجل�ص النواب ت�رضد احلاالت التي مينع فيها اأع�ساء املجل�ص النيابي من اإلقاء كلماتهم. 

مثاًل، ما اإن ي�ستخدم اخلطيب األفاظًا نابية بحق االأطراف ال�سيا�سيني، اأو النواب االآخرين 

اأو اللجان الت�رضيعية، اأو الكتل النيابية، يحق لرئي�ص جمل�ص النواب اأن يطلب من اخلطيب 

اإنهاء خطابه على الفور. اإىل ذلك، ال يورد النظام الداخلي ملجل�ص النواب اللبناين اأي اأحكام 

ملكافحة الف�ساد.

يخ�سع النواب واأع�ساء ال�سلطة التنفيذية لالأنظمة ذاتها املتعلقة بت�سارب امل�سالح كما هو 

مذكور يف الق�سم التنفيذي. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن النظام الربملاين اللبناين ال ي�سمح بعمل 

جمموعات  اأو جمموعات �سغط تعيق عمل املجل�ص، وبالتايل فاإن العمل الت�رضيعي يقت�رض 

على اأع�ساء الربملان دون �سواهم.

 ال�سفافية

اإن "قانون االإثراء غري امل�رضوع" االآنف الذكر يف الق�سم التنفيذي، يطّبق على اأع�ساء املجل�ص 

النيابي وعلى ال�سلطة التنفيذية على حد �سواء، اإذ يتعني عليهم االإف�ساح عن اأ�سولهم املادية 

اخلا�سة وعن اأ�سول فروعهم، يف منا�سبتني: خالل ال�سهر االأول من الوالية، وخالل االأ�سهر 

الثالثة بعد مغادرة املن�سب.  وفقًا للمادة 5، يجب اأن حتال هذه ال�سجالت اإىل رئي�ص املجل�ص 

الد�ستوري. اإال اأن القانون ال يو�سح االإجراءات التي ميكن للرئي�ص بوا�سطتها اأن يدقق يف 

�رضعية هكذا ت�رضيحات. اإن عدم فعالية هذا القانون دفع اإىل اإن�ساء جلنة وزارية بغية درا�سة 

اإمكانية �سوغ قانون اإثراء غري م�رضوع جديد. تنوي هذه اللجنة النظر يف اإلغاء املادة 10 

من القانون احلايل التي تق�سي وجوب مقدم الطلب )امل�ستدعي( دفع 25 مليون لرية لبنانية( 

51
17000 دوالر اأمريكي!( لل�سماح للمواطنني باإثارة ق�سية اإثراء غري م�رضوع.

على غرار كل الوزارات، يحيل املكتب النيابي النفقات التقديرية لالإنفاق احلكومي اإىل وزارة 

املال. وتت�سمن موازنة الدولة ال�سنوية موازنة الربملان، وميكن الو�سول اإليها ما اإن ت�سدرها 

احلكومة. من بني اللجان الت�رضيعية املختلفة، جلنة املال واملوازنة. ويق�سي دور هذه اللجنة 

2- السلطة التشريعية

 ،POGAR طوين عطاهلل، "الدرا�سة الوطنية حول الدور التمثيلي للربملان اللبناين،" )بريوت: برنامج االأمم املتحدة االإمنائي و 
 50

2008(، متوافرة يف املوقع التايل:

www.pogar.org/publications/legislature/2008/studies/sum-representation-leb- a.pdf 

البلد، 2009/10/19.
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باإدارة كل امل�سائل املتعلقة باحل�سابات اخلا�سة بالفرع الت�رضيعي، وبالتدقيق يف بع�ص 

م�ساريع القوانني ذات ال�سلة. وقد جرت العادة اأن ت�سدر جلنة املال واملوازنة بيانات �سحفية 

تبلغ فيها اجلمهور عن املوا�سيع املدرجة على جدول اأعمالها ملناق�ستها خالل اجتماعات 

اللجنة. اإال اأنه ال يتم تقدمي اأي تفا�سيل عن املناق�سات يف هذه الن�رضات، اإذ اإنه ما زال من 

ال�رضوري اأن يقر الربملان م�رضوع قانون احلق يف الو�سول اإىل املعلومات.

ال�سكاوى/ اآليات التطبيق

احل�سانة النيابية هي مو�سوع الف�سل الثالث ع�رض من النظام الداخلي للمجل�ص النيابي. 

وفقًا للمادة 92 من النظام الداخلي، يقدم وزير العدل طلب رفع احل�سانة اإىل رئي�ص املجل�ص. 

بعدها، يتم التدقيق يف امللف من قبل هيئة مكتب املجل�ص وجلنة االإدارة والعدل اللتني 

تعقدان اجتماعات م�سرتكة وترفعان يف النهاية تقريراً لرئي�ص املجل�ص النيابي. ويجب اأن 

يتخذ قرار رفع احل�سانة باالأكرثية الن�سبية بناءاً للمادة 34 من الد�ستور. ولكن احل�سانة 

النيابية جعلت من ال�سعب مقا�ساة النواب الذين ي�ستبه بقيامهم باأعمال م�سينة اأو فا�سدة. 

ففي حقبة ما بعد اتفاق الطائف، مل يتهم اإل نائبان بالتورط يف ق�شايا ف�شاد. وقعت هاتان 

احلالتان عامي 1994 و1999. 

ويف واقع احلال، مل يتم �سوغ قانون حماية كا�سفي الف�ساد لغاية اليوم. وبالتايل، فاإن 

املواطنني ما زالوا ي�سعرون باأنهم يفتقرون اإىل احلماية يف حال بّلغوا عن حالة ف�ساد يف 

ال�سلطة الت�رضيعية اأو يف اأي قطاع حكومي اآخر. 

9 نظام النزاهة الوطني2- السلطة التشريعية



-3
األحزاب السياسية



61 نظام النزاهة الوطني-لبنان 2011

املوارد/ الهيكليات

هناك ع�رضون حزبًا �سيا�سيًا نا�سطًا من اأ�سل مئة م�سجاًل، ميكن و�سف ال�ساحة ال�سيا�سية 

اللبنانية على اأنها متثل املجتمع املحلي املتنوع. واذ حتيط بلبنان ثقافة النظام ال�سلطوي 

وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي، غالبًا ما ينظر اىل هذا البلد على اأنه الدميقراطية العربية الوحيدة 

يف ال�رضق االأو�سط. فمع وجود جمل�ص نيابي فاعل ونا�سط، وانتخابات حرة، و�سحافة حرة، 

وجمتمع مدين حر، من ال�سهل تكوين نظرة مماثلة مقارنتها باملحيط العربي الذي حتكمه اأنظمة 

تيوقراطية ال تدعي الدميوقراطية. اأما من منظار درا�سة نظام النزاهة الوطني فاإن ال�سورة 

خمتلفة. اإذ من ال�سعب فهم هذا البلد حيث االأمور تتغرّي ب�سكل م�ستمر داخليًا وخارجيًا. 

ا�ستطاع لبنان الذي ي�سم 18 طائفة خمتلفة، حتقيق �سيء من اال�ستقرار الن�سبي بالرغم من 

االنق�سامات االجتماعية العميقة واالختالفات ال�سيا�سية القائمة داخل املجتمع. يف املقابل، 

�سهد لبنان الكثري من النزاعات االأهلية واالإقليمية، حّفزها الو�سع االقليمي، مما �سكل اختباراً 

قا�سيًا للنظام ال�سيا�سي اله�ص الذي انبثق بعد اأن و�سعت احلرب االأهلية اأوزارها والقائم 

على توازن القوى بني خمتلف قادة الطوائف. هذا النظام القائم على متثيل املجتمع املحلي 

من خالل تركيبة حكومية تعك�ص النظام الطائفي ال�سائد يف لبنان، والذي مت االإتفاق على 

ت�سميته بالدميقراطية التوافقية، وميكن جت�سيد الواقع ال�سيا�سي املعقد يف لبنان من خالل 

االأحزاب ال�سيا�سية املتعددة اآنفة الذكر، والتي تعك�ص االجتاهات ال�سيا�سية واملجموعات 

الطائفية على اختالفها.  

 جدول رقم )2( االأحزاب ال�سيا�سية يف لبنان

3- األحزاب السياسية

التمثيل الطائفيالزعيماحلزب ال�سيا�سي/املجموعة

م�سيحيدوري �سمعونحزب الوطنيني االأحرار

م�سيحياأمني اجلميلالكتائب

درزيوليد جنبالطاحلزب التقدمي اال�سرتاكي

م�سيحيكارلو�ص ادهحزب الكتلة الوطنية

�سيعينبيه بريحركة اأمل

�سيعيح�سن ن�رض اهللحزب اهلل

�سني�سعد احلريريتيار امل�ستقبل

م�سيحي�سمري جعجعالقوات اللبنانية

م�سيحيمي�سال عونالتيار الوطني احلر

درزيطالل اأر�سالناحلزب الدميقراطي اللبناين

علمايناليا�ص عطا اهللالي�سار الدميقراطي

علماينن�سيب حلودالتجدد الدميقراطي

احلزب ال�سوري القومي 

االجتماعي

علمايناأ�سعد حردان

علماينخالد حدادةاحلزب ال�سيوعي اللبناين

علماينفايز �سكرحزب البعث العربي ال�سرتاكي
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9 نظام النزاهة الوطني

جدول رقم )3( اأبرز التكتالت ال�سيا�سية يف االنتخابات النيابية للعام 2005

52
 جدول رقم )4( االأحزاب ال�سيا�سية والتكتالت يف جمل�س نواب العام 2009 

انق�سم اللقاء الدميوقراطي اإىل كتلتني، االأوىل وهي جبهة الن�سال الوطني وت�سم 7 نواب، الثانية اللقاء الدميوقراطي وت�سم 5 نواب
 *

3- األحزاب السياسية

اأرمنيهوفيغ ميخيتاريانالط�سناك

اأرمني�سيبوه كالباكيانالهن�ساك

اأرمنياآفو داك�سيانرامغافار

النواب )املجموع(ا�سم التكتل

33تكتل تيار امل�ستقبل )14 اآذار(

14كتلة املقاومة )حزب اهلل( )8 اآذار(

15كتلة التحرير واالمناء )اأمل( )8 اآذار(

14كتلة التيار الوطني احلر )8 اآذار(

18كتلة احلزب التقدمي اال�سرتاكي )14 اآذار(

94 من اأ�سل 128املجموع

عدد املقاعداحلزب ال�سيا�سي/ الكتلة

29 نائبكتلة تيار امل�ستقبل

5 نوابالقوات اللبنانية

5 نوابالكتائب 

*
12 نائباللقاء الدميقراطي

نائب واحدالي�سار الدميقراطي

نائب واحداجلماعة االإ�سالمية

نائبانهن�ساك

نائب واحداالأحرار

15 نائب14 اآذار- املنت�سبون امل�ستقلون

13 نائبكتلة التحرير والتنمية

19 نائبالتيار الوطني احلر

13 نائبكتلة الوفاء للمقاومة

http://nowlebanon.com/NewsArticleDetails.aspx?ID=97943  52
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يعتمد النظام الطائفي على ال�سفقات والتحالفات على م�ستوى النخبة الأن امل�سلحة 

ال�سخ�سية وحماية الطائفة هما الهّم الرئي�سي بالن�سبة اإىل الزعماء عو�سًا عن الق�سايا 

امل�سرتكة التي تهم ال�ساأن العام. كما اأن االأحزاب ال�سيا�سية الطائفية )الكتائب، واحلزب 

التقدمي اال�سرتاكي، والقوات اللبنانية، واأمل، وحزب اهلل(، على عك�ص "االأحزاب املمتدة عرب 

احلدود الوطنية" التي لديها برنامج �سامل اأكرث ب�سكل عام، فقد حّدت من �رضعية الدولة. اإذ 

ال ي�سع االأحزاب ال�سيا�سية اإال التاأثري ب�سكل غري مبا�رض، الأن النظام قد و�سع وفقًا ل�سيغة 

ح�سا�سة ال ت�سمح الأية فئة اأن ت�سيطر على االأخرى.  

اإن متويل االأحزاب ال�سيا�سية يختلف بني جمموعة واأخرى. ال حدود للهبات، كما ال توجد 

قاعدة ر�سمية تنظم عملية متويل االأحزاب. على الرغم من اأن االإنفاق يذهب اأواًل لتمويل 

احلزب واالمناء االجتماعي داخل الطائفة، ميكن للتدفقات املالية اأن تو�سع رقعتها يف خالل 

االنتخابات لت�سمل �رضاء االأ�سوات.

ال تتم مناق�سة التمويل العام لالأحزاب ال�سيا�سية كما ال يتم دعمه يف لبنان الأ�سباب عدة:

حجم العجز يف املوازنة  )حاليًا 40 يف املئة(.

بع�ص االأحزاب ال ترغب يف الك�سف عن م�سادر متويلها )حتديداً تلك التي حتظى بتمويل  ●

دويل كبري(.

غياب ثقافة دفع ال�رضائب الوظيفية  جتعل من ال�سعب تطبيق نظام متويل عام. ●

قبل مناق�سة اأي ت�رضيع اإ�سالحي خا�ص بالتمويل العام، ال بّد من ح�سول تغيري اأواًل يف ذهنية 

ال�سيا�سيني واملجتمع مع رف�ص للف�ساد الذي ي�سّكل جزءاً من الن�سيج ال�سيا�سي اللبناين.

اإ�سافة اإىل املوارد املالية، فاإن الدعم الدويل يرّجح كّفة املناف�سة ل�سالح االأحزاب املهيمنة. 

فعلى �سبيل املثال، اأ�سغر االأحزاب يف لبنان هي اأحزاب غري طائفية الأنها ال ت�ستطيع 

اكت�ساب ال�سعبية من خالل اخلطاب الطائفي. فالتفكري الذي يعك�ص م�سالح املجموعات 

وامل�سالح الطائفية هو الذي يزيد من �سعبية احلزب. اإن بع�ص اللبنانيني ال يوؤمنون بوجود 

اأحزاب علمانية حقيقية. وبغ�ص النظر عن نتيجة هذا النقا�ص، فاإن املوارد املالية واالعالمية 

متوافرة يف يد االأحزاب املهيمنة االأكرث حتفظًا وذات القاعدة االأو�سع، مما يجعل الكثريين 

    
53

يوؤمنون باأن املناف�سة تاأتي ل�سالح املجموعات املحافظة.

نائبانالطا�سناك

4 نوابكتلة املردة

نائباناحلزب القومي ال�سوري االجتماعي

نائباناحلزب الدميقراطي اللبناين

نائبانحزب البعث العربي ال�سرتاكي

 �سنتال �رضكي�ص حنا وكارما اإكمكجي بوالديان ، "التمويل العام لالأحزاب ال�سيا�سية: حالة لبنان،" حلول متويلية عامة 
53

 لالأحزاب ال�سيا�سية يف املجتمعات ذات االأغلبية امل�سلمة )وا�سنطن: املوؤ�س�سة الدولية لالأنظمة االنتخابية، 2009( .
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دور املوؤ�س�ساة وعالقتها بالركائز االأخرى

يتجّلى دور االأحزاب ال�سيا�سية ب�سفتها اإحدى ركائز النظام الوطني للنزاهة يف متثيل 

امل�سالح 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�سلة يف احلكومات التي عرف عنها اأنها قد 

تدوم لعامني كحد اأق�سى، مع مدة حياة اأدنى ال تتعدى 6 اأو 7 اأ�سهر. هذا "ال�سعف املوؤ�س�سي" 

يوؤمن اال�ستقرار على املدى الق�سري، اإال اأنه ال يعالج الق�سايا الرئي�سية التي تتعلق باملحافظة 

على اجلمهورية، مبا يف ذلك اال�سالح االجتماعي واالقت�سادي العادل وتوفري االأمن.   

 

بغ�ص النظر عن حجم الدوائر االنتخابية، �ست�ستمر امل�ساركة يف الت�سكيلة احلكومية على 

اأ�سا�ص ان�سمام النخبة اإىل حتالفات انتخابية ت�سمن هيمنتها. والنتيجة هي اأنه عو�سًا 

عن اعتماد املواطنني على احلكومة املركزية التي يفرت�ص بها حماية كل الفئات على 

قدم امل�ساواة، ي�سعون ثقتهم يف االأمن الذي يوفره الزعماء ال�سيا�سيني لفئاتهم. براأي 

، يعترب غياب عملية ا�سفاء الطابع االجتماعي على ال�سيا�سة كاأحد اأبرز 
54

اأنور خوري

التحديات يف لبنان، حيث من ال�سعب جداً جتاوز القيم ال�سيا�سية التناف�سية والو�سول اىل 

توجه �سيا�سي موحد.  ويف نهاية املطاف، من غري املرجح اأن تقوم عملية ا�سفاء الطابع 

االجتماعي على ال�سيا�سة وب�سكل مت�سعب، ما مل تتفق االأغلبية النخبوية و�سانعو ال�سيا�سات 

على اأن االأرباح التي �سيحققونها من عملية ا�سفاء الطابع االجتماعي على ال�سيا�سة 

�ستتخطى اخل�سائر. يف هذا ال�سياق، تبقى اإمكانية موؤ�س�سات الدولة قا�رضة عن متثيل 

امل�سلحة العامة.

اليوم، يتزايد االنق�سام يف الواقع ال�سيا�سي اللبناين. فقد منت كتلتان �سيا�سيتان بارزتان 

تكّونان روؤيا متناق�سة ب�ساأن م�ستقبل الدولة، فوّطدتا ال�سلطة من خالل ائتالفني معروفني 

با�سم حركتي 14 اآذار و8 اآذار. لهاتني الكتلتني ال�سيا�سيتني حلفاء دوليون خمتلفون، حيث 

ب من النظامني ال�سوري واالإيراين، يف حني اأن حتالف 14 
ّ
يعرف عن حتالف 8 اآذار اأنه مقر

اآذار يتبع النظام االأمريكي/ال�سعودي واالأنظمة الغربية. واخلالفات بني الكتلتني تدور اأي�سًا 

حول ال�سوؤون اللبنانية االإدارية و املالية الداخلية، واالجتماعية، واالقت�سادية، واالأمنية 

منها، وطبعًا كلها تتمحور حول الربامج ال�سيا�سية.

وتعود جذور هذا االنق�سام ال�سيا�سي احلاد اإىل اأحداث عام 2005، ع�سية اغتيال رئي�ص 

جمل�ص الوزراء رفيق احلريري، والذي بلغ حد الفتنة يف اأيار/ مايو 2008 حني انفجرت 

اأعمال عنف يف �سوارع بريوت من اأجل حل اخلالفات ال�سيا�سية. بالفعل، غالبًا ما حتول 

االئتالفات ال�سيا�سية دون التمييز بني االأحزاب ال�سيا�سية واملوؤ�س�سات احلكومية. فقد اأظهرت 

كل جمموعة فعاليتها يف تاأمني الدعم �سمن جماعتها من خالل توفري اخلدمات االجتماعية، 

وامل�ساعدة يف اإعادة االإعمار بعد احلرب مع ا�رضائيل عام 2006، ومن خالل جتيي�ص و�سائل 

االإعالم خلدمة م�ساحلها، مما ال يرتك اأي جمال للمناورة اأمام احلكومة املركزية. 

املحا�سبة

حاليًا تخ�سع االأحزاب ال�سيا�سية يف لبنان للقانون العثماين اخلا�ص باجلمعيات العائد 

لعام 1909. بغياب قيود �رضيحة ب�ساأن التجمع �سمن اأحزاب �سيا�سية، تبقى حرية التجمع 

�ساردة)!(، وخالية من اأي مراقبة حكومية. يف الد�ستور اللبناين، تن�ص املادة 13 "حرية 

Anwar Khoury, The Crisis in the Lebanese System (Washington: American Enterprise Institute for Public 

Policy Research, 1976).
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التجّمع... �سمن احلدود املن�سو�ص عليها يف القانون".لكن هذه القوانني تبقى متخلفة 

وبالية، بدل ان ترتفع االأ�سوات ويقوم توافق اآراء حول احلاجة اىل ا�سالح قانون االأحزاب 

ف الت�رضيعات بالتف�سيل االجراءات االنتخابية، 
ّ
ال�سيا�سية يف لبنان. فعلى �سبيل املثال، ال تعر

فحتى اعتماد القانون رقم 25 عام 2008، مل تقم اأي اأحكام حول تنظيم متويل احلمالت ومل 

حتدد �سقف لالإنفاق يف العملية االنتخابية يف لبنان. وقد طّبق هذا القانون اأول مرة يف 

اإطار االنتخابات النيابية التي جرت يف 7 حزيران/يونيو 2009.

ينظم ديوان املحا�سبة عملية االإ�رضاف الق�سائي على انفاق االأموال العامة. وهو م�سوؤول عن 

الوظائف االإدارية والق�سائية معًا، لكن عمله ينح�رض مبالحقة ومراقبة االإنفاق والعمليات 

املالية يف االإدارات وبع�ص املوؤ�س�سات العامة واملوظفني احلكوميني املتهمني بانتهاك 

الت�رضيعات االإدارية واملالية الواردة يف القوانني وعلى راأ�سها قانون املحا�سبة العمومية، 

وبذلك تبقى االأحزاب ال�سيا�سية مبناأى عن الرادع املتمثل باملقا�ساة. 

وت�سود الزبائنية لدى قيام الزعماء ال�سيا�سيني با�ستغالل موارد الدولة، حيث اأن الوظائف 

داخل احلكومة نادراً ما متنح على اأ�سا�ص اجلدارة، بل متنح على اأ�سا�ص التحالفات الطائفية، 

وال�سيما اأن ال وجود لت�رضيع حول ت�سارب امل�سالح يف لبنان. فقادة االأحزاب ال�سيا�سية 

غالبًا ما ميلكون و�سائل اإعالمية منها ال�سحف و�سبكات التلفزة، مما ميكنهم من احتكار 

فرتات البث وتقدمي براجمهم من خالل حمالت ت�سويق حذقة.  لكن قانون االنتخاب 

اجلديد عام 2008 ت�سمن و�سع بع�ص االإ�سالحات اخلا�سة با�ستغالل موارد الدولة خالل 

فرتة احلملة االنتخابية. فهو يتناول منع ا�ستخدام االأماكن العامة والر�سمية واجلامعات 

واملدار�ص ودور العبادة لتنظيم اأي حدث انتخابي اأو للدعاية فيها. ال يحق ملوظفي 

الدولة اأو للم�ستخدمني يف املوؤ�س�سات العامة ا�ستغالل مراكزهم مل�سلحة مر�سح اأو قائمة 

)املادة 71(. كذلك فاإن الف�سل ال�ساد�ص من القانون االنتخابي يتناول بكامله التنظيمات 

55
القانونية اخلا�سة بو�سائل االإعالم واالإعالن وهي �سابقة مل يعرفها لبنان من قبل.

اآليات النزاهة وال�سفافية

من حيث اآليات ال�سفافية، اأدرجت بع�ص االأحزاب ال�سيا�سية يف براجمها االنتخابية اأو 

احلزبية اآليات ملكافحة الف�ساد. واأدخلت �سل�سلة من اخلطوات االآيلة اإىل اإدخال مبادئ 

ال�سفافية يف االإدارة العامة اللبنانية.

اأما بالن�سبة اإىل العمليات الداخلية اخلا�سة باالأحزاب ال�سيا�سية، فهي تختلف بني جمموعة 

واأخرى. والعملية الدميقراطية التي تتخذ يف اإطارها القرارات اأو ينتخب �سمنها االأع�ساء 

ل�سغل منا�سب قيادية فتتبعه معظم االأحزاب ال�سيا�سية. وهذا ينطبق عامة على املنا�سب 

اخلا�سة بال�سباب والتنمية االجتماعية والعالقات مع و�سائل االإعالم. وحتى منا�سب نائب 

الرئي�ص ومدراء ال�سوؤون املالية ونواب االأحزاب ال�سيا�سية كلهم غالبًا ما يتم انتخابهم من 

قبل اأع�ساء احلزب ال�سيا�سي عرب انتخابات دميقراطية. لكن من�سب االأمني العام اأو رئي�ص 

املنظمة ولو بقي على حاله، فهو غالبًا ما يتفق عليه باالجماع بني جميع اأع�ساء املجل�ص 

ويف �سفوف االأحزاب ال�سيا�سية البارزة يف لبنان. واإذا جرت انتخابات دميقراطية فتجري 

اجلمهورية اللبنانية، "قانون االنتخابات النيابية رقم 25 / 2008،" اجلريدة الر�سمية، 2008.  
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من دون وجود مر�سحني معار�سني وي�ستخدم كاختبار �سيوؤدي بالتاأكيد اإىل معدالت موافقة 

بن�سبة 90 يف املئة اأو اأف�سل. اأ�سافة اإىل اأنه يف حال تغرّي رئي�ص حزب �سيا�سي فهو وبح�سب 

التقليد يرثه فرد من االأ�رضة كما هو احلال يف الكثري من االأحزاب ال�سيا�سية. 

تظهر هذه ال�سابقة اأن االآليات الداخلية اخلا�سة باحلكم ال�سالح ما زالت تفتقر اإىل اإجراءات 

املحا�سبة االأ�سا�سية بالن�سبة اإىل معظم ال�سخ�سيات املهمة يف االأحزاب ال�سيا�سية. واإن هذا 

النق�ص يف اأدنى اأ�سكال النزاهة هو الذي يوؤثر �سلبًا يف النظام ال�سيا�سي عامة حيث اأن هذه 

ال�سخ�سيات كانت وال تزال �سانعة القرار املهيمنة يف لبنان وهكذا فهي حتتكر التوجه 

ال�سيا�سي امل�ستقبلي للبالد. 

لكن ولتقييم اآليات ال�سفافية والنزاهة يف اإطار االأحزاب ال�سيا�سية ال بد من اإلقاء نظرة 

لة على العملية االنتخابية وبالتايل على اأن�سطة �رضاء االأ�سوات.  مف�سّ

اأ�سبح املر�سحون الذين ميثلون االأحزاب ال�سيا�سية ويرت�سحون لالنتخابات يخ�سعون 

56
للم�ساءلة ب�ساأن جمموعة من االجراءات االنتخابية التي اأدرجت يف القانون رقم 2008. 

على املر�سحني اأن يفتحوا ح�سابًا خا�سًا باحلملة االنتخابية ال يخ�سع لل�رضية امل�رضفية،  ●

ويجب اأن متر كافة امل�ساهمات والنفقات االنتخابية عرب هذا احل�ساب. كذلك، على كل 

مر�سح اأن يعنّي مدققًا، وكل معاملة تتخطى قيمة املليون لرية لبنانية يجب اأن جتري على 

�سكل �سيكات م�رضفية )املادة 55(.

ميكن للمر�سحني ا�ستخدام اأموالهم اخلا�سة اأو اأموال االأ�رضة يف حمالتهم. لكن م�سادر  ●

التمويل يجب اأن تاأتي من "اأ�سخا�ص طبيعيني اأو معنويني". تعترب كل هبة نقدية اأو هدية 

 .)56 التمويل االنتخابي )املادة  اأو اكت�ساب مل�سلحة املر�سح، م�ساهمة يف  عينية 

جرى حتديد معدل ثابت من االنفاق هو مئة وخم�سون مليون لرية لبنانية. وملجل�ص  ●

الوزراء اأن يتخذ قراراً بزيادة املبلغ الذي ميكن للمر�سح انفاقه، وهذا يعتمد على عدد 

الناخبني يف دائرة املر�سح )املادة 57(.

حتّظر الهبات املالية وامل�ساعدة العينية الأفراد اأو جمموعات مهما كانت خالل الفرتة  ●

االنتخابية. لكن هذا النوع من املنح م�سموح يف حال كان قائمًا على االأقل يف خالل 

ال�سنوات الثالث التي �سبقت احلملة االنتخابية )املادة 59(.

يحكم على املر�سحني الذين يتعّمدون انتهاك االأحكام املالية بال�سجن ملدة 6 اأ�سهر  ●

اإ�سافة اىل غرامة مالية اأو تفر�ص عليهم اإحدى العقوبتني. ميكن اإ�سافة تقرير اللجنة اإىل 

57
ملف ا�ستئناف االنتخابات اخلا�ص باملر�سح يف حال ح�سل ا�ستئناف )املادة 62(.

تورد املادة 62 من القانون االنتخابي اأحكام االنفاذ من اأجل �سمان ال�سفافية يف العملية 

االنتخابية، وهي تن�ص على اأن اأي �سخ�ص ميتنع عن االمتثال الأحكام متويل احلمالت 

الواردة يف القانون يعاقب بال�سجن ملدة 6 اأ�سهر كحد اأق�سى وبدفع غرامة ترتاوح ما بني 50 

و100 مليون لرية لبنانية )من 33 اإىل 66 األف دوالر اأمريكي(. معظم املر�سحني الفائزين 

واملر�سحني من اأحزاب �سيا�سية بارزة رفعوا تقاريرهم بحلول 7 متوز/ يوليو 2009 اإىل 

.)SCEC( هيئة االإ�سارف على احلملة االنتخابية

 جتدر اال�سارة اىل اأن القانون االنتخابي عام 2008 ي�ستند اإىل املر�سحني الفرديني ولي�ص اإىل االأحزاب ال�سيا�سية. 
 56
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لكن حتى مع هذه االجراءات التقدمية، يبقى �رضاء االأ�سوات حاجزاً اأ�سا�سيًا يعيق نزاهة 

املمار�سة داخل االأحزاب ال�سيا�سية. يف املمار�سة، تعمل هيئة اال�رضاف على احلملة 

االنتخابية حتت مظلة وزارة الداخلية والبلديات ل�سمان االلتزام بالتنظيمات اخلا�سة 

باالنتخابات. وبالرغم من هذا التح�سن االيجابي، يبقى �رضاء االأ�سوات �سائعًا وخا�سة 

اأنه ال يتم ا�ستخدام لوائح اقرتاع مطبوعة م�سبقًا، كما جرت اال�سارة اآنفًا. وكنتيجة لذلك، 

جرت العادة اأن تقوم االأحزاب ال�سيا�سية ب�رضاء اأ�سوات ملر�سحني نيابيني هم من داخل 

 قد تدفع االأحزاب ال�سيا�سية الأحد اأفراد 
58

ائتالفها. من خالل اللجوء اإىل املفاتيح االنتخابية

عائلة ما مبلغًا كبرياً من اأجل الفوز باأ�سوات تلك العائلة كافة. وتقوم املفاتيح االنتخابية 

نف�سها اأو مندوبو االأحزاب باعطاء االأوراق املعّلمة لالأ�رضة التي تتلقى املال الدخالها يف 

�سندوق االقرتاع. توجد طرق خمتلفة لتعليم ورقة اقرتاع معّينة حيث اأن بع�ص املر�سحني قد 

يختارون لونًا معّينًا اأو ورقة اأ�سمك اأو ورقة مع مربعات اإذ اإن اأي ورقة تعترب ورقة اقرتاع يف 

االنتخابات اللبنانية. وحني تقفل مكاتب االقرتاع اأبوابها يبقى ممثلو االأحزاب داخل مكاتب 

االقرتاع لالإ�رضاف على عملية فرز االأ�سوات وللتحقق من اأن االأوراق املعّلمة التي مت توزيعها 

قد اأدخلت يف ال�سناديق. لهذا فاإن غياب اأوراق االقرتاع املطبوعة م�سبقًا ي�سّهل عملية �رضاء 

الأ�شوات. واحدى نقاط ال�شعف الكبرية التي تقف يف وجه تنفيذ تنظيمات قانونية فّعالة 

خا�سة باملال ال�سيا�سي هو نق�ص اآليات االنفاذ امل�ستقلة. 

العالقة بالركائز االأخرى

عند النظر يف العالقة بني االأحزاب ال�سيا�سية والركائز االأخرى املعرو�سة يف الدرا�سة بنظام 

النزاهة الوطني الأجل لبنان، يت�سح وجود ترابط بني جماالت عديدة. فالقانون العثماين 

اخلا�ص باجلمعيات والعائد اإىل عام 1909 نّظم االأحزاب ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع 

املدين يف لبنان كما اأن العديد من االأحزاب ال�سيا�سية لديها فرع تنظيمي ملمار�سة اأن�سطة 

اقت�سادية واجتماعية وثقافية وخريية يف لبنان وغالبًا ما ت�ستخدم، كما يف املا�سي، 

للرتويج مل�سالح احلزب. ويف الوقت نف�سه متلك االأحزاب ال�سيا�سية اأي�سًا حمطات اإعالمية 

االأحزاب  قادة  العديد من  اأخرياً، ميلك  ال�سيا�سية.  براجمها  لالإعالن عن  وت�ستخدمها 

ال�سيا�سية اأكرب �رضكات االأعمال يف البالد وي�ستخدمون ال�ساحة ال�سيا�سية ملكا�سب خا�سة. 

كل هذه الروابط بني االأحزاب ال�سيا�سية وركائز عديدة اأخرى مّتت درا�ستها، تعّزز احلاجة اإىل 

املطالبة بت�رضيع خا�ص يحد  من ت�سارب امل�سالح يف البالد.

املفاتيح االنتخابية هم اأفراد داخل املجتمعات املحلية  يتم اختيارهم عادة نظراً اإىل و�سعهم املرموق يف االأ�رض النافذة التي 
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يف اأيلول/ �سبتمرب 2008 اأ�سدر جمل�ص النواب قانون االنتخابات النيابية رقم 2008/25،  

والأول مرة يف لبنان اأن�ساأت هيئة اإ�رضاف على احلملة االنتخابية )SCEC(. هذه الهيئة 

م�سوؤولة عن اال�رضاف على احلملة االنتخابية من حيث مراقبة و�سائل االإعالم واال�رضاف على 

متويل احلمالت وفقًا لالإر�سادات التوجيهية املن�سو�ص عنها يف القانون. اأما وزارة الداخلية 

والبلديات فهي املوؤ�س�سة امل�سوؤولة عن اإدارة االنتخابات ب�سكل عام. مل تت�سمن القوانني 

االنتخابية ال�سابقة اأنظمة خا�سة بو�سائل االإعالم اأو بتمويل احلمالت. وقبل انتخابات عام 

2009 كانت وزارة الداخلية والبلديات الهيئة الوحيدة امل�سوؤولة وب�سكل ح�رضي عن العملية 

االنتخابية. وهنالك االآن ما يزيد على 17 مادة يف قانون االنتخابات اجلديد تتعلق بهيئة 

اال�رضاف على احلملة االنتخابية، حيث اأن الف�سل الثالث خم�س�ص ح�رضيًا لواليتها وهيكليتها 

واإ�سداراتها. و من دون االأخذ بعني االعتبار كل هذه العنا�رض، ي�ستحيل اإجراء حتليل كامل 

لعمل هيئة ادارة االنتخابات يف لبنان والنظر يف اإجنازاتها بطريقة �سمولية.

لقد رّحبت الكثري من املوؤ�س�سات املحلية والدولية مببادرة ان�ساء هيئة اال�رضاف على احلملة 

االنتخابية. لكن متت كثرياً املطالبة بجعلها هيئة م�ستقلة ال تخ�سع  ل�سلطة وزراة الداخلية 

والبلديات. وعلى الرغم من هذه الثغرات فاإن هيئة اال�رضاف على احلملة االنتخابية ُتعد 

خطوة اأوىل جّيدة جتاه اإ�سالح النظام االنتخابي اللبناين.

وفقًا للمادة 19 من قانون االنتخابات النيابية، تتوىل هيئة اال�رضاف على احلملة االنتخابية 

املهام وال�سالحيات التالية: 

تلقي طلبات و�سائل االعالم اخلا�ص، واملقروء واملرئي وامل�سموع، الراغبة يف امل�ساركة  ●

يف االإعالن االنتخابي مدفوع االأجر وفقًا الأحكام هذا القانون.

مراقبة تقيد اللوائح واملر�سحني وو�سائل االعالم على اختالفها بالقوانني واالأنظمة التي  ●

ترعى املناف�سة االنتخابية وفقًا الأحكام هذا القانون.

ممار�سة الرقابة على االإنفاق االنتخابي وفقًا الأحكام هذا القانون. ●

ت�سلم الك�سوفات املالية العائدة حلمالت اللوائح واملر�سحني خالل مهلة �سهر من تاريخ  ●

امتام العملية االنتخابية والتدقيق فيها. 

اعداد تقرير باأعمال الهيئة وايداعه الوزير الذي يرفعه اإىل كل من رئا�سة اجلمهورية،  ●

ورئا�سة جمل�ص النواب ورئا�سة جمل�ص الوزراء، وين�رض هذا التقرير يف اجلريدة الر�سمية. 

وعلى الرغم من اأن املر�سحني مدعوون لتقدمي ك�سوفات ح�سابات �ساملة لهيئة اال�رضاف على 

االنتخابات، اإال اأن القانون ال يلزم الهيئة بن�رضها. وبالرغم من اأن القانون يفر�ص على هيئة 

اال�رضاف على احلملة االنتخابية ن�رض تقريرها يف اجلريدة الر�سمية،  اإال اأن التقرير ال يت�سمن 

بال�رضورة التقارير املالية اخلا�سة باملر�سحني.

املوارد/ الهيكلية  

 تتاألف هيئة اال�رضاف على احلملة االنتخابية من ع�رضة اأع�ساء ي�ساعدهم فريق تقني. 

وا�ستخدمت الهيئة باملجموع 45 مراقبًا لو�سائل االإعالم  و10 موظفني اإداريني للعمل 

على انتخابات عام 2009. اأما اأجورهم فتغطيها خزينة الدولة كما هو احلال فيما يخ�ص 

اأع�ساء الهيئة. وقد قدم االحتاد االأوروبي هبة لوزارة الداخلية والبلديات من اأجل اإعادة 

تاأهيل مبنى هيئة االإ�رضاف على احلملة االنتخابية وجتهيزه ب�سكل تام علمًا اأنه كان مكتبة 

عائدة للجامعة اللبنانية. كما ذكر �سابقًا، فاإن اإحدى املهمات املوكلة اإىل هيئة اال�رضاف 
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على احلملة االنتخابية هي مراقبة و�سائل االإعالم والتمويل واالنفاق االنتخابي يف اإطار 

االنتخابات النيابية لعام 2009، اإال اأنه عمليًا مل ت�ستخدم الهيئة اإال مراقبني لل�سحف 

اللبنانية، وحمطات التلفزة واالإذاعات. 

 ذكره، فاإن اإحدى املهمات االأ�سا�سية لهيئة اال�رضاف على احلملة االنتخابية هي 
ّ
وكما مَر

تنظيم ومراقبة التمويل واالنفاق االنتخابي. ويعالج الف�سل اخلام�ص من قانون االنتخابات 

النيابية عام 2009 القواعد القانونية اخلا�سة بهذا املو�سوع. فهو يحدد �سقف االنفاق الثابت 

مبئة وخم�سون مليون لرية واملتحرك اأربعة اآالف لرية )على الناخب يف الدائرة الواحدة(. كما 

يطلب بتوثيق الهبات وتقدمي تقرير نهائي للح�سابات يت�سمن كل امل�ساريف االنتخابية، التي 

يجب اأن تقدم اإىل هيئة اال�رضاف على احلملة االنتخابية مرفقة بكل امللفات الالزمة.

 اإن قوانني هيئة اال�رضاف على احلملة االنتخابية تتما�سى بناحية معينة مع اتفاقية االأمم 

املتحدة ملكافحة الف�ساد التي �سادق عليها لبنان يف ت�رضين االأول/اأوكتوبر 2008. املادة 

37 من االتفاقية تدعو كل دولة ع�سو اىل التفكري يف اتخاذ االجراءات الت�رضيعية واالإدارية 

املنا�سبة، مبا يتما�سى مع اأهداف االتفاقية ووفقًا للمبادئ االأ�سا�سية الواردة يف القوانني 

املحلية، وذلك حر�سًا على تعزيز ال�سفافية يف متويل الرت�سيحات مللء من�سب م�سوؤول حكومي 

منتخب، وعند االقت�ساء، يف متويل االأحزاب ال�سيا�سية.

دور املوؤ�س�سة

تعمل هيئة اال�رضاف على احلملة االنتخابية حتت مظلة وزارة الداخلية والبلديات التي ت�رضف 

على عملها والتي يحق لها ان تر�سل مندوبًا عنها حل�سور اجتماعاتها. وبالرغم من اأن الوزير 

هو الذي يراأ�ص اجتماعاتها اإال اأنه لي�ص لديه حق الت�سويت. لكن على الوزير اأن يوافق على 

نظامها االأ�سا�سي. و ت�رضف هيئة اال�رضاف على احلملة االنتخابية  على و�سائل االإعالم والتمويل 

واالنفاق االنتخابيان فقط. وتبقى وزارة الداخلية والبلديات م�سوؤولة عن اإدارة االنتخابات.   

تتاألف هيئة اال�رضاف على احلملة االنتخابية من ع�رضة اأع�ساء عّينهم جمل�ص الوزراء 

يف 13 كانون االأول/ دي�سمرب 2008. رئي�ص الهيئة هو قا�ص �سابق يف حمكمة التمييز، 

ونائب الرئي�ص هو قا�ص �سابق يف جمل�ص �سورى الدولة، واأحد اأع�ساء اللجنة هو 

قا�ص �سابق يف مكتب التدقيق الوطني، واثنان من اأع�سائها هما من نقابة املحامني، 

واثنان من اأع�سائها املتبقني هم خبريان يف و�سائل االإعالم وثالثة هم خرباء يف ر�ّسح 

جمل�ص الق�ساء االأعلى ملن�سبال�سوؤون االنتخابية. اأما رئي�ص هيئة اال�رضاف على احلملة 

االنتخابية، فقد جرى تر�سيحه من قبل جمل�ص الق�ساء االأعلى، ثم مت تعيينه من قبل 

جمل�ص الوزراء. يتقا�سى اأع�ساء الهيئة اأجراً �سهريًا مقطوعًا من الدولة اللبنانية. �سبعة 

من املفّو�سني هم م�سوؤولون متقاعدون من القطاع العام و انتهت مهماتهم بحلول كانون 

االأول/ دي�سمرب 2009.

الهيكلية الطائفية للنظام اللبناين تنطبق على هيئة اال�رضاف على احلملة االنتخابية اأي�سًا. 

جرى تعيني اأع�سائها على اأ�سا�ص املعادلة الطائفية. وقد اأفادت �سحيفة حملية يف 15 

كانون االأول/ دي�سمرب 2008 باأن جمل�ص الوزراء حّول ت�سكيل هيئة اال�رضاف على احلملة 

 علمًا اأن هيئة اال�رضاف على احلملة االنتخابية 
59

االنتخابية اإىل ق�سية جغرافية وطائفية،

ال�سفري، 2008/12/15. 
 59
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ال متتلك املقاعد الكافية لتمثيل جميع االأطراف. ومل يكن وزير االقت�ساد والتجارة، وهو من 

�سمال لبنان، را�سيًا على ت�سكيل الهيئة الأنها ال ت�سم اأي ع�سو من طرابل�ص وال متثل الطائفة 

 وعلى �سعيد اآخر، ت�سري املقالة اإىل اأن اأحد االأ�سماء التي اقرتحتها وزارة الداخلية 
60

ال�سنية.

والبلديات قد ا�ستبدل العتبارات �سيا�سية و فر�ص ع�سو بديل نتيجة توافق �سيا�سي ومل 

61
ينتخب كما ن�ص القانون.

حتى تاريخ اآب/اأغ�سط�ص 2009 ن�رضت هيئة اال�رضاف على احلملة االنتخابية ثالثة تقارير 

تتعلق مبراقبة و�سائل االعالم. وحتّلل التقارير تغطية كل موؤ�س�سة اإعالمية )املكتوبة واملرئية 

وامل�سموعة( وتك�سف عن االنتهاكات للحر�ص وتاأمني تغطية متوازنة بني املر�سحني. ومل 

ت�سجل التقارير اأية م�ساكل ف�ساد �سواء داخليًا اأم خارجيًا. 

امل�ساءلة

ترّكز عدة مواد يف قانون االنتخابات النيابية عام 2009 على م�سوؤوليات هيئة اال�رضاف 

على احلملة االنتخابية وواجباتها. وقد اأ�سدرت هذه الهيئة قبل وخالل فرتة احلملة عدة 

مرا�سيم وتعاميم لتو�سيح املواد الغام�سة املتعلقة بالتمويل واالنفاق االنتخابي 

ومبراقبة و�سائل االعالم. وعلى هذه الهيئة اأن تقّدم التقارير اإىل وزارة الداخلية والبلديات 

واإىل رئي�ص اجلمهورية وجمل�ص الوزراء. ولي�ص على الهيئة ا�ست�سارة الراأي العام.

ة اأعطى القانون االإنتخابي املجتمع املدين احلق يف مراقبة االنتخابات.
ّ
والأول مر

وتفيد املادة 20 من قانون االنتخابات النيابية عام 2009 مبا يلي:

يحق لهيئات املجتمع املدين ذات االخت�سا�ص مواكبة االنتخابات ومراقبة جمرياتها  ●

على اأن تتوافر فيها ال�رشوط الآتية جمتمعة:

اأن تكون اجلمعية لبنانية غري �سيا�سية ال تتوخى الربح، واأن تكون قد اأودعت اأوراق  ●

تاأ�سي�سها اأ�سواًل قبل ثالث �سنوات على االأقل من موعد تقدمي الطلب.

اأن تكون غري مرتبطة باأي جهة اأو طرف �سيا�سي، واأن ال ت�سم يف هيئتها االإدارية اأي  ●

مر�سح لالنتخابات.

منذ عام 1996، راقبت اجلمعية اللبنانية من اأجل دميقراطية االنتخابات )LADE( االنتخابات. 

تقود LADE التحالف اللبناين ملراقبة االنتخابات )CLOE( وهو موؤلف من 54 منظمة غري 

حكومية و8 جامعات. بداأ التحالف مبراقبة االنتخابات عام 2005. وخالل االنتخابات 

النيابية عام 2009 راقبت LADE  االنتخابات؛ وحتديداً امل�سائل املتعلقة بو�سائل االإعالم. وقد 

ا�ستخدمت LADE ما يزيد عن 2500 مراقب ليوم االنتخابات من اأجل مراقبة املخالفات. 

اأما اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية - ال ف�ساد، فقد راقبت االنفاق االنتخابي خالل 

االنتخابات النيابية نف�سها، وبداأت اأن�سطتها الرقابية يف اأيلول/�سبتمرب 2008 حر�سًا منها 

على اإدارة العملية االنتخابية وفقًا للمبادئ الدميقراطية التي تدعو اإىل احلكم ال�سالح. وتوؤمن 

اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية - ال ف�ساد باأن اأي انتخابات ناجحة تتطلب عملية مراقبة 

م�ستقلة ومو�سوعية: اأي اآلية قادرة على اإنفاذ القوانني واالأنظمة االنتخابية. وقد و�سعت 

اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية منهجية متعددة امل�ستويات ملراقبة االنفاق االنتخابي. 

امل�سدر نف�سه.
 60

امل�سدر نف�سه.
 61
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فقد ا�ستخدمت 79 مراقبًا متطوعًا للقيام باالأن�سطة يف الدوائر االنتخابية اللبنانية  الـ 26. 

اأما عمل فريق املتطوعني في�ستكمله وي�رضف عليه من�سقون يف املناطق وفريق خرباء موؤلف 

من م�سوؤولني تنفيذيني واإداريني وحمللني ومراقبني متواجدين يف مقرها العام. وقد اأن�ساأت 

اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية - ال ف�ساد جمل�سًا اإ�ست�ساريًا موؤلفًا من خرباء دوليني 

وحمليني لتوفري اال�ست�سارات وامل�ساعدة التقنية للجمعية. وقد رّكزت اأن�سطة املراقبة يف 

اجلمعية على ما يلي: االعالنات واالحتفاالت واملنا�سبات العامة ونفقات احلملة الروتينية 

وتوزيع املنافع على الناخبني وا�ستغالل املوارد العامة. كما قامت بتعّقب االأن�سطة الوزارية 

من خالل مراجعة يومية لل�سحف اللبنانية ملراقبة االنحياز ال�سيا�سي والك�سف عن اأي 

اأمناط ا�شتغالل. وعملت اأي�شًا مع مراقبيها الـ 79 وباالإ�سرتاك مع منظمات اأخرى تراقب 

االنتخابات، على توثيق اأي ا�ستغالل للموارد العامة مت ر�سده خالل االنتخابات.

االحتاد  بينها  دولية  مراقبة  ببعثات  اأي�سًا  اال�ستعانة  مّت  املحلية  املراقبة  اإىل  اإ�سافة 

االأوروبي، ومركز كارتر الدويل واملعهد الدميقراطي الوطني وجامعة الدول العربية. وتفيد 

املادة 20 من قانون االنتخابات النيابية عام 2009 مبا يلي: "تدر�ص الوزارة طلبات 

العتماد الواردة اليها وتدقق يف حتقق ال�رشوط اأعاله، ويعود لها اأن تقبل الطلب اأو ترف�شه 

ويف حال قبول الطلب، حتدد الهيئة اأ�سول واآليات مواكبة االنتخابات ومراقبة جمرياتها 

بقرارات ت�سدر عن الوزارة قبل موعد االنتخابات ب�سهر على االأقل". 

ويف اإطار توجيه العاملني معها يف تنظيم العملية االإنتخابية، طورت وزارة الداخلية 

والبلديات مدونة �سلوك للمراقبني املحليني والدوليني وطلبت منهم املوافقة عليها عند تقدمي 

اأوراقهم للوزارة من اأجل احل�سول على تراخي�ص مراقبة العملية االإنتخابية.

اآليات النزاهة 

لي�ص لهيئة اال�رضاف على احلمالت االنتخابية مدونة �سلوك لكنها و�سعت نظامها االأ�سا�سي 

بعد 15 يومًا على اإن�سائها. لوحظت اأمور عدة تعيق التطبيق املنا�سب الآليات النزاهة.

اأواًل يفتقر لبنان اإىل قوانني تعني بت�سارب امل�سالح. على لبنان العمل جيداً لتطبيق م�سمون 

اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد التي �سادق عليها يف ت�رضين االأول/اأكتوبر 2008.

على م�ستوى اآخر، ميثل �رضاء االأ�سوات م�سكلة منهجية يف لبنان �سواء من خالل دفع االأموال 

النقدية اأو من خالل توفري اخلدمات. وقد كان ذلك وا�سحًا يف االنتخابات النيابية عام 

اأي�سًا للمر�سحني لكي ي�سحبوا  2009 ومل يقت�رض ذلك على الناخبني، فقد دفعت الر�ساوى 

تر�سيحاتهم اأو الختيار قائمة عو�سًا عن اأخرى.

يف انتخابات عام 2009، �ساهد مراقبو اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية - ال ف�ساد حاالت 

�رضاء اأ�سوات من خالل تقدميات مادية يوم االنتخابات يف العديد من الدوائر االنتخابية. 

وقد اأ�سدرت اجلمعية بيانًا �سحافيًا بعد االنتخابات بيوم واحد يفيد بالتايل:

"ح�سلت حاالت �رضاء لالأ�سوات يف املنت وزحلة والبرتون وزغرتا والبقاع الغربي و�سيدا. 
وقد تراوحت قيمة ال�سوت ما بني 60 و 100 دوالر اأمريكي يف �سيدا، 800 دوالر اأمريكي 

 
62

يف زحلة، وحتى 3000 دوالر اأمريكي يف زغرتا".

 

   اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية، بيان �سحفي حول النتائج االأولية مل�رضوع مراقبة االإنفاق االنتخابي، 2009/6/8. ورد 
62

 يف جميع ال�سحف املحلية والتلفزيونات.  
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ال�سفافية

على الرغم من اأن القانون ال يطالب بعملية ك�سف واف�ساح، اإال اأن وزارة الداخلية والبلديات 

 وهذا املوقع تن�رض فيه كافة القرارات 
63

اأن�ساأت موقعًا الكرتونيًا النتخابات عام 2009 

والتقارير واملرا�سيم �سواء �سدرت عن هيئة اال�رضاف على احلملة االنتخابية اأو عن وزارة 

الداخلية والبلديات. اإ�سافة اإىل ذلك مت ن�رض جميع القرارات واملرا�سيم والتقارير يف الو�سائل 

االإعالمية من مرئية وم�سموعة ومكتوبة.

ال�سكاوى/ اآليات االنفاذ

كما ن�ست املادة 62 من القانون االنتخابي، على تنفيذ عقوبات �سارمة بحق املر�سحني 

الذين مل يرفعوا التقارير املالية. وهذا ي�سم،  باحلكم بال�سجن ملدة �ستة اأ�سهر كحد اأق�سى 

وبغرامة ترتاوح بني 50 مليون لرية لبنانية ) ما يعادل 33.333 دوالر امريكي( و100 

مليون لرية لبنانية ) ما يعادل 66.666 دوالر امريكي(،  اأو باإحدى العقوبتني. لكن هذه 

املادة ال ت�سري وال حتّدد من امل�سوؤول عن تطبيق هذه العقوبات. لكن يف �سهر اآب / اأغ�سط�ص 

قررت هيئة اال�رضاف على احلملة االنتخابية اتخاذ اإجراءات �سارمة بحق املر�سحني الذين مل 

يقدموا تقاريرهم املالية.

وقد تقّدم املر�سحني بـ19 �سكوى لدى املجل�ص الد�ستوري. فعلى �سبيل املثال، �سدرت 

�سكوى �سد حزب �سيا�سي يتزعمه م�سوؤول �سني من قبل قوى 8 اآذار مفادها اأن ناخبني �سّنة 

ح�سلوا على اجلن�سية اللبنانية موؤخراً نقلت نفو�سهم اإىل دائرة زحلة من اأجل زيادة عدد 

 
64

اأ�سوات الناخبني ال�سنة يف هذه الدائرة.

العالقة بالركائز االأخرى

طّبق قانون االنتخابات النيابية ال�سادر عام 2009 اأول مرة يف حزيران/ يونيو 2009 وقد 

اأدخلت فيه عدة اإ�سالحات وتنظيمات جديدة. و تعامل هذا القانون مع املر�سحني على اأ�سا�ص 

اأفراد و لي�ص على اأ�سا�ص اأحزاب �سيا�سية، مما يجعلهم م�سوؤولني ب�سكل مبا�رض عند تقدمي اأية 

�سكوى �سدهم. وقد قدمت هيئة اال�رضاف على احلملة االنتخابية ا�س�سارات خالل االنتخابات 

لتاأمني املعلومات الالزمة للمر�سحني لفهم القانون وبخا�سًة فيما يتعلق بق�سايا التمويل 

واالنفاق االنتخابي.

اأجرت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية - الف�ساد عدة مقابالت مع ممثلي اأحزاب �سيا�سية 

ومدراء احلمالت االنتخابية للمر�سحني، وقد عرّبوا خاللها عن راأيهم ب�ساأن هيئة اال�رضاف 

على احلملة االنتخابية. وكان لالأحزاب ال�سيا�سية اأ�سئلة عديدة متعلقة باالإقرار عن البيانات 

املالية. كذلك راجعت االأحزاب �سيا�سية هيئة اال�رضاف على احلملة االنتخابية بخ�سو�ص 

تو�سيح عدة فقرات يف القانون. وعرّبت جميع االأحزاب التي مّت ا�ستجوابها عن حما�سها 

وعدم ممانعتها قيام هيئة اال�رضاف على احلملة االنتخابية بو�سع البيانات املالية يف 

ت�رضف الراأي العام اللبناين. 

www.elections.gov.lb 63
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املوارد/ الهيكلية

يعد ديوان املحا�سبة حمكمة اإدارية ذات وظائف مالية وق�سائية، ت�رضف على االأموال 

العامة وتلك املودعة يف اخلزينة. وهي م�سوؤولة بوجه خا�ص عن مراقبة ح�سن ا�ستخدام 

االأموال العامة وتاأمني اإمتثال االإنفاق للقوانني واالأنظمة املرعية االجراء، اإ�سافة اإىل اأن 

ديوان املحا�سبة م�سووؤل عن مقا�ساة موظفي الدولة املتهمني بخرق القوانني واالأنظمة 

65
التي تنظم اإدارة االأموال العامة.

وعلى الرغم من اأن ديوان املحا�سبة هو اأعلى هيئة م�سوؤولة عن مراقبة االأموال العامة، 

اإاّل اأن وزارة املالية هي اأي�سًا م�سوؤولة عن ممار�سة الرقابة املالية لنفقات موظفي الدولة 

خالل عملية تنفيذ املوازنة.

يقوم رئي�ص ديوان املحا�سبة باإعداد خطة اإنفاقية ترفع الحقًا اىل وزارة املال املدعوة اإىل 

اإدخال التعديالت التي تعتربها الزمة. ويف هذا االطار، يقوم جمل�ص الوزراء باإعالن ون�رض 

اخلطة النهائية بعد مناق�سة رئي�ص الديوان. لكن ديوان املحا�سبة ال يتمتع باال�ستقاللية املالية 

الأن كامل موازنته حتتاج اىل موافقة ال�سلطة التنفيذية املو�سوعة يف يد جمل�ص الوزراء. 

اإن املوارد املالية املخ�س�سة لديوان املحا�سبة ال تكفيه لي�سطلع مبهمته الرئي�سية. والديوان، 

بوجه التحديد، م�سوؤول عن مراقبة ادارات الدولة )78 مديرية عامة يف 21 وزارة(، والبلديات 

الكربى البالغ عددها 52 )توجد 952 بلدية حاليًا( يف لبنان، وهناك 81 موؤ�س�سة عامة 

اال اإن الديوان ال ميكنه مراقبتها الأنه يفتقر اإىل املوارد الب�رضية ال�رضورية وحتديداً اإىل 

 واإىل االإعتمادات التي ت�سمح له بتاأدية واجباته كما يجب. 
66

مدققني

ويبدو اأن اجلزء الرئي�سي من موازنة ديوان املحا�سبة كما هو مدرج يف موازنة الدولة 

 اأو 
68

، يخ�س�ص لالأجور ولي�ص ال�ستخدام موظفني جدد اأو للقيام مب�ساريع
67

للعام 2005 

متويل املعلوماتية اأو مراقبة العمليات املالية التي توؤديها خمتلف املوؤ�س�سات االإدارية 

مبوجب �سالحياتها. ومل تعك�ص موازنتا عامي 2009-2010 اأي زيادات يف قيمة 

املخ�س�سة.   االعتمادات 

دور املوؤ�س�سة/ العالقة بالركائز االأخرى

تاأ�س�ص ديوان املحا�سبة مبوجب املادة 87 من الد�ستور الوطني. هو يعمل مبنزلة حمكمة 

تدقيق عليا. كذلك، فقد �سدرت عدة قوانني ت�رضيعية منذ عام 1952 تهدف اإىل اإعادة هيكلة 

ديوان املحا�سبة. ويف عام 1982 ا�سُتحدث من�سب مدقق احل�سابات. كما اأن املر�سوم رقم 

133 ال�سادر يف 14 اأبريل/ني�سان 1992 اأن�ساأ ق�سمًا خا�سًا بالقانون املايل يف معهد 

الدرا�سات الق�سائية ون�ص على اأن جميع ق�ساة الديوان الذين يتم تعيينهم، مبن فيهم 

امل�ست�سارون وم�ساعدو املدعي العام، يجب اأن يكونوا من خريجي املعهد. 

 املوقع االلكرتوين اخلا�ص بالديوان:
65

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

التقرير ال�شنوي لدوان املحا�شبة لعام 2005، �ص83، ورد يف:
 66

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

 املوازنة العامة لعام 2005 هي اآخر موازنة جرت املوافقة عليها من قبل جمل�ص النواب. وبعد ذلك التاريخ، كل م�شاريع املوازنات 
 67

التي قدمتها ال�شلطة التنفيذية هي بانتظار املوافقة عليها، ب�شبب النزاع الذي �شهده لبنان من عام 2006 حتى عام 2008.

خ�س�ص 2.1 مليون دوالر امريكي من اأ�سل 3 مليون لدفع اأجور الق�ساة واملوظفني احلاليني يف ديوان املحا�سبة.
 68 

http://www.finance.gov.lb/Public+Finances/Budget :املوقع االلكرتوين لوزارة املالية اللبنانية 
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يخ�سع ديوان املحا�سبة اإداريًا ل�سلطة رئي�ص جمل�ص الوزراء حتت بند املادة االأوىل من قانون 

تنظيم ديوان املحا�سبة، والتي تن�ص على خ�سوع الديوان ل�سلطة رئي�ص جمل�ص الوزراء 

االإدارية والذي يكون مقره يف بريوت. وتن�ص املادة اأي�سًا على اإدراج موازنة الديوان يف 

ف�سل املوازنة اخلا�سة برئا�سة جمل�ص الوزراء.

جميع موظفي ديوان املحا�سبة، با�ستثناء الق�ساة، يجري تعيينهم مبر�سوم جمل�ص الوزراء  

بناًء على تو�سية جمل�ص اخلدمة املدنية. وبهذا، فاإن عدم اعطاء ديوان املحا�سبة �سلطة 

التعيني ب�سكل مبا�رض يحد من قدرته على تنمية موارده الب�رضية. وذلك على عك�ص وكاالت 

االخرى املوؤ�س�سات العامة االأخرى التي لديها احلق يف توظيف م�ستخدميها اخلا�سني، وهي 

 
69

و�سيلة ل�سمان ا�ستقالليتها.

ير�ّسح رئي�ص ديوان املحا�سبة من قبل رئي�ص جمل�ص الوزراء وبعدها يتم تعيينه مبوجب 

مر�سوم �سادر عن جمل�ص الوزراء. ولي�ص من ال�رضوري اختيار رئي�ص ديوان املحا�سبة 

من داخل املوؤ�س�سة نف�سها، ولي�ص معياراً اأ�سا�سيًا اأن يكون خبرياً يف التدقيق اأو يف �سوؤون 

املالية العامة. ويتمتع رئي�ص ديوان املحا�سبة بال�سالحيات التي يتمتع بها وزير، با�ستثناء 

ال�سلطات الد�ستورية التي متنح للوزراء. ومبجرد تعيني رئي�ص ديوان املحا�سبة واملدعي 

العام وجميع الق�ساة، ي�سبح من ال�سعب جداً نقلهم اأو �رضفهم. وال ميكن نقلهم اإىل وظيفة 

اأخرى من دون موافقة جمل�ص الديوان املوؤلف من الرئي�ص ومن املدعي العام ومن الق�ساة 

الثالثة االأعلى على م�ستوى البالد. اأما عملية ال�رضف فهي حمور مقا�ساة وحماكمة من قبل 

املجل�ص التاأديبي اخلا�ص املوؤلف من ق�ساة رفيعي امل�ستوى. ومنذ تاأ�سي�ص هذا الديوان، مل 

70
يتم اللجوء اىل هذا االجراء يومًا.

على ديوان املحا�سبة اأن يدقق يف كل النفقات العامة كما ن�ّص قانونه التنظيمي. ولكن يف 

املمار�سة، يواجه ديوان املحا�سبة عوائق كبرية منها النق�ص يف عدد املوظفني، وعدم توافر 

املوازنة، وعدم وجود رئي�ص حايل. ي�سكل تعيني رئي�ص ديوان املحا�سبة جزءاً من املحا�س�سة 

الطائفية الأبرز الزعماء ال�سيا�سني وهو حمفوظ الحدى الطوائف الثالث الرئي�سية يف لبنان. 

 ي�سغل منذ العام2007 
ً
ل اإىل توافق بني زعماء الطوائف الثالث النافذين.  ويتطلب تعيينه التو�سّ

هذا املن�سب رئي�ص بالوكالة، يتمتع ب�سالحيات حمدودة، اإذ اإنه مل يتم التوافق على رئي�ص. 

واالأهم من ذلك ظّل من�سب الرئا�سة �ساغراً من العام 2007 يوم انتهت والية الرئي�ص بو�سوله 

اإىل �سن التقاعد و بقي �ساغراً حتى بداية ال�سنة احلالية. ومن ال�رضوري التذكري اأن بع�ص روؤ�ساء 

غرف ديوان املحا�سبة قد ا�ستقالوا ومل يعنّي اأحد لي�سغل مكانهم. يف اخلتام، فقد اأ�سعفت كل 

هذه العوامل اأن�سطة ديوان املحا�سبة و اأ�سابته بال�سلل.

من امل�ستغرب اأن ديوان املحا�سبة �ساأنه �ساأن باقي هيئات الرقابة، مل ترفع يومًا ق�سية 

�سد اأي من ق�ساته اأو موظفيه الداخليني بتهمة الف�ساد. ويف حال وقعت حالة كهذه، مل يتم 

الك�سف عن اأ�سماء اأو عدد الق�ساة الذين اأحيلوا اإىل �سلطة التفتي�ص الق�سائي وي�سكل ذلك 

�سببًا ا�سا�سيًا لتقدمي وطرح قانون حول حق الو�سول اإىل املعلومات.

 املوقع االلكرتوين ملحكمة الرقابة العليا. ورد يف: 
 69

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

  م�ساءلة اخلدمة العامة يف لبنان، هذا الف�سل هو ملخ�ص الأوراق اأعّدت اأ�سا�سًا من قبل برنامج البحث امل�سرتك حول اال�سالح 
 70

االإداري يف القطاع العام اللبناين بني اجلامعة االأمريكية يف بريوت وجامعة هارفرد مع بع�ص اال�ستنتاجات والتعميميات التي 

ل اإليها يف �سوء نتائج هذه االأوراق. ورد يف: مت التو�سّ

http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/PSAccount/PSAccount-1.html
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امل�ساءلة

يخ�سع ديوان املحا�سبة لل�سلطة االإدارية، لرئي�ص جمل�ص الوزراء. ويرفع ديوان املحا�سبة كل 

 
71

عام ثالثة اأنواع تقارير خمتلفة لالإدارة:

التقرير ال�سنوي: يرفع يف نهاية كل عام، وي�سم نتائج الرقابة التي قام بها الديوان،  ●

مع اقرتاحات تعديل القوانني واالأنظمة املرعية االجراء ذات الوقع واالأثر املايل. وتوافق 

اجلمعية العامة لديوان املحا�سبة على هذا التقرير، بعد االإ�ستماع اىل املدعي العام.

التقارير اخلا�سة: عند االقت�ساء، ميكن لديوان املحا�سبة اأن يرفع اىل رئي�ص اجلمهورية،  ●

اأو اىل رئي�ص جمل�ص النواب، اأو اىل رئي�ص جمل�ص الوزراء، اأو اإىل االإدارات والوكاالت 

العامة املعنية، تقارير خا�سة حول ق�سايا معينة، ترافقها االقرتاحات املنا�سبة.

بيانات املطابقة: ي�سدر ديوان املحا�سبة، كل عام، بيان مطابق عن كل ح�ساب خ�سع لرقابته،  ●

مدعومًا باأدلة موثقة، كما هو من�سو�ص عنه يف القوانني واالأنظمة املرعية االإجراء.

اأواًل، مل يرفع ديوان املحا�سبة التقارير ال�سنوية لالأعوام 2006، 2007 و2008  اإىل االدارة 

املعنية، اأو اإىل رئي�ص اجلمهورية، اأو اإىل جمل�ص النواب، اأو جمل�ص اخلدمة املدنية، اأو اإدارة 

التفتي�ص املركزي. وهذا يعود اإىل بقاء من�سب رئي�ص ديوان املحا�سبة �ساغراً، والرئي�ص بالوكالة 

لي�ص م�سطراً لرفع هذه التقارير ر�سميًا، علمًا اأن ديوان املحا�سبة قد اأعد هذه التقارير لكنه مل 

يرفعها اأو ين�رضها ر�سميًا. و يف بداية هذا العام )2010( مت تعيني رئي�ص اأ�سيل للديوان.

ثانيًا، مل ي�سجل ديوان املحا�سبة "بيان مطابقة خا�ص بح�ساب املوازنة" اإىل الربملان، اإذ اإنه 

مل تتم املوافقة على املوازنة لل�سنة الرابعة على التوايل، اأي منذ عام 2006.

  

يوؤدي ديوان املحا�سبة يف الواقع اأنواعًا خمتلفة من التدقيق التي ميكن تلخي�سها كالتايل: 

الرقابة االإدارية، والرقابة الق�سائية، والرقابة على تعيني موظفي الدولة، والرقابة على اأي 

موظف دولة ي�ستخدم �سلطته اأو نفوذه الإعاقة اأو تاأخري عملية تنفيذ قرار �سادر عن جمل�ص 

�سورى الدولة. وتنق�سم اأنواع التدقيق هذه بني رقابة م�سبقة ورقابة الحقة. تتمتع ال�سلطة 

التنفيذية بحق مراجعة وتغيري تقارير تدقيق ديوان املحا�سبة االأول. 

و على الرغم من اأن ديوان املحا�سبة قد اأجرى رقابة م�سبقة حلوايل 1500 تقرير منذ عام 

، فقد القت ال�سلطة التنفيذية �سعوبة يف مراجعة هذه التقاريرتوجد. وتبذل بع�ص 
72

 2005

املحاوالت الإلغاء عمليات الرقابة امل�سبقة من قبل الديوان الذي �سيرتكها بالكامل حتت 

اإ�رضاف ال�سلطة التنفيذية، اإاّل اأن ذلك �سيوؤثر �سلبًا يف عمل الديوان.

اآليات النزاهة

يفتقر ديوان املحا�سبة اإىل مدّونات �سلوك اأو مدّونات اأخالقيات حمددة. لكن مدققي وموظفي 

هذا الديوان ملزمون بال�رضية من خالل قطع عهد الق�سم التايل: "اأق�سم باهلل العظيم اأن اأوؤدي 

واجباتي ب�سدق واأمانة، واأن اأحفظ �رضيتها اىل االأبد". الهدف من هذا الق�سم هو الرتويج 

للنزاهة داخل موؤ�س�سة ديوان املحا�سبة بغياب مدّونة �سلوك حمددة. ويق�سم هذا اليمني اأي�سًا 

رئي�ص الهيئة املركزية لالح�ساءات وموظفوها. والهدف من ذلك هو جعل الو�سول اإىل 

املعلومات اخلا�سة  باالدارة اللبنانية العامة اأمراً م�ستحياًل.

 الهدف من الرقابة االإدارية الالحقة هو تقومي املعامالت املالية ونتائجها العامة، منذ حلظة اجرائها حتى االنتهاء من 
 71

تنفيذها وادخالها يف احل�سابات. ويقوم ديوان املحا�سبة مبمار�سة رقابة اإدارية م�سبقة تهدف اإىل التاأكيد على �سحة املعامالت 

وتطابقها مع املوازنة ومع القوانني واالأنظمة املرعية االجراء. 

 يفرت�ص بهذه القرارات اأن ت�سون االأموال العامة.
 72
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يتاألف ديوان املحا�سبة من ق�ساة، ومدققني، وموظفني اإداريني يعتربون موظفني مدنينّي، 

ويجب عليهم التقّيد باالأنظمة الداخلية ملجل�ص اخلدمة املدنية. يتبع الق�ساة اأي�سًا "االأنظمة 

الداخلية بالق�ساة اللبنانيني" التي حتّظر عليهم اخلو�ص يف �سفقات اأعمال خا�سة خالل 

�سغلهم هذا املن�سب باإ�ستثناء التعليم يف اجلامعة ل�ساعات حمدودة يف ال�سهر. تن�ص املادة 

15 من قانون اخلدمة املدنية اأنه على املوظفني اأن يتجنبوا ت�سارب امل�سالح وممار�سة عمل 

جتاري/ �سناعي اأو اأي عمل اآخر باأجر )ما مل ين�ص القانون على غري ذلك(، اأو االن�سمام اإىل 

جمل�ص اإدارة �رضكة اأعمال اأو حيازة م�سالح مالية يف �رضكة اأعمال خا�سة. ويحرتم هذه 

القواعد ق�ساة ديوان املحا�سبة وموظفوه. وجتدر اال�سارة هنا اإىل عدم وجود قيود ُتفر�ص 

عليهم بعد انتهائهم من �سغل الوظيفة.

مينع الق�ساة واملوظفون من تلقي الهدايا يف حال كانت توؤدي اإىل اإهمال الواجبات اأو فقدان 

احلياد و/اأو النزاهة. ووفقًا للمادة 351 و352 من قانون العقوبات اللبناين، تفر�ص العقوبات 

واجلزاءات يف حال قبل الق�ساة هدايا ويعترب ذلك خيانة للم�سلحة الوطنية. وقد يوؤدي ذلك 

اإىل احلكم عليهم بال�سجن لفرتة ترتاوح من 3 اأ�سهر اإىل 3 �سنوات، اأو تفر�ص عليهم غرامة تبلغ 

قيمتها على االأقل �سعف ثمن الهدية. 

ال�سفافية

يجب اأن تبقى التدقيقات اخلا�سة باحلكومة حمّدثة واأن تن�رض �سنويًا يف اجلريدة الر�سمية 

وعلى موقع ديوان املحا�سبة االلكرتوين. جرى تطبيق ذلك منذ عام 2007 عندما بلغ 

الرئي�ص �سن التقاعد ومل ي�ستبدل. بالرغمو على الرغم من اأن التقارير ال�سنوية �سيغت 

داخليًا اإال اأنها مل ترفع اإىل الهيئات املعنية.

نظريًا، كل عام، يقّدم رئي�ص الديوان اأو اأحد م�ساعديه، اإىل جانب جلان نيابية اأخرى معنية، 

التقرير ال�سنوي لديوان املحا�سبة اإىل جلنة املال واملوازنة. وجتدر اال�سارة هنا اإىل اأنه، 

وبح�سب املمار�سة، ال تقوم اللجان داخل ال�سلطة الت�رضيعية مبناق�سة التقرير اأو التف�سريات 

التي يعطيها ديوان املحا�سبة، مما يحّد من فاعلية هذا االجراء.

ال�سكاوى/اآليات االنفاذ

مبا اأنه ال وجود لقانون حماية كا�سفي الف�ساد، مل ي�سجل ديوان املحا�سبة اأية مقا�ساة الأي 

من الق�ساة الداخليني اأو املوظفني بتهمة الف�ساد منذ قيامه.

العالقة مع الركائز االأخرى 

يرفع ديوان املحا�سبة تقريره ال�سنوي اإىل رئي�ص اجلمهورية واإىل رئي�ص جمل�ص النواب واإىل 

رئي�ص الوزراء. ويقال اإن لديوان املحا�سبة نظام ات�سال غري مبا�رض بالنواب. ويف هذا االإطار، 

ترفع بيانات املطابقة اخلا�سة باملوازنة اإىل جمل�ص النواب ومن ثّم توّزع على النواب. وال 

يخ�سع ديوان املحا�سبة لل�سلطة االإدارية ملجل�ص النواب كما هو حال بع�ص وكاالت الرقابة 

املالية االأجنبية.

يفرت�ص بديوان املحا�سبة اأن يقّدم امل�ساعدة ملجل�ص النواب من اأجل حت�سني الرقابة 

الت�رضيعية على االأموال العامة. ولكن مبا اأنه مل تقدم اأي تقرير منذ عام 2007 مل ي�ستفد 

جمل�ص النواب من هذه امل�ساعدة. وحتى لو ن�رضت ال يناق�سها النواب اإال نادراً. وقد يعود ذلك 
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اإىل �سخامة وتعقيدات هذه التقارير التي تتطلب بالتايل وقتًا ومهارات مميزة لفهمها، االأمر 

الذي يفتقر اإليه النواب. اإ�سافة اأن النواب مل ي�ستفيدوا من بيان املطابقة اخلا�ص باملوازنة 

العامة التي مل تن�رض منذ عام 2006 .

ويف اإطار �سيا�سة تهدف اإىل بناء قدرات ديوان املحا�سبة وتوطيد دوره على امل�ستويات كافة، 

واإذ يعي اأهمية التعاون الدويل يف جمال الرقابة املالية، فقد ان�سم الديوان اإىل عدد من 

املنظمات العربية والدولية املتخ�س�سة، منها:

املجموعة العربية للوكاالت العليا للرقابة املالية واملحا�سبة )ARABOSAI(: لبنان هو  ●

ع�سو يف هذه املجموعة و�سارك يف معظم موؤمتراتها واجتماعاتها. ويف عام 1995 

ا�ست�ساف لبنان، ومببادرة من رئي�ص ديوان املحا�سبة ومبوافقة جمل�ص الوزراء، الدورة 

اخلام�سة للجمعية العامة لهذه املجموعة يف بريوت. وعقدت الدورة على اأعلى امل�ستويات 

وانتخب رئي�ص ديوان املحا�سبة اللبناين رئي�سًا للمجل�ص التنفيذي. و�ساعدت التو�سيات 

والقرارات املختلفة التي اتخذتها اجلمعية على تعزيز اأ�س�ص التعاون الوثيق بني وكاالت 

الرقابة العربية.

املنظمة الدولية لوكاالت الرقابة املالية العليا )INTOSAI(: جّدد لبنان ات�ساالته  ●

بهذه املنظمة عند نهاية احلرب االأهلية، و�سارك خالل العامني املا�سيني يف دوراتها 

العلمية والتدريبية.

جمعية حماكم التدقيق يف الدول الناطقة باللغة الفرن�سية: ديوان املحا�سبة يف لبنان هو  ●

 
73

ع�سو موؤ�س�ص وحايل يف هذه اجلمعية.

 املوقع االإلكتورين ملحكمة التدقيق العليا يف لبنان، ورد يف:
 73

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

تتاألف ال�سلطة الق�سائية اللبنانية من �سبع فئات رئي�سية ميكن ت�سنيفها كالتايل:

حمكمة د�ستورية، وهي من م�سوؤولية املجل�ص الد�ستوري؛ وينظر هذا املجل�ص يف د�ستورية . 1

القوانني، ويحكم يف اال�ستئنافات االإنتخابية.

حماكم ق�سائية متثل الهيئات الرئي�سية املكّونة للنظام الق�سائي اللبناين كما تورد . 2

 وت�سم هذه املحاكم: اأ- املحكمة االبتدائية، ب- حمكمة 
74

املادة 20 من الد�ستور اللبناين.

اإىل غرف موؤلفة  اال�ستئناف، ج- حمكمة التمييز. تنق�سم كل من املحاكم االبتدائية 

من قا�ص هو رئي�ص املحكمة ومن قا�سيني م�ساعدين، وتتاألف كل غرفة من قا�ص واحد 

هو الرئي�ص بدون م�ساعدين. وتنق�سم كل حمكمة ا�ستئناف اإىل غرف ت�سم كل واحدة 

رئي�سًا وقا�سيني م�ساعدين. كما تنق�سم حمكمة التمييز اإىل غرف موؤلفة من رئي�ص واحد 

       
75

وقا�سيني م�ساعدين.

حمكمة اإدارية، وهي من م�سوؤولية جمل�ص ال�سورى. وهدف املجل�ص الرئي�سي هو اال�رضاف على . 3

قانونية العمل االإداري الذي تنفذه ال�سلطات العامة �سواء كانت هذه املراقبة م�سبقة من 

خالل اأداء مهمات ا�ست�سارية اأو الحقة من خالل اإلغاء قرارات اإدارية ال تتالئم مع القانون. 

حمكمة مالية، وهي من م�سوؤولية ديوان املحا�سبة. هي حمكمة اإدارية متار�ص الرقابة على . 4

االأموال العامة. تخ�سع ل�سلطة رئا�سة جمل�ص الوزراء ولي�ص الأي �سلطة ق�سائية. 

حمكمة ع�سكرية  ت�سم حمكمة ع�سكرية دائمة موقعها العا�سمة بريوت اإ�سافة اإىل حمكمة . 5

نق�ص ع�سكرية. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن رئي�ص املحاكم الع�سكرية واملوظفني يتبعون وزارة 

الدفاع التي تدير موازنة هذه املحاكم ومواردها. 

حمكمة �سيا�سية تخ�سع مل�سوؤولية املجل�ص االأعلى. اإنه فرع ق�سائي م�ستقل كما هو من�سو�ص . 6

عليه يف املادة 80 من الد�ستور الوطني. وتقوم وظيفة املجل�ص على حماكمة الروؤ�ساء 

والوزراء. وهو يتاألف من �سبعة نواب ينتخبهم اأع�ساء جمل�ص النواب و ثمانية من اأعلى 

الق�ساة اللبنانيني. 

املحاكم اال�ستثنائية ُت�سّكل الأهداف حمددة ويف حاالت حمددة وهي ذات طبيعة موؤقتة . 7

وحتّل ما اإن تنتهي وظيفتها. وعلى الرغم من اأن الد�ستور اللبناين ال ين�ّص على هذه 

املحاكم فان وظائفها حتّدد يف مرا�سيم.

اإ�سافة اإىل هذه الفئات املتعددة ي�سم النظام الق�سائي اللبناين حوايل 550 قا�سيًا بينهم 

ق�ساة املحكمة االإدارية.

مما ال �سك فيه اأن وجود م�ستويات واأنواع خمتلفة من املحاكم وحتديداً �سمن الق�سائية منها، 

يوؤدي اإىل حتقيق م�ستوى عال على �سعيد دميقراطية الق�ساء. يف املمار�سة، ي�ستطيع املواطنون 

اأن ي�ستاأنفوا لدى حمكمة اال�ستئناف اأي قرار تتخذه املحكمة االبتدائية، اأو اإذا اعتربوا اأن احلكم 

ال�سادر عن هذه االأخرية خاطئ. كذلك فاإن القرارات التي تتخذها املحاكم االبتدائية اأو حماكم 

اال�ستئناف ميكن اأن ت�سّكل هي اأي�سًا مو�سوع ا�ستئناف اأمام حمكمة التمييز اأو النق�ص. هذه 

 
76

املحكمة هي مبنزلة حمكمة اال�ستئناف النهائية وحتكم يف االآراء املتناق�سة.

 تن�ص املادة 20 من الد�ستور اللبناين على : "ال�سلطة الق�سائية تتوالها املحاكم على اختالف درجاتها واخت�سا�ساتها �سمن 
 74

نظام ين�س عليه القانون ويحفظ مبوجبه للق�شاء وللمتقا�شني ال�شمانات الالزمة. اأما �رشوط ال�شمانة الق�شائية وحدودها فيعينها 

القانون. والق�ساة م�ستقلون يف اجراء وظيفتهم وت�سدر القرارات واالحكام من قبل كل املحاكم وتنفذ با�سم ال�سعب اللبناين".    

انظر القانون حول املحكمة الق�سائية ال�سادر مبوجب املر�سوم رقم 150 للعام 1983، الف�سل الثاين، من املادة 12 اىل 25.
 75

ال ميكن اعتبار حمكمة النق�ص كمحكمة درجة ثالثة مقارنة باملحكمة االبتدائية وحمكمة اال�شتئناف وهما حمكمة الدرجة 
 76

االأوىل وحمكمة الدرجة الثانية على التوايل.
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باال�سارة اإىل املوازنة العامة اللبنانية، من الوا�سح اأن النظام الق�سائي اللبناين لي�ص 

م�ستقاًل ماليًا. واملحكمة الوحيدة من اأ�سل املحاكم ال�سبع املار ذكرها التي تتمتع 

اأخرى، تندرج موازنات املحاكم  الد�ستوري. من جهة  با�ستقاللية مالية هي املجل�ص 

الق�سائية واالإدارية �سمن موازنة وزارة العدل، اأما موازنة املحكمة املالية فُتدار من مكتب 

رئي�ص الوزراء، واأخرياً موازنة املحكمة الع�سكرية تقع �سمن موازنة وزارة الدفاع. وت�سمل 

هذه املوازنات، اإىل جانب اأمور اأخرى، اأجور الق�ساة اإ�سافة اإىل اأموال اأخرى ذات �سلة.

ميكن تق�سيم املوارد املالية اخلا�سة بالفرع الق�سائي اإىل فئتني اأ�سا�سيتني:

التجهيزات والتدريبات: ال تغطي االأموال املخ�س�سة �سمن املوازنات على اختالفها كلفة  ●

التجهيزات واالأدوات الالزمة لتطوير حماكم العدل وحتديثها يف خمتلف املناطق اللبنانية. 

�ست هذه االأموال ب�سكل منا�سب، ل�ساعدت يف حت�سني اأداء الق�ساة، وبناء  ولو خ�سّ

قدراتهم، لتاأدية مهماتهم بطريقة فّعالة. وال بد من اأن نلفت النظر اأي�سًا اإىل اأن اإدارة 

ق�سور العدل واملحاكم والتجهيزات لي�ست يف يد ال�سلطات الق�سائية بل يف يد وزارة العدل.

االأجور واملكانة االجتماعية: تعترب اأجور الق�ساة واملكانة االجتماعية منخف�سة ن�سبيًا  ●

خ�سو�سًا لو قارناها بال�سيا�سيني املحليني وبالوزراء، مما يزيد من خماطر ح�سول 

 لكن اأجورهم من�سفة حني تقارن باأجور موظفي الدولة. وهذا �سحيح ال�سيما 
77

ف�ساد.

اأن الق�ساة اللبنانيني ي�ستفيدون من "�سندوق تعا�سد الق�ساة" والذي ميّوله جزئيًا 

ال�رضائب املخ�س�سة لها والر�سوم املجباة من الدعاوى وا�سرتاكات احلكومة املنتظمة. 

وهذه املوارد املخ�س�سة من �سندوق التعا�سد ي�ستخدمها الق�ساة ملمار�سة حقوقهم 

الطبية واالجتماعية. حاليًا، يقوم الق�ساة مبحاوالت لزيادة ن�سبة م�ساركة احلكومة يف 

�سندوق التعا�سد، فيما متيل احلكومة اإىل التخفي�ص من م�ساهماتها.

دور املوؤ�س�سة

تنظر املادة ع�رضون من الد�ستور اللبناين اإىل الق�ساء على اأنه �سلطة م�ستقلة تخ�سع للقانون 

فقط. وقانون املحاكم الق�سائية ال�سادر مبوجب املر�سوم االإ�سرتاعي رقم 150 عام 1983 

هو الذي ينّظم هيكلية الق�ساء ووظائفه. 

يف لبنان من ال�رضوري التمييز بني مفهومني: االأول يتعلق با�ستقاللية النظام الق�سائي 

اللبناين برّمته، وحتديداً عالقته بال�سلطتني التنفيذية والت�رضيعية، يف حني اأن املفهوم 

الثاين هو حول ا�ستقاللية ق�ساة النظام الق�سائي. 

وميكن �رضح املفهوم االأول كالتايل: يف اأعلى هرم النظام الق�سائي، جند جمل�ص الق�ساء 

االأعلى املوؤلف من ع�رض ق�ساة، يراأ�سه الرئي�ص االأول اأو رئي�ص حمكمة التمييز. وكون املجل�ص 

الق�سائي االأعلى يتاألف من ق�ساة فقط، ال ي�سمن ا�ستقاللية املجل�ص. كما اأن خم�سة من اأ�سل 

الوزراء بعد تر�سيحهم من  الق�ساة الع�رضة هوؤالء يعينون مبوجب مر�سوم ي�سدره جمل�ص 

قبل وزير العدل. ثالثة من الق�ساة اخلم�ص الباقني هم دائمون ويعّينون مبوجب مر�سوم 

�سادر عن جمل�ص الوزراء، فيما ينتخب اثنان من بني روؤ�ساء املحاكم كل ثالث �سنوات. 

ويف النتيجة، 8 من اأ�سل 10 ق�ساة يعّينون مبوجب مر�سوم �سادر عن جمل�ص الوزراء. هذا 

�سيا�سة اجلوار االأوروبية: تقرير قطري حول لبنان، كانون االأول / دي�سمرب 2004، ورد يف:
 77

http://www.dellbn.ec.europa.eu/en/pev/report.htm 
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الو�سع ي�سمن التدخل ال�سيا�سي من قبل ال�سلطة التنفيذية وال يوؤدي اإىل تطبيق فاعل 

لنظرية الف�سل بني ال�سلطات، حيث اأن الق�ساة املعينني �سيبنون عالقة قوية مع الزعماء 

ال�سيا�سيني الذين دعموا تر�سيحهم. هذا �سحيح باعتبار اأن جمل�ص الق�ساء االأعلى مبني 

اأي�سًا على اأ�سا�ص التوازن الطائفي ومييل �سانعو القرارات اإىل الرتويج مل�سالح جماعاتهم 

الطائفية واملذهبية. 

اأما املفهوم الثاين في�سري اإىل فكرة ومفادها اأن الق�ساة م�ستقلون يف تاأدية مهماتهم ويف 

قراراتهم. يتم تعيينهم بعد اأن ينجحوا يف امتحان قبول، وبعد متابعة برنامج على مدى ثالث 

�سنوات يف معهد الدرا�سات الق�سائية. حتى هذه املرحلة ال وجود لتدخل �سيا�سي �سواء من قبل 

ال�شيا�شيني اأو من قبل ال�شلطة التنفيذية. لكن بعد مرحلة التعيني يتعر�س الق�شاة اإىل �شغوط 

�سيا�سية لدى تعاملهم مع اأ�سخا�ص نافذين اأو عندما يحني موعد التعيينات الق�سائية. 

يف الواقع، جمل�ص الق�ساء االأعلى هو الذي يراأ�ص التعيينات الق�سائية واملناقالت والتدريب 

واالأعمال التاأديبية والعقوبات. ويف هذا االإطار، يقرر املجل�ص الق�سائي االأعلى تعيني ق�ساة 

يف منا�سب ق�سائية �ساغرة ويعّد قائمة باالأ�سخا�ص املوؤهلني. بعد و�سع اللم�سات االأخرية 

على عملية الت�سنيف، ير�سل املجل�ص القائمة اإىل وزارة العدل ملراجعتها قبل تعيني ق�ساة 

قدماء اأو جدد. ميكن لوزارة العدل اأن تقبل بالقرار اأو اأن تعيده اإىل جمل�ص الق�ساء االأعلى 

بقرار املجل�ص بعد قرار يتخذه  يوؤخذ  امل�ساورات  اإ�سافية، وبعد هذه  الإجراء م�ساورات 

 يف املمار�سة، يتو�سل جمل�ص الق�ساء االأعلى 
78

�سبعة من اأ�سل الق�ساة الع�رضة يف املجل�ص.

ووزير العدل اإىل ت�سوية حول قائمة باملنا�سب واالأفراد املوؤهلني قبل رفعها اإىل جمل�ص 

الوزراء. هذا التعاون بني اجلانبني قد يوؤثر �سلبًا يف ا�ستقاللية الق�ساة اإذ يخ�سون اأن يتم 

نقلهم من حمكمة اإىل اأخرى �سمن النظام الق�سائي كنتيجة الأخذ براأي �سيا�سي و�سد اإرادتهم. 

هذا الواقع ال يعني بال�رضورة اأن التعيينات واملناقالت ال ت�ستند اإىل خربة الق�ساة اأو اإىل 

تقدمهم املهني. هذا يف طبيعة النظام ال�سيا�سي اللبناين بحد ذاته الذي ميّهد الطريق لهذه 

التدخالت ال�سيا�سية، ويطّبق نظام املداورة على الق�ساة املعّينني يف حماكم ودوائر جديدة. 

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن  �سبب النق�ص احلاد يف عدد الق�ساة ا�سطر ال�سلطات اإىل رفع �سن 

التقاعد من الـ 64 اإىل 68 عامًا للق�ساة.

ت�سبح التعيينات واملناقالت فّعالة فقط حني يعطي رئي�ص جمل�ص اجلمهورية ورئي�ص الوزراء 

موافقة نهائية على االأ�سماء املقرتحة اإىل جانب وزراء العدل واملال والدفاع. واإذا مل يتم 

التو�سل اإىل توافق اآراء بني رئي�ص اجلمهورية ورئي�ص جمل�ص الوزراء ي�ستحيل حينها املوافقة 

 بها 
ّ
على مر�سوم التعيني الق�سائي. وح�سلت هذه احلالة خالل اال�سطرابات ال�سيا�سية التي مر

لبنان موؤخراً حيث مّت تاأخري مر�سوم التعيني ل�ست �سنوات على التوايل من عام 2003 حتى عام 

2009. ولهذا ال�سبب من ال�رضوري تعزيز اإ�ستقاللية ال�سلطة الق�سائية من خالل منح جمل�ص 

الق�ساء االأعلى حق تعيني الق�ساة اأ�سحاب االأهلية من دون اللجوء اإىل ال�سلطة التنفيذية.

ال�سلطتني  البالد ال تطبق على  اأ�سا�ص طائفي يف  ال�سلطة على  تقا�سم  الواقع، �سيغة  يف 

االإطار  هذا  ويف  اأي�سًا.  الق�سائية  ال�سلطة  ت�سمل  بل  فقط،  وحدهما  والت�رضيعية  التنفيذية 

الطوائف  توّزع على  بالغة  اأهمية  ذات  تعترب  التي  احل�سا�سة  الق�سائية  املنا�سب  فاإن 

االأعلى ورئي�ص  الق�ساء  فاإن رئي�ص جمل�ص  البالد. وكربهان على ذلك،  الرئي�سية يف 

بغياب توافق اآراء بني ق�ساة املجل�ص االأعلى فاإن قرار جمل�ص العدل لي�ص هو الذي يغلب عادة، مما يعك�ص التدخل ال�سيا�سي 
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 العايل امل�ستوى من قبل ال�سلطة التنفيذية املمثلة بوزير العدل. 
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التمييزي يجب  العام  واملّدعي  م�سيحيني مارونيني،  يكونا  اأن  الدولة يجب  �سورى  جمل�ص 

�سيعيًا. ومن هذا  اأن يكون م�سلمًا  املحا�سبة يجب  ديوان  �سنيًا، ورئي�ص  اأن يكون م�سلمًا 

الطائفي  االإنتماء  بح�سب  واإمنا  املوؤهلني  املر�سحني  باأف�سل  ال�سواغر  ملء  يتم  ال  املنطلق، 

لطائفتهم  العائدة  ال�سلطة  على  املهيمنني  الطوائف  لزعماء  املحظوظني  بوالء  املح�سور 

و حتى مذهبهم!

من جهة اأخرى، وعلى امل�ستوى االأدنى، يعتمد تعيني الق�ساة �سمن النظام الق�سائي على 

اجلدارة وال�سفافية وموؤهالت القا�سي لتاأدية واجباته بطريقة مهنية. وكما ذكر �سابقًا، من 

االلزامي اأن يتابع الق�ساة برناجمًا على مدى ثالث �سنوات يف املعهد الق�سائي قبل تعيينهم. 

وهو اأمر يطّبق حرفيًا. 

ال تنح�رض برامج التدريب الق�سائي بالق�ساة اجلدد امل�سجلني حديثًا يف املعهد الق�سائي 

فقط و اإمنا ت�سمل اأي�سًا كبار الق�ساة الذين ي�ستفيدون من التدريب. لكن لالأ�سف مل ُيطّبق 

لغاية االآن نظام تدريب م�ستدام لبناء القدرات و لتحديث الت�رضيعات.

ين�ص القانون اجلزائي اللبناين على فر�ص عقوبات وغرامات على موظفي القطاع العام 

عند ارتكابهم اأعمال تنطوي على ف�ساد؛ اإاّل اأن الق�ساة ال يتابعون برامج تدريبية عملية 

ملقا�ساة حاالت الف�ساد. علمًا اأن هذا مهم لتنمية مهاراتهم باالإ�سافة و قدراتهم. اإ�سافة 

اإىل ذلك، تقوم هيئة التفتي�ص الق�سائي بالنظر يف حاالت الف�ساد داخل النظام الق�سائي وال 

يتم الك�سف عنها اإطالقًا. ونتيجة لذلك، من ال�سعب جداً احل�سول على معلومات ب�ساأن هذه 

امللفات. وكمثال على ذلك، فاإنه حتى و لو ثبت ذنب قا�ص ارتكب جرم الف�ساد وعوقب من 

خالل اإقالته من من�سبه، يبقى ا�سمه م�ستوراً. واحلجة هي اأن هذا الو�سع ي�ساعد على احلفاظ 

على �سمعة النظام الق�سائي وعلى �سمعة الق�ساة، اإ�سافة اإىل املحافظة على م�سداقية اأي 

قرار يتخذه القا�سي الحقًا خالل اأدائه لواجباته!

امل�ساءلة

تتاألف هيئة التفتي�ص الق�سائي، وهي اآلية الرقابة املوجودة �سمن اجل�سم الق�سائي نف�سه من 

 اأي ما جمموعه 11 ع�سواً. يتم تعيني رئي�ص 
79

رئي�ص واأربعة مفت�سني عامني و�ستة مفت�سني

هيئة التفتي�ص الق�سائي اإىل جانب املفت�سني مبر�سوم �سادر عن جمل�ص الوزراء وذلك باقرتاح 

80
من وزير العدل.

 
81

 يف هذا االإطار يكون لهيئة التفتي�ص الق�سائي امل�سوؤوليات التالية:

اإبقاء الرقابة على ال�سلطة الق�سائية التي ت�سم الق�ساة واأمناء ال�رض واملوظفني؛ ●

لفت انتباه ال�سلطات املعنية عند ال�سك يف ح�سول اأفعال غري قانونية وتقدمي  ●

اإقرتاحات اإ�سالحية؛

اللجوء اإىل ال�سلطات التاأديبية املن�سو�ص عليها يف القانون بخ�سو�ص الق�ساة اإىل جانب  ●

موظفي املحاكم على اختالفها؛

  املادة 99 من قانون املحكمة الق�سائية ال�سادر مبر�سوم القانون رقم 150 للعام 1983.
 79 

املادة 100 من قانون املحكمة الق�سائية، ال�سادر مبر�سوم القانون رقم 150 للعام 1983.
 80

املوقع االلكرتوين لوزارة العدل، ورد يف:
 81

 http://www.justice.gov.lb/CP/ViewPage.aspx?id=203&language=1
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لفت اإنتباه اخلا�سعني للتفتي�ص اإىل ال�سوائب يف اأعمالهم؛ ●

 اإ�سدار اإنذارات بحق اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية عند اللزوم؛ ●

تقدمي اقرتاح اإىل جمل�ص الق�ساء االأعلى ليتخذ االإجراءات املنا�سبة بحق اأي قا�ص ي�ستبه  ●

ب�سوء ت�رضفه.

تتلقى هيئة التفتي�ص الق�سائي ع�رضات ال�سكاوى كل عام بحق ق�ساة ومئات ال�سكاوى  بحق 

موظفني ق�سائيني. يف املمار�سة، ال يتم جتاهل هذه ال�سكاوى اإطالقًا حيث اأن املفت�سني 

العامني يعاجلون ال�سكاوى املقدمة �سد الق�ساة فيما يعالج املفت�سون اأي خلل يتعلق 

82
بعمل موظفي الق�ساء.

باعتبار اأن عدد الق�ساة املحالني اإىل هيئة التفتي�ص الق�سائي يبقى طي الكتمان فقد فر�ست 

هذه الهيئة عقوبات �سارمة بحق م�ساعدي الق�ساة الذين ارتكبوا االنتهاكات. ومّت �رضف بع�ص 

83
هوؤالء امل�ساعدين من منا�سبهم فيما اأحيل اآخرون اإىل املحكمة اجلنائية لكي تتم مقا�ساتهم.

يقوم الق�ساة �سهريًا برفع تقرير حول التقدم املحرز اإىل القا�سي االأول يف املحافظة، واإىل 

رئي�ص املجل�ص االأعلى، ورئي�ص هيئة التفتي�ص الق�سائي، ووزير العدل. وي�سم هذا التقرير 

القا�سي  التي يعمل فيها  ال�سكاوى داخل املحكمة  اأو  الدعاوى  معلومات حول جمموع 

باالإ�سافة اإىل عدد الدعاوى املتلقاة واإىل االأحكام التي �سدرت يف خالل ذلك ال�سهر.

وفقًا للقانون، يتوقع من الق�ساة اأن يعطوا تف�سريات ب�ساأن قراراتهم. وهذا هو احلال بانتظام 

يف املمار�سة. 

منذ عام 2007، تعاين هيئة التفتي�ص الق�سائي بع�ص الفو�سى اإذ ال وجود لرئي�ص يرتاأ�سها. 

كذلك يقال اأن ع�سوين فقط من اأ�سل 11 ع�سواً ميار�سان واجباتهما. وكنتيجة لذلك مل تعد 

هذه الهيئة قادرة على تلقي ال�سكاوى والبت يف م�سمونها ومعاجلتها.

اآليات النزاهة 

عام 2002 اأ�سدر اجل�سم الق�سائي "مدونة االأخالقيات الق�سائية"، لكنها مل ت�سدر مبوجب 

قانون وبالتايل لي�ست ملزمة. اإن جمل�ص الق�ساء االأعلى وجمل�ص �سورى الدولة وهيئة 

التفتي�س الق�شائي ميار�شون عماًل م�شتمراً وهو اإ�شدار التعاميم واخلطوط التوجيهية التي 

تعالج الت�رضفات واأخالقيات ال�سلطة الق�سائية. يف الواقع، ين�ّص القانون اللبناين على 

 ويف هذا االإطار، ينّفذ ت�سارب امل�سالح �سمن قوانني واأنظمة الفرع الق�سائي. 
84

مبداأ احلياد.

من جهة، ووفقًا للمادة 120 من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية، اإذا ثبت وجود عالقة بني 

قا�ص واأحد اأطراف النزاع، على القا�سي اأن يتنحى �سواء طوعًا اأو بقوة القانون. كذلك ت�سمح 

املادة 116 بنقل الدعوى من حمكمة اإىل اأخرى يف حال برزت اأي �سكوك ب�ساأن حياد 

 باالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن 
85

حمكمة ما، ووحدها حمكمة التمييز تتخذ قراراً بنقل الدعوى.

املادة 47 من القانون حول املحكمة الق�سائية ال�سادر مبوجب املر�سوم القانوين رقم 150 

 "كيف تعمل هيئة التفتي�ص الق�سائي واىل من ترفع تو�سياتها؟" االخبار، 2006/10/7، ورد يف:
82

 http://www.al-akhbar.com/ar/node/7511.

امل�سدر نف�سه.
 83

اإليا �سلهوب، "الق�ساء يف لبنان،" يف: الق�ساء يف الدول العربية: ر�سد وحتليل )بريوت: املركز العربي لتطوير حكم القانون 
 84

 والنزاهة، 2007(، �ص 329. 

85 امل�سدر نف�سه.
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عام 1983، متنع الق�ساة من اخلو�ص يف �سفقات اأعمال خا�سة خالل واليتهم با�ستثناء 

التعليم يف اجلامعات لعدد حمدود من ال�ساعات يف ال�سهر. اأما بالن�سبة اإىل العمل الحقًا 

فاإنه، ال وجود لقيود على الق�ساة متنعهم من ممار�سة عمل مهما كان نوعه بعد التقاعد.

مينع الق�ساة من قبول الهدايا،  وفقًا للمادتني 351 و352 من قانون اجلزاء اللبناين، تفر�ص 

عقوبات وغرامات يف حال قبل الق�ساة هدايا بهدف انتهاك امل�سلحة الوطنية. ف�ساًل عن 

ذلك يحكم عليهم بال�سجن لفرتة ترتاوح ما بني ثالثة اأ�سهر وثالث �سنوات اأو تفر�ص عليهم 

غرامة قد تبلغ على االأقل �سعف ثمن الهدية.

لطاملا كانت ال�سغوطات ال�سيا�سية التي متار�ص على الق�ساء مو�سوعًا حموريًا يف االأدبيات 

ال�سيا�سية اللبنانية. ومن اأجل احلد من هذه التدخالت، توجد اأحكام واأنظمة قانونية ت�سمن 

نزاهة الق�ساء ب�سكل اأف�سل. لكن ال ينبغي اأن نن�سى اأبداً اأن النزاهة واحلياد م�ساألة اأخالقيات 

و�سلوك. حني يكون قا�ص فوق كل ال�سبهات، ال يحتاج اإىل مدونات �سلوك لكي ميار�ص 

واجباته بنزاهة و�سمري حي.

ال�سفافية

يخ�سع الق�ساة الأحكام قانون االإثراء غري امل�رضوع ال�سادر يف عام 1999. يتوقع منهم اأن 

يحرتموا اأحكام املادة الرابعة من هذا القانون التي تن�ص على اأن كل قا�ص عليه اأن يرفع 

اإعالنًا مكتوبًا ي�سري اإىل االأ�سول املالية وغري املالية العائدة لل�سخ�ص املعني اأو الزوج/

الزوجة اأو االأوالد حتت ال�سن اإىل رئي�ص حمكمة التمييز. يتم ذلك على مرحلتني،  يف خالل 

ال�سهر االأول على توليه من�سبه و�سمن ثالثة اأ�سهر من مغادرته املن�سب. لكن ال بد من 

اال�سارة اإىل اأنه ال يتم االف�ساح علنًا عن االأ�سول امل�رّضح عنها، وال وجود الآليات متابعة 

من اأجل مراقبة هذه االأ�سول ب�سكل م�ستمر. يف هذا االإطار، الق�ساة غري م�سطرين للت�رضيح 

ب�سكل دوري عن ممتلكاتهم خالل واليتهم. ولذلك من ال�سعب نوعًا ما تقييم ثراء القا�سي 

بالن�سبة اإىل دخله يف خالل فرتة وجوده يف ال�سلك الق�سائي.

من املفرت�ص اأن تكون �سجالت املحاكم مو�سوعة بت�رضف الراأي العام، حيث يحق 

للمواطنني اأن يراجعوا جميع القرارات ال�سادرة عن املحكمة بطلب منهم.

وتدرج موازنة الق�ساء يف املوازنة العامة، وهي جزء من املوازنة املخ�س�سة لوزارة العدل. 

كما تن�رض املوازنة يف اجلريدة الر�سمية وعلى املوقع االلكرتوين اخلا�ص بوزارة املالية. لكن 

ال بد من االإ�سارة اإىل اإنها معّقدة، ولي�ست موازنة مو�سوعة على اأ�سا�ص االأداء وهي بحاجة 

اىل اإعادة نظر �ساملة لتاأمني �سفافية العمليات واالأرقام و�سوابية التدقيق والرقابة. ت�سم 

املوازنة جمموع املبلغ املايل املخ�س�ص فقط من دون اإعطاء اأي تف�سري حول الطريقة التي 

�ستنفق بها االأموال، والأي اإدارة و/اأو حمكمة �ستخ�س�ص. وهو �ساأن جميع بنود املوازنة 

ب�سورة عامة ولي�ص فقط موازنة وزارة العدل.

9 نظام النزاهة الوطني6- القضاء
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ال�سكاوى/ اآليات االنفاذ

تتوافر اآليات متّكن املواطنني من رفع ال�سكاوى ب�ساأن �سلوك الق�ساء اأو عمله، واأي�سًا بهدف 

التحقيق يف اإّدعاءات الف�ساد من خالل تقدمي �سكوى اإىل هيئة التفتي�ص الق�سائي. وقد يوؤدي 

ذلك اإىل عقوبات اإدارية واإىل دعاوى اأمام الهيئة العامة يف حمكمة التمييز ب�ساأن االأخطاء 

التي ارتكبها الق�ساة. هذه االآليات هي اآليات غري مبا�رضة، حيث ي�ستطيع املواطنون اأن 

يقدموا �سكاوى بحق الدولة اللبنانية ولي�ص بحق الق�ساة.

حتى لو كان يحق للق�ساة نظريًا بح�سانة خا�سة ت�سمل الق�سايا املرتبطة بالف�ساد اأي�سًا، 

اإال اأنهم ال يزالون غري حمميني من اأي اأذية ج�سدية اأو م�سايقة معنوية من قبل املواطنني. 

على االأقل هذا ما اأظهرته التجربة يف خالل حوادث كثرية، حيث وقع ق�ساة �سحية اعتداءات 

عنف تعر�سوا لها.

ميكن للمواطنني اللجوء اإىل املحاكم مبوجب القانون، لكن كثرية هي احلواجز التي نذكر من 

بينها عدم وجود م�ساعدة قانونية اإ�سافة اإىل الر�سوم املالية الباهظة جداً باعتبار اأن الر�سوم 

الن�سبية، على �سبيل املثال، تدفع با�ستمرار عند كل مرحلة من مراحل الدعوى الق�سائية. وقد 

ت�ساف اإىل ذلك االأتعاب التي تدفع للمحامني. من جهة اأخرى، وحتى لو مل يكن مبداأ حرية 

العدالة مطبقًا، ميكن للمواطنني اأن يطالبوا مب�ساعدة ق�سائية اإذا مل تتوّفر لديهم االإمكانيات 

املادية لتعيني حمام للدفاع عن حقوقهم. وعند هذه املرحلة، من م�سوؤولية الدولة اأن تعنّي 

حماميًا مل�ساعدتهم يف �سعيهم الإحقاق العدالة.

العالقة بال�سلطات االخرى

تعتمد ال�سلطة الق�سائية ماليًا واإداريًا على ال�سلطة التنفيذية. والدليل على ذلك هو ما يلي: 

لي�ص للنظام الق�سائي موازنته اخلا�سة، فموازنته هي جزء من موازنة وزارة العدل. كذلك 

فاإن القوانني التي تنّظم وظائف املحاكم الق�سائية واملحاكم االإدارية تقرتحها وزارة 

 هذا يربهن بو�سوح اأن 
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العدل يف حني اأن قانون ديوان املحا�سبة تقرتحه وزارة املالية.

ال�سلطة الق�سائية ال ت�ستطيع اأن تعمل ك�سلطة م�ستقلة اإذ لي�ص لديها ال�سلطة الإ�سدار اأنظمتها 

القانونية اخلا�سة من دون تدخل طرف اآخر. اأما التعيينات الق�سائية واملناقالت والتدريب 

والتدابري التاأديبية والعقوبات فتتحقق بعد اأن يتو�سل جمل�ص الق�ساء االأعلى ووزير العدل 

اإىل ت�سوية ب�ساأن قائمة التعيينات واملوافقة على املر�سحني املوؤهلني قبل رفع االقرتاح اإىل 

جمل�ص الوزراء.

من امللفت اأن جمل�ص �سورى الدولة ي�ستطيع اال�رضاف على القرار الذي تتخذه ال�سلطة 

التنفيذية يف حال مّت رفع �سكوى اأو االبالغ عنها. وتن�ّص املادة 93 من قانون تنظيم جمل�ص 

�سورى الدولة على اأن ال�سلطة التنفيذية مدعّوة لتطبيق القرارات ال�سادرة عن جمل�ص �سورى 

الدولة �سمن فرتة زمنية معقولة. يف املمار�سة، مل يكن دائمًا الو�سع كذلك. وتعترب حالة 

موظفي الفئة االأوىل الذين مّت �رضفهم من منا�سبهم عام 1999 مثاًل جيداً. بع�ص هوؤالء 

املوظفني ا�ستاأنفوا قرار احلكومة اأمام جمل�ص ال�سورى، واالأحكام ال�سادرة عن املجل�ص اأجربت 

احلكومة على اإعادة املوظفني اإىل منا�سبهم لكن القرار مل يطّبق حتى اليوم!

 ع�شام نعمان، "اأي دور لل�شلطة الق�شائية بني ال�شلطتني الت�رضيعية والتنفيذية؟" يف: فار�ص اأبي �شعب، حترير، الق�ساء اللبناين: 
86

 بناء ال�سلطة وتطوير املوؤ�س�سات، ط1 )بريوت: املركز اللبناين للدرا�شات، 1999(.
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املوارد/ الهيكلية

يتاألف القطاع العام اللبناين من قطاعني رئي�سيني. يت�سمن االأول الوزارات واالإدارات العامة  ●

التابعة لها، ويت�سمن القطاع الثاين عدد من املوؤ�س�سات العامة. يف الواقع، ما من الئحة 

ر�سمية من�سورة من قبل الدولة حول الو�سع اخلا�ص بهذه املوؤ�س�سات وموازناتها. فلوائح 

الوزارات تنق�سها معلومات اأ�سا�سية حول تركيبة اإدارات هذه املوؤ�س�سات وموازاناتها. ولكن، 

من اأ�سل 108 موؤ�س�سات عامة، هناك 81 موؤ�س�سة ما زالت تعمل و تتبع لـ21 وزارة يف 

احلكومة اللبنانية باالإ�سافة اإىل رئا�سة جمل�ص الوزراء ال يخ�سع منها �سوى 20 موؤ�س�سة 

 يف ما يلي اأمثلة عن هذه املوؤ�س�سات التي تعمل يف لبنان: البنك املركزي، واملركز 
87

للرقابة.

الرتبوي للبحوث واالإمناء، جمل�ص االإمناء واالإعمار، ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي، 

تعاونية موظفي الدولة، وموؤ�س�ستا الكهرباء واملياه وغريها. وتورد املوازنة الوطنية اإيرادات 

ونفقات رئا�سة اجلمهورية، وجمل�ص النواب، ومكتب رئي�ص الوزراء، واملجل�ص الد�ستوري و21 

وزارة ثالث موازنات ملحقة يف املوازنة العامة لثالث موؤ�س�سات واإدارات عامة هي املديرية 

العامة للحبوب وال�سمندر ال�سكري و مديرية اليان�سيب الوطني و لالإت�ساالت اأوجريو 

)OGERO( من بني املوؤ�س�سات الـ81.

ان معدالت وم�ستويات املوارد والنفقات غري متنا�سبة اإطالقًا، ويعزى هذا االأمر اإىل اأن 

ا عن ذلك،  موازنات موؤ�س�سات القطاع العام ال ت�ستند اإىل حاجاتها ومقت�سياتها، عو�سً

تخ�س�ص املوارد وفًقا لتوافر االأموال. امل�سكلة هي اأن االإدارة تعاين من نق�ص يف م�ستلزمات 

موازنة الوزارات بن�سبة 80 يف املئة وبالتايل فاإن الق�سم الثاين من املوازنة الذي يفرت�ص اأن 

يلبي حاجات امل�ساريع التنموية ال يفي باحلاجات القطاعية املختلفة ويظهر ذلك من خالل 

العجز ال�سنوي الذي يزيد �سنويًا.

يعك�ص الر�سم التايل اإنفاق االإيرادات العامة:

 ق�سم النفقات )اجلزء االأول(

 نفقات الت�سغيل و االإمناء )اجلزء الثاين(

باالإ�سافة اإىل خدمة الدين التي تدخل يف اجلزء االأول.

ر�سم بياين رقم )2( انفاقات االإرادات العامة
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بالرغم من ادخال خدمة دين جميع االدارات وموؤ�س�سات القطاع العام يف املوازنة العامة اإال 

اأن اأ�سول هذه االإعتمادات من ايرادات ونفقات ال تظهر يف املوازنة العامة. وقد كانت الدولة 

اللبنانية ت�ساعد موؤ�س�سة كهرباء لبنان ماليًا خالل ال�سنوات اخلم�ص ع�رضة االأخرية. 

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

تن�ص املادة 12 من الد�ستور اللبناين على حق اأي لبناين باأن يعمل يف وظيفة حكومية من 

دون اأي متييز اإال يف اجلدارة والكفاءة. من جهة اأخرى، وباالإ�سارة اإىل اأحكام اتفاق الطائف 

عام 1989 حول "اإلغاء الطائفية ال�سيا�سية"، من خالل اإلغاء التوزيع الطائفي تدريجيًا يف 

املنا�سب العامة يف ال�سلطتني التنفيذية والت�رضيعية، ومن ال�سلطة الق�سائية، واملوؤ�س�سات 

الع�سكرية املختلفة )اجلي�ص، قوى االأمن الداخلي، اأمن الدولة، االأمن العام، واجلمارك(، 

واملرافق اخلا�سة با�ستثناء وظائف الفئة االأوىل وما يعادلها. واأورد هذا البند اأن هذه 

املنا�سب يجب اأن تق�سم بالت�ساوي بني امل�سيحيني وامل�سلمني الذين يوؤلفون 4 طوائف 

ومذاهب ا�سالمية و 14 طائفة م�سيحية من دون حفظ اأي من�سب الأي طائفة من خارج 

الطوائف الرئي�سية )ولكن ال�سواد االأعظم من الوظائف مق�سم بني املوارنة، ال�سيعة، ال�سّنة، 

الدروز، والروم االأورثوذك�ص، والكاثوليك واالأرمن االأرثودوك�ص و الكاثوليك. اأما الطوائف 

الـ13 الباقية فقد جمعت حتت عنوان "االأقليات"(.         

وبغية جتنب ح�سول تدخالت �سيا�سية، ن�ص القانون اللبناين على اإن�ساء جمل�ص اخلدمة املدنية 

بح�سب ما ذكر يف املر�سوم الت�رضيعي رقم 114 ال�سادر بتاريخ 12 حزيران/يونيو 1959 

وتعديالته الالحقة. يتحمل هذا املجل�ص م�سوؤولية االإ�رضاف على تطبيق املر�سوم الت�رضيعي 

حول الأنظمة القانونية اخلا�شة مبوظفي الدولة، وتناط به مهام تتعلق بالتعيينات �شمن 

القطاع العام. نذكر من بني ال�سالحيات التي يتمتع بها جمل�ص اخلدمة املدنية: 

حتديد حاجات املوظفني العاملني يف جميع الدوائر احلكومية وامل�ساعدة يف اإعداد  ●

موازنة املوظفني. اأما من الناحية التطبيقية، فيفتقر املجل�ص اإىل الت�رضيعات احلديثة 

املنا�سبة واإىل املوارد املالية والب�رضية املوؤهلة القادرة على درا�سة وحتليل واقرتاح 

اخلطوات وال�سيا�سات الالزمة لتقومي م�ستلزمات االإدارات على اختالفها.

اإجراء االمتحانات واملوافقة على لوائح املر�سحني املوؤهلني لكل وظائف اخلدمة املدنية.  ●

اأما من الناحية التطبيقية، فما زالت تو�سع مواد االمتحانات على اأ�سا�ص م�ستلزمات 

وظيفية مب�سطة وبالية تعود اإىل عام 1959/ 1962. 

االإ�رضاف على الرتقيات وعلى عمليات املناقلة يف جمال اخلدمة املدنية واملوافقة عليها  ●

مع املحافظة على �سجالت موظفي االإدارات العامة كلهم وملفاتهم. اأّما من الناحية 

التطبيقية، فو�سع ال�سجالت وامللفات فاإنه يف حالة يرثى لها وهي حتتاج اإىل اإعادة 

النظر وحتديث ومكننة متقدمة.

ت�سميم وتطبيق نظام لتقييم االأداء. اأما من الناحية التطبيقية، فلم يح�سل يومًا نظراً اإىل  ●

غياب اجلهاز الالزم واملوظفني املوؤهلني القادرين على القيام مبهمة ح�سا�سة كهذه.

�رضف املوظفني احلكوميني الذين يعترب اأداوؤهم غري مر�ٍص. اأما من الناحية التطبيقية،  ●

ف اأي موظف من موظفي الدولة، اإذ اإنهم يتمتعون بح�سانة  فلم يح�سل يومًا اأن �رضُ

اإدارية وبحماية طائفية ال ت�سمح الأحد من امل�سا�ص بهم.

تقدمي التو�سيات جلهة حت�سني ال�سيا�سات واالأنظمة القانونية اخلا�سة باملوظفني،  لكن  ●

اإفتقار  جمل�ص اخلدمة املدنية اإىل طاقم موؤهل للقيام مبهمة من هذا النوع، ي�سّكل عائقًا 

منع/ ومينع اإ�سدار اأي تو�سيات من هذا النوع.
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و�سع نظام لت�سنيف الوظائف، اأما من الناحية التطبيقية،  فلي�ص لالإدارة العامة  ●

اللبنانية اأنظمة قانونية خا�سة بو�سف الوظيفة وت�سنيفها بناء على احلاجات القطاعية. 

واأّدى ذلك اإىل غياب القواعد واالأنظمة التحليلية والتنظيمية القادرة على تقومي عمل 

املوظفني وتقييم اجلدارة وك�سف الغ�ص والف�ساد والر�سوة.

املوافقة على املخ�س�سات العائدة ملوظفي الدولة، اأما من الناحية التطبيقية،  فاأجور  ●

وخم�س�سات موظفي الدولة منخف�سة جداً على م�ستوى الرتب العليا مقابلًة بالقطاع 

اخلا�ص، مما اأدى اإىل ابتعاد اأف�سل العنا�رض اجلامعية التي متتاز مبوا�سفات وظائفية 

عالية من االإلتحاق بالقطاع العام،  وهذا فتح املجال اأمام عدد كبري من املوظفني 

بالدخول يف القطاع العام عن طريق "الو�ساطة" والزبونية والطائفية واملذهبية، االأمر 

الذي اأّدى اىل انت�سار الف�ساد والر�سوة يف معظم موؤ�س�سات القطاع العام.

تقدمي امل�سورة للحكومة حول الهيكلية التنظيمية اخلا�سة  مبختلف االإدارات و املوؤ�س�سات  ●

العامة. اأما من الناحية التطبيقية، فنق�ص املهارات نف�سها لدى موظفي جمل�ص اخلدمة 

املدنية يجعل من امل�ستحيل القيام مبهمة كهذه.

تدريب امللتحقني بالقطاع العام قبل ان�سمامهم وبعده يف القطاعات املختلفة من  ●

 احل�سول على القدرة العالية ملمار�سة اأعمالهم املختلفة.

ت�سري الالئحة اآنفة الذكر اإىل اأن الهدف من اإن�ساء املجل�ص هو اأن يوؤدي دوراً مركزيًا 

يف حماية الوظيفة العامة من التدخالت ال�سيا�سية واملح�سوبيات، ويف حت�سني هذه 

املمار�سات وحتديثها. باخت�سار، ميكن القول اإن جمل�ص اخلدمة املدنية اأن�سىء كحار�ص 

رئي�سي لنظام املوارد الب�رضية العام وال�سلطة الرئي�سية التي تبت يف ق�سايا املوظفني يف 

88
اخلدمة املدنية.

بيد اأن الكثري من ال�سيا�سيني واخلرباء واالأكادمييني يجادلون قائلني اإنه ما من ا�ستقاللية 

ر�سمية للقطاع العام اللبناين. و هذا ما يجعل اأجهزة الرقابة االإدارية و املالية والتاأديبية 

)جمل�ص اخلدمة املدنية، التفتي�ص املركزي، اخلدمة املدنية والهيئة العليا للتاأديب تابعة 

لرئا�سة جمل�ص الوزراء، مما يحّد من ا�ستقالليتها يف مراقبة االأجهزة املختلفة لل�سلطة 

التنفيذية. يحدد اتفاق الطائف اأن جمل�ص الوزراء م�سوؤول عن تعيني موظفي الفئة االأوىل  

يف القطاع العام. هذا وتفتقر الدولة اللبنانية اإىل �سوابط حتول دون التدخل ال�سيا�سي يف 

القطاع العام، كون الطائفية متجذرة جتذراً عميقًا يف القطاع االإداري. ومن جهة اأخرى، 

اإن املر�سوم اال�سرتاعي رقم 59/112 )اأنظمة اخلدمة املدنية( وفقًا للمادة 14 منه، ال يقّيد 

ع�سوية اأي موظف دولة، اإمنا يق�سي بتجميد هذه الع�سوية عند تويل من�سب عام. ويحدد 

املر�سوم ذاته قواعد التعيني التي مل يدخل عليها اأي تعديل منذ العام 1959 �سوى ال�سلطة 

االإ�ستن�سابية التي اأعطيت للوزراء يف اتفاق الطائف، مما اطاح بجميع القواعد التنظيمية 

للتنظيم االإداري واملايل للقطاع العام. 

 حما�سبة اخلدمة املدنية يف لبنان، هذا الف�سل هو ملخ�ص معدل عن االأوراق التي اأعدها اأ�سا�سًا برنامج االأبحاث امل�سرتكة 
88

بني اجلامعة االأمريكية يف بريوت و جامعة هارفرد حول االإ�سالح االإداري يف القطاع العام يف لبنان مع  بع�ص اال�ستنتاجات 

والتعميمات التي مت التو�سل اإليها يف �سوء نتائج هذه االأبحاث. ورد يف املوقع التايل:

 http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/PSAccount/PSAccount-1.html
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يف هذا ال�سياق، يقال اإن التدخل ال�سيا�سي يف القطاع العام مبا�رض يف ما يتعلق بوظائف 

الفئة االأوىل، ويختلف يف وظائف الفئة الثانية حتى الفئة اخلام�سة. وبح�سب د. رنده اأنطون، 

خبرية يف ال�سوؤون ال�سيا�سية، يح�سل التدخل ال�سيا�سي بعد انتهاء االختبارات الالزمة مللء 

الوظائف ال�ساغرة. فهي تعطي املثل التايل: "اإذا اأعلنت الدولة عن �سغور 50 وظيفة �سمن 

القطاع العام، و�سادف اأن عدد الناجحني هو 50 مر�سحًا من طائفة معينة، ال يجوز للدولة 

اأن تعني هوؤالء االأ�سخا�ص اخلم�سني كونه يتعني للم�سوؤولني احلكوميني اأن ياأخذوا 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�سبح املوؤهلون للوظيفة العامة موظفني ر�سميًا بعد مرور ثالثة اأ�سهر على 

تعيينهم بعد جناحهم يف امتحانات الدخول، ويف هذه الفرتة من املفرت�ص اأن يتبعوا تدريبًا 

يف معهد االإدارة الوطني. هذا الواقع من املفرت�ص اأن يطبق على موظفي املالك وال ينطبق 

على املوظفني املتعاقدين وال االأجراء وال املياومني.

يفتقر القطاع العام اإىل اأي ا�سرتاتيجية دائمة ميكنها حتقيق مبادئ النزاهة وال�سفافية 

واحلكم ال�سالح. وعلى الرغم من هذا، اأُطلقت بعد عام 1990 جهود لل�رضوع بربامج واأنظمة 

قانونية تروج للتنمية االإدارية. واأبرز هذه اجلهود كان اإن�ساء مكتب وزير الدولة ل�سوؤون 

التنمية  االإدارية )OMSAR(، بيد اأن احلكومة ال تبدي اأي التزام من جهتها مبا اأن الت�رضيعات 

ال�سادرة والهادفة اىل اإعادة تنظيم االدارة العامة. اأما ب�ساأن حتديد مدى جناح اخلدمة 

املدنية يف ا�ستهداف الف�ساد كم�سكلة داخلية، ترى د. رندى اأنطون اأنها لي�ست بناجحة على 

االإطالق كون عدد من موظفي الدولة الذي كان اأكرثهم من الفئة االأوىل وطردوا عام 1993 

بعد اإقرار الربملان اللبناين القانونني املتعاقبني رقم 199 ورقم 200 الهادفني اإىل اإ�سالح 

 ولكن من املوؤ�سف ان الطريقة التي ا�ستعملت لطرد املوظفني مل تكن مبنية على 
90

االإدارة.

اأ�س�ص قانونية و هذا نتيجة عدم وجود قوانني تنظيمية و ملفات �سخ�سية متكن امل�سوؤولني 

من ا�ستعمال قرائن ثبوتية ال تف�سح املجال الإ�ستئناف القرارات اإال يف حاالت خمالفة 

القوانني املرعية االإجراء، و هذا ما اأدى اإىل قيام جمل�ص ال�سورى من اإعادتهم اإىل وظائفهم.  

لالأ�سف بنّي التحقيق الذي اأجراه جمل�ص �سورى الدولة بعد اأن طلب من جمل�ص اخلدمة املدنية 

احل�سول على امللفات ال�سخ�سية للموظفني قيد التحقيق، اأن ال وجود لعالمات اأو موؤ�رضات 

اأو اإثباتات عن �سوء ت�رضف يف ملفات هوؤالء االأ�سخا�ص. وهذا مرده اأنه مل يكن هناك من 

متابعة �سحيحة لعمل املوظفني يف القطاع العام و ت�سجيل كل ما يتعلق بهم من اأمور يف 

ملفاتهم ال�سخ�سية اإ�سافة اإىل عدم وجود نظام حمفوظات اإداري مينع التالعب يف م�سمون 

امللفات ال�سخ�سية للموظفني. 

امل�ساءلة

االأدوات الرئي�سية للمحا�سبة واالمتثال يف لبنان هي: ديوان املحا�سبة، وجمل�ص اخلدمة املدنية 

والتفتي�ص املركزي، اأعلىوالهيئة العليا للتاأديب، وكلها موجودة  للحكومةحتت ال�سلطة التنفيذية 

للدولة. وبغية تقييم فعالية هذه االإدارات، ال بد من االإ�سارة اإىل بع�ص الوظائف التي توؤديها:

مقابلة مع د. رندى اأنطون، حائزة �سهادة دكتوراه وخبرية يف االإدارة العامة، يف 18 �شباط/فرباير، 2009 اأجراها داين 
 89

حداد وناتا�سا �رضكي�ص.

90  حما�سبة اخلدمة العامة يف لبنان، هذا الف�سل هو ملخ�ص معدل عن االأوراق املتعلقة باخللفية التي اأعدها اأ�سا�سًا برنامج 

االأبحاث امل�سرتكة بني اجلامعة االأمريكية يف بريوت وهارفرد حول االإ�سالح االإداري يف القطاع العام يف بريوت مع التو�سل اإىل 

بع�ص اال�ستنتاجات والتعميمات يف �سوء نتائج هذه االأبحاث. متوفراة على العنوان التايل:

http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/PSAccount/PSAccount-1.html
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1- ديوان املحا�سبة: هو حمكمة اإدارية تتوىل الق�ساء املايل مهمتها ال�سهر على االأموال  ●

 العمومية واالأموال املودعة يف اخلزينة وذلك:

- مبراقبة اإ�ستعمال هذه االأموال ومدى انطباق هذا االإ�ستعمال على القوانني واالأنظمة 

 املرعية االإجراء.

 - بالف�سل يف �سحة وقانونية معامالتها وح�ساباتها.

 - مبحاكمة امل�سوؤولني عن خمالفة القوانني واالأنظمة املتعلقة بها.

 - يرتبط ديوان املحا�سبة اإداريًا برئي�ص جمل�ص الوزراء ومركزه بريوت. 

 2- التفتي�س املركزي: املهام االأ�سا�سية ●

 يتوىل التفتي�ص املركزي:

 - مراقبة االإدارات واملوؤ�س�سات العامة  البلدية بوا�سطة التفتي�ص على اختالف اأنواعه.

 - ال�سعي لتح�سني اأ�ساليب العمل االإداري.

 - اإبداء امل�سورة لل�سلطات االإدارية اأو بناًء لطلبها.

 - تن�سيق االأعمال امل�سرتكة بني عدة اإدارات عامة.

- القيام بالدرا�سات والتحقيقات واالأعمال التي تكلفه بها ال�سلطات.

3- املجل�س التاأديبي االأعلى: املجل�ص التاأديبي االأعلى هو هيئة ق�سائية م�ستقلة م�سوؤولة  ●

عن مقا�ساة موظفي الدولة املتهمني بانتهاك القوانني واالأنظمة املرعية االإجراء وفر�ص 

العقوبات املالئمة عليهم. ال يجوز للمجل�ص اأن ي�رضع باإجراءات حماكمة من تلقاء ذاته، 

واإمنا ميكنه اأن ينظر يف الق�سايا التي حتال اإليه من قبل ال�سلطة التي تقوم بالتعيني اأو 

من قبل هيئة التفتي�ص املركزي.

اأما بالن�سبة اإىل القوانني التي تتعلق باالإ�رضاف فهي التالية: 

القانون اجلزائي  ●

نظام االإثراء غري امل�رضوع ●

االأنظمة القانونية اخلا�سة مبوظفي الدولة ●

تعد موؤ�س�سات القطاع العام م�سوؤولة جتاه الوزارات املختلفة التي هي بدورها م�سوؤولة 

جتاه ال�سلطة الت�رضيعيّة. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن الت�رضيعات اخلا�سة بامل�سوؤولني الر�سميني 

وتو�سيف اأعمالهم ب�سيطة، اإال اأن القرار النهائي يعود للوزير. يف هذا االإطار، اإذا اأ�سدر اأي 

وزير معني اأمراً اإداريًا، حينها يكون املدير العام )وهو من موظفي الفئة االأوىل( ملزمًا 

باالمتثال لهذا االأمر بناًء على الرتاتبية االإدارية املطبقة. ولكن، اإذا كان للمدير العام اأي 

اعرتا�ص اأو �سكوى ميكنه اأن يعرب عن راأيه ب�ساأن امل�ساألة مو�سع اخلالف لهيئة التفتي�ص 

املركزي و ديوان املحا�سبة. اإىل ذلك، اإذا اتخذ جمل�ص الوزراء قراراً ب�رضف اأحد موظفي 

الدولة من من�سبه، يحق لهذا االأخري اأن يرفع ق�سيته اإىل جمل�ص �سورى الدولة الذي يتوجب 

عليه در�ص الق�سية واتخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنها. نظريًا، مينح نظام املحا�سبة داخل 

اخلدمة املدنية موظفي الدولة ح�سانة �سد القرارات غري املن�سفة، ويحمي حقوقهم من 

خالل اعطائهم حق اال�ستئناف اأمام جمل�ص �سورى الدولة يف حال ح�سل ا�ستغالل لل�سلطة من 

قبل .امل�سوؤولني التنفيذيني و ال�سيا�سيني )الوزراء(. ولكن عمليًا يحدث العك�ص، اإذ اإن موظفي 
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الدولة م�سوؤولون جتاه ال�سيا�سيني ولي�ص جتاه اأجهزة الرقابة. نظريًا، يعلم موظفو الدولة اأنه 

يفرت�ص بهم العمل مل�سلحة الدولة وخدمة امل�سلحة العامة، وبالتايل اإذا كانوا م�سوؤولني  

 من جهة 
91

جتاه الوزير اأو املدير العام، فهم يخ�سعون ل�سلطة القوانني واالأنظمة االإدارية.

اأخرى، مل تتم يومًا ا�ست�سارة اأو ت�سجيع الراأي العام على امل�ساركة  يف تقييم عمل اإدارات 

وموؤ�س�سات القطاع العام.

اآليات النزاهة

قام مكتب وزير الدولة ل�سوؤون التنمية االإدارية ببلورة مدونة �سلوك ملوظفي الدولة عام 

2001 ولكنها بقيت حرباً على ورق ومل تطبق يف اأي دارةمن االإدارات. وكما هو احلال يف 

خمتلف اإدارات القطاع العام، تتوافر ت�رضيعات مفيدة ومهمة جداً، لكنها  مطبقة ومنفذة يف 

املمار�سةعمليًا ال تطبق وال تنفذ. وت�سم هذه الت�رضيعات، من بني ما ت�سمه، قواعد حول 

ت�سارب امل�سالح وا�ستغالل ال�سلطة واالإهمال. وتتطرق املادة 15 من االأنظمة القانونية 

اخلا�سة مبوظفي الدولة اإىل القواعد واالأنظمة املتعلقة باالأن�سطة اأو االنتماءات التي قد 

تت�سبب بت�سارب امل�سالح بني القطاع العام وم�سالح املوظفني ال�سخ�سية. واالأمر نف�سه 

ينطبق على بع�ص القواعد التي حتظر اإعطاء الهدايا والتقدميات العينية. وفقًا للمادة نف�سها، 

حتظر االأفعال التالية: 

الت�سامح مع اأي عمل يخالف الد�ستور، والقوانني، واالأنظمة القانونية وم�سالح الوطن.  ●

النخراط بالحتادات والنقابات املهنية اأواملنظمات.  ●

امل�ساركة يف االإ�رضابات اأو دعمها. ●

تويل مهنة جتارية اأو �سناعية اأو غريها من املهن باأجر، اإال اإذا �سمح القانون بذلك. ●

امل�ساركة يف جمال�ص اإدارة �رضكات اأعمال، اأو التمتع باأي م�سلحة مالية، مبا�رضة اأو غري  ●

مبا�رضة، يف اأي موؤ�س�سة تخ�سع لرقابتهم اأو لرقابة دائرتهم.

املطالبة اأو القبول بالهدايا، اأو العالوات، اأو الهبات من اأي نوع، مبا�رضة اأو غري مبا�رضة،  ●

خالل توليهم منا�سبهم الر�سمية. 

الك�سف عن معلومات اطلعوا عليها خالل تاأدية مهامهم، حتى بعد التقاعد، من دون اإذن  ●

92
خطي من االإدارة التي كانوا يعملون فيها.

يف الواقع، هناك قيود ت�رضح ما ميكن اأن يفعله املوظف بعد تقاعده من الوظيفة ولكن هذه 

 ال�رشوط حمدودة ويف منا�شب قليلة جداً.

من خالل �رضد هذه االأفعال تاليف ا�ستغالل امل�سوؤولني ال�سلطة، والتعر�ص للر�سوة، والف�ساد، 

والزبائنية يف االإدارة العامة. ولكن مع االأ�سف من ال�سعب التحقيق يف ق�سايا الف�ساد داخل 

االإدارة العامة اللبنانية، فمن ال�سائع اأن الر�سوة داخل االإدارة العامة متف�سية جداً كما هو 

احلال يف العديد من االإدارات العامة يف العامل لدرجة اأنها تعد معياراً اأ�سا�سيًا يف احلياة 

ال�سيا�سية للدولة. 

رندة اأنطون، )اإعداد(، اأعمال موؤمتر "نحو ا�شرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�شاد،" )بريوت: برنامج االأمم املتحدة االإمنائي 
 91

واجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية، ال ف�شاد، 2009(، �ص 32.

املر�شوم الت�رضيعي رقم 59/112، املادة 15.
 92 
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ال�سفافية

يقت�سي قانون االإثراء غري امل�رضوع ال�سادر عام 1999 اأنه يتعني على االأ�سخا�ص الذين 

ي�سغلون منا�سب عامة اأن ي�رضحوا عن اأ�سولهم املالية وغري املالية. وفقًا الأحكام هذا 

القانون، تخ�سع اأ�سول امل�سوؤولني و حتى روؤ�ساء البلديات ومدراء املوؤ�س�سات العامة 

للمراقبة املالية. وعلى الرغم من اأن القانون ين�ص على االف�ساح عن االأ�سول والرثوات، 

فهي تبقى بعيدة عن اأنظار امل�سوؤولني والراأي العام. فاملغلفات التي يرفعها امل�سوؤول اإىل 

جمل�ص �سورى الدولة تبقى مغلقة اإال يف حال اأدانته بجرم. وب�سكل عام، ما من اآلية ت�سع 

عملية ن�رض املعلومات املف�سلة قيد التطبيق يف ما يتعلق بالقرارات االإدارية مثل منح رخ�ص 

القيادة، والرتاخي�ص، احل�سابات والقرو�ص امل�رضفية، للموظفني نظراً اإىل قانون �رضية 

امل�سارف املعمول به يف لبنان اإىل جانب االإطالع على قيمة ال�رضائب التي يدفعها هوؤالء 

امل�سوؤولني خارج اإطار الوظيفة العامة. فاإدارات القطاع العام تفتقر اإىل الو�سائل الالزمة 

لالإطالع على معلومات عامة ت�سهل و�سول امل�سوؤولني و املواطنني على حد �سواء اىل هذا 

النوع من املعلومات عن املوظفني و/اأو عن اخلدمات. على الرغم من هذا الواقع، تركز 

جهود مكتب وزير الدولة ل�سوؤون التنمية االإدارية على تعزيز ا�ستعمال االنرتنت للو�سول اإىل 

بع�ص املعلومات واخلدمات العامة اإىل جانب ت�سهيالت اأخرى مثل خدمة ليبان بو�ست حلمل 

وت�سليم الوثائق والدفع مقابل بع�ص املعامالت والتي تبقى بدائية و�سطحية وال تدخل يف 

تفا�سيل املوا�سيع الت�رضيعية املف�سلة وال املالية واملحا�سبية والتدقيقية. 

اآليات ال�سكاوى/ االإنفاذ

يفتقر القطاع العام يف لبنان اإىل قانون حماية �سهود الف�ساد، االأمر الذي  يحّد من اإقامة 

�سكاوى اأو دعاوى عامة �سد موظفي احلكومة. بغ�ص النظر عن هذا الواقع، فر�ست العقوبات 

على موظفي الدولة يف لبنان اأول مرة عام 1953 وعدّلت عام 1955؛ اأما العقوبات املطبقة 

حاليًا فقد �سدرت عام 1959. �سملت هذه التعديالت ب�سكٍل اأ�سا�سي خمتلف درجات العقوبات 

التي ميكن تق�سيمها اإىل فئتني كبريتني: ت�سري الدرجة  ت�سري اىلاالأوىل اإىل اجلنح ال�سغرية، 

اأما الدرجة الثانية فت�سري اإىل خمالفات اأخطر. 

وتاأتي العقوبات التاأديبية على النحو التايل: 

الدرجة االأوىل:

1- التوبيخ، 2- ح�سم من املرّتب فرتة 15 يومًا كحد اأق�سى، 3- تاأخري الرتقية �سمن 

93
الفئة ملدة اأق�ساها �ستة اأ�سهر.

الدرجة الثانية: 

1- تاأخري الرتقية �سمن الفئة ملدة ال تتجاوز ثالثني �سهراً، 2- تعليق اخلدمة بدون اأجر 

لفرتة اأق�ساها 6 اأ�سهر، 3- اقتطاع درجة اأو اأكرث �سمن الفئة، 4- تخفي�ص الرتبة، 5- ال�رضف 

94
من دون تعليق حقوق التقاعد، 6- الطرد مع تعليق حقوق التقاعد.

 تتاألف اخلدمة املدنية اللبنانية من خم�ص فئات: الفئة االأوىل هي االأعلى. وتق�شم الفئات اإىل درجات، ويتلقى كل موظف درجة 
93

كل �شنتني، وهي كناية عن زيادة يف املعا�ص  وترفيع يف الدرجة كل �شنتني.

  املر�شوم الت�رضيعي رقم 59/112، املادة 55 
94
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تتوىل هيئة التفتي�ص املركزي التحقيق يف ادعاءات الف�ساد املرتكبة يف القطاع العام. ولكن، 

من هم خمولون مراقبة االإف�ساح عن االأ�سول لي�ص لديهم موظفون موؤهلون قادرون على 

التحقيق يف االدعاءات واالتهامات بحق املوظفني. من هذا املنطلق، من املفرت�ص اأن يكون 

عدد ق�سايا الف�ساد احلا�سلة مرتفعًا جداً، ولكن ال يتم التحقيق فيها بح�سب قول الدكتورة 

رندة اأنطون التي تعترب اأن ادعاءات الف�ساد قد حت�سى باالآالف لو جرى فتح الدعاوى بح�سب 

االأ�سول. اإال اأن الثقافة ال�سيا�سية العامة ال�سائدة يف البالد ال ت�سمح بقيام قنوات االت�سال 

ال�سّفافة واملنا�سبة بني املواطنني وامل�سوؤولني الر�سميني ليعر�سوا حاالت الف�ساد، والر�سوة، 

وال�رضقة، واالهمال، وا�ستغالل ال�سلطة. اذاً لي�ص با�ستطاعة اأي مواطن اأن يرفع �سكوى متوقعًا 

تعوي�سًا عن االإ�ساءة اأو اال�ستغالل من قبل املوظفني اأو اخلدمة العامة. لقد فقد املواطنون 

الثقة بالنظام منذ وقت طويل واإن اإعادة النظر يف الو�سع وت�سحيح املظامل التي اأحلقها 

موظفون من الدولة هما من م�سوؤولية جمل�ص اخلدمة املدنية، كما �سبق وذكرنا يف الق�سم 

الذي ينظر يف وظائف هذا املجل�ص. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن موظفي الدولة يتمتعون بح�سانة 

متنع اأجهزة الرقابة من التحقيق مع مروؤو�ص اأو مقا�ساته من دون موافقة رئي�سه بح�سب ما 

تن�ص املادة 61 من االأنظمة  القانونية اخلا�سة مبوظفي الدولة.

العالقة بالركائز االأخرى

ق اخلدمة املدنية عملها مع ال�سلطة التنفيذية املمثلة برئي�ص جمل�ص الوزراء. وهذا االأمر 
ّ
تن�س

يتجلى بو�سوح جلهة التعيينات، واالإ�رضاف، والتدقيق. ويف حني اأن ال�سلطة التنفيذية متار�ص 

نفوذاً مبا�رضاً على اإجراءات التعيني، تطبق اآليات االإ�رضاف والتدقيق من قبل جهازي الرقابة 

االآخرين )اأي هيئة التفتي�ص املركزي وديوان املحا�سبة(، اللذين يخ�سعان لل�سلطة التنفيذية 

من الناحيتني املالية واالإدارية. ووجود نظام ال�سوابط واملوازين يف لبنان يفرت�ص اأن 

ينّظم اأعمال ال�سلطة التنفيذية، وال�سيما عمل احلكومة، من خالل ال�سلطة الت�رضيعية. لالأ�سف 

هذا االأمر ال ينّفذ الأن الربملان لي�ص جمهزاً لعملية بهذه احل�سا�سية وذلك الأ�سباب عديدة، 

اأولها النق�ص يف اخلرباء املوؤهلني ملمار�سة هذا النوع من العمل، واالآلية الواجب ا�ستخدامها 

لتحقيق هدف كهذا.
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املوارد/ الهيكلية

جتد اأجهزة انفاذ القانون يف لبنان نف�سها يف و�سع �سعيف يتطلب اهتمامًا خا�سًا.  يوجد 

يف لبنان ثالث موؤ�س�سات اأمنية وهي: اجلي�ص اللبناين وقوى االأمن الداخلي، واالأجنحة 

املختلفة لال�ستخبارات الع�سكرية، التي توؤدي دوراً متناميًا يف اإنفاذ القانون. من اأجل 

املحافظة على اال�ستقرار الداخلي، على الدولة اأن تبقى على احلياد يف جو االنق�سامات 

الطائفية املتعددة يف لبنان. ومن بني االأجهزة االأمنية الثالثة، يتحمل اجلي�ص اللبناين هذه 

امل�سوؤولية، طبعًا اإىل جانب حفظ االأمن والنظام الداخلي يف حال ن�سوب اأي نزاع داخلي اأو 

خارجي. اأما قوى االأمن الداخلي، فهي متثل قوة ال�رضطة الرئي�سية، مبحافظتها على النظام 

الداخلي ب�سكل يومي، وهي م�سوؤولة عن تنظيم �سوؤون ال�سري واحرتام االأنظمة ومعاجلة 

الق�سايا االإجرامية، باالإ�سافة اىل اأمور اأخرى. اإن التفاعل بني هذه الوكاالت الثالث ميثل 

م�سدر احلماية الرئي�سي لالأمن. اأجنحة اال�ستخبارات الع�سكرية م�سوؤولة عن زيادة التن�سيق 

والتعاون بني املوؤ�س�سات االأمنية الثالث املوجودة يف لبنان. بالتن�سيق مع احلكومة 

اللبنانية، على االأجهزة االأمنية هذه اأن حتافظ على حيادها و ت�سهر على �سيادة البلد يف 

اتخاذ قرارات احلرب وعند احلاجة اأن تبقى دومًا م�سوؤولة عن ال�سلم االأهلي.

لكن يف الواقع، وعرب التاريخ، خ�سع لبنان لدول اأخرى عبثت باأمنه امليلي�سيات و �سلمه. 

وامليلي�سيات الطائفية التي ظهرت  خالل احلرب االأهلية واالعتداءات االأجنبية املتكررة 

على لبنان كانت و ما زالت م�سدر كل العلل. 

ن�ص اتفاق الطائف عام 1989، اإىل جانب اأمور اأخرى، على �رضورة نزع �سالح 

امليلي�سيات كافة. لكن يف مرحلة ما بعد الطائف وحتى يومنا هذا، ال يزال التحدي .قائمًا. 

فقد اأعطت االأزمة ال�سيا�سية دفعًا للمخاوف الطائفية و عدم الثقة ولل�سعور باحلاجة اإىل 

اأمنية خا�سة بجماعتها. ا�سرتاتيجيات  ميلي�سيات طائفية لديها 

دور املوؤ�س�سة

لطاملا كانت امل�سكلة االأ�سا�سية بالن�سبة اإىل �سلطات انفاذ القانون يف لبنان اأنه يتم ا�ستخدامها 

كاأداة �سيا�سية خلدمة م�سالح النخب التقليدية، وبطبيعة احلال فاإن الطائفية متجذرة يف كل 

املراكز القيادية و االأجهزة االأمنية ال ت�سذ عن هذه القاعدة. فقائد اجلي�ص كان دومًا م�سيحيًا 

بًا من النخبة امل�سيحية. ولتجّنب اأي تفّوق لهذا على ذاك، غالبًا ما 
ّ
مارونيًا وغالبًا ما كان مقر

يكون املدير العام لقوى االأمن الداخلي م�سلمًا �سنيًا، ويتم تعيينه عادًة مبوافقة رئي�ص جمل�ص 

الوزراء )وهو اأي�سًا من الطائفة امل�سلمة ال�سّنية(. لكن من�سب قائد اجلي�ص امل�سيحي يحتفظ 

بالهالة و ال�سلطة الفعلية على ال�سعيد االأمني على ال�ساحة ال�سيا�سية اللبنانية.

كما اأن تركيبة مكتب اال�ستخبارات يف اجلي�ص تعك�ص التمثيل الطائفي هي اأي�سًا. تاريخيًا، يعترب 

اأهم فرع وكان يعرف بـ "املكتب الثاين" )Deuxième Bureau( وهو فرع اال�ستخبارات الذي 

طاملا كان منذ الإ�شتقالل بقيادة �شباط ينتمون اىل الطائفة امل�شيحية املارونية. اأما جهازا 

اال�ستخبارات االآخران فهما املديرية العامة الأمن الدولة التابعة لرئا�سة جمل�ص الوزراء، وقد 

تاأ�س�ست بعد احلرب االأهلية ويديرها �سابط من الطائفة امل�سلمة ال�سيعية، و�سعبة املعلومات يف 

املديرية العامة لالأمن الداخلي وهو جهاز يديره �سابط من الطائفة امل�سلمة ال�سنية. 
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اإىل جانب كل هذه االأجهزة هناك املديرية العامة لالأمن العام التابعة لوزارة الداخلية 

والبلديات، والتي توؤلف اأهم جهاز ا�ستخباراتي على ال�سعيد الداخلي، وكان على راأ�سها حتى 

عهد الرئي�ص اإميل حلود مديراً عامًا من الطائفة امل�سيحية املارونية، وقد عني يومها اأول 

مدير عام لالأمن العام من الطائفة امل�سلمة ال�سيعية وما زال االأمر على حاله حتى يومنا هذا.

بعد اتفاق الطائف قامت احلكومة با�ستحداث مكتب اإ�ستخبارات م�ستقل �سمن قوى االأمن 

الداخلي، وهو �سعبة املعلومات. ففي غ�سون عامني، حتولت هذه ال�سعبة ال�سغرية اإىل جهاز 

قوي ومتطور م�سوؤول عن تزويد النخبة احلاكمة باملعلومات وعن مراقبة ال�ساحة ال�سيا�سية. 

وغر�ص اتفاق الطائف اأي�سًا تعزيز قوى االأمن الداخلي التي مل تلعب يومًا دوراً حموريًا 

يف مو�سوع االأمن يف لبنان، و مت التوافق على رفع عديدها اإىل 29 األفًا. لكن، خالل وجود 

 
95

القوات ال�سورية يف لبنان، اهمل هذا اجلهاز، بحيث مل يتجاوز عديده الـ 8 اآالف عن�رض.

اإال اأن العدد ارتفع من 13 األفًا عام 2005 اإىل 17 األفًا عام 2006، ومن املتوقع اأن ي�سل 

اإىل 29 األفًا يف ال�سنة القادمة. ومت ا�ستدعاء قوى االأمن الداخلي للمحافظة على االأمن خالل 

العديد من التظاهرات الكثيفة، وقام بعمل ناجح يف مواجهة اأعمال ال�سغب التي اندلعت يف 

بع�ص االأحيان. كما اأنها اأعادت االعتبار اإىل مديرية مكافحة االإرهاب التابعة لها، والتي 

اأ�سبحت نا�سطة اأكرث يف مطاردة االإرهابيني الدوليني يف لبنان.

امل�ساءلة/ اآليات النزاهة

اإن اأزمة التجاذبات ال�سيا�سية يف لبنان انعك�ست على املو�سوع االأمني الذي ظهر جليًا 

من خالل ا�ستحداث �سعبة املعلومات يف املديرية العامة لقوى االأمن الداخلي. فبعد تعيني 

م�سوؤول عن ال�سعبة كان يعمل ك�سابط م�سوؤول عن اأمن الرئي�ص الراحل رفيق احلريري 

وجتهيز ال�سعبة باأحدث املعدات املتطورة لالإ�ستق�ساء واالإت�ساالت وتدريب جهازه على 

اأحدث التقنيات االإ�ستخباراتية، �سب النزاع بني االأطراف ال�سيا�سية املت�سارعة التي اتهمت 

رئا�سة احلكومة بال�سعي اإىل خلق جهاز تابع لها دون احرتام االأ�سول االإدارية الإن�ساء 

االأجهزة املعمول بها. كل هذه االأمور ما كانت لتحدث لو اأن التعيينات والتنظيمات االدارية 

و املالية كانت �سفافة و للجميع حق الو�سول اإىل املعلومات والعمل يتم على ا�سا�ص احلكم 

ال�سالح الذي يعترب العمل العام خدمة للمجتمع و لي�ست مل�سالح �سخ�سية. وعلى �سعيد 

اجلي�ص، جند اأن قائد اجلي�ص، امل�سوؤول اأي�سًا عن �سعبة اال�ستخبارات يف اجلي�ص، م�سوؤول جتاه 

جمل�ص الوزراء ب�سكل مبا�رض، وميكن، نظريًا، �رضفه اإذا تبنّي اأنه ارتكب خمالفة ما اأو اإذا مل 

ي�ست�سيغ جمل�ص الوزراء ت�رضفه. كذلك، للمحكمة الع�سكرية �سلطة م�ساءلة امل�سوؤولني واجلنود 

اأ�سحاب الرتب الدنيا فيما يتعلق باحرتام مدّونات ال�سلوك االأ�سا�سية.

حتى عام 2007، كان اجلي�ص يتاألف من جي�ص نظامي حمرتف و كانت اخلدمة الع�سكرية 

الزامية لل�سباب ولكن بعد هذا التاريخ اأوقف العمل بالتجنيد االإلزامي. و قد جنح لغاية اليوم 

يف البقاء خارج حلبة ال�رضاعات ال�سيا�سية الطائفية. و كون جهازه الب�رضي متعدد الطوائف 

�شّمم ليحول دون فرط عقد الدولة. وقد تطورت هذه املوؤ�ش�شة الع�شكرية وازداد دورها 

فعالية يف احلفاظ على ال�سلم االأهلي وعلى النظام ال�سيا�سي اللبناين بف�سل حيادها وكان 

اتفاق الطائف قد اأعطى اجلي�ص حق التدخل »حني يبلغ اخلطر حّداً« يتخطى قدرة قوى االأمن 

96
الداخلي على مواجهته مبفردهًا.

Edouard Belloncle,  “Prospects of SSR in Lebanon,” Journal of Security Sector Management, U.K.,  Shriven-

ham, Grenfield University, vol. 4, no.4 (2006), p. 7.

 اتفاق الطائف 1990.
96
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اأما بالن�سبة اإىل الطائفية واأثرها على هيكلية املوؤ�س�سة الع�سكرية برمتها )اجلي�ص، قوى االأمن 

الداخلي، االأمن العام، اأمن الدولة، و اجلمارك(، فهي تعترب م�سدر تهديد جنحت هذه املوؤ�س�سات 

الع�سكرية لغاية اليوم بتالفيه و البقاء خارج اإطار ال�رضاعات الطائفية و املذهبية.

فالوالء للطائفة، بالن�سبة اإىل �رضيحة كبرية من اللبنانيني، يتجاوز والءهم للوطن. وينبع هذا 

اخلطر من الن�سيج اللبناين الداخلي. والعالج االأمثل 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 Crow )اأ�ستاذ يف اجلامعة االأمريكية يف بريوت( 

»حني تكون القوات الع�سكرية �سورة م�سّغرة عن جمتمع بلد ما، يزول البديل الذي تتمتع به 

جيو�ص موجودة يف كثري من البلدان االأخرى«. اإن الهيكلية الداخلية للجي�ص اللبناين وقوى 

االأمن الداخلي تتاأثر بتوزيع الرتب بح�سب الطوائف. فعلى �سبيل املثال، قائد اجلي�ص يجب اأن 

يكون م�سيحيًا مارونيًا.

 

الكثريون انتقدوا دور اجلي�ص واأن�سطته، وبخا�سة خالل ال�ستينيات. كتب ايلي �سامل )اكادميي 

و�سيا�سي(  عام 1972 "خالل العقد املا�سي، تدخل اجلي�ص يف العملية االنتخابية، ومن 

خالل الذراع اال�ستخباراتي املمثل باملكتب الثاين". 

يف الفرتة االآونة، تركز النقد حول ت�سارب امل�سالح داخل �سفوف اجلي�ص اللبناين، مما ي�سع 

عالمات ا�ستفهام حول الدور احليادي الذي يجب اأن ي�سطلع به اأثناء االأزمات واملعروف 

اأن الزعماء ال�سيا�سيني ُيبقون "ب�سكل �رّضي" على ت�سّلح اأحزابهم ال�سيا�سية ويف حالة تاأهب 

للقتال، ونظراً اإىل ال�سعف الهيكلي الذي ي�سيب املوؤ�س�سات احلكومية وعدم قدرتها على 

التحرك عند و�سول احللول ال�سيا�سة اإىل طريق م�سدود، جند اأن االأو�ساع ت�سبح اأ�سرية 

االنتماءات الطائفية واملذهبية كما ح�سل خالل اأحداث اأيار/ مايو 2008.

ال�سفافية/ ال�سكاوى- اآليات االنفاذ

يتم حتديث املوقع االلكرتوين لقوى االأمن الداخلي بانتظام من اأجل اطالع املواطن اللبناين 

على ما يحققه هذا اجلهاز. وت�سري التقارير االأخرية يف ت�رضين االأول/اكتوبر 2008 اإىل اأن 

قوى االأمن الداخلي ا�ستطاعت الك�سف عن حواىل 929 انتهاكًا منتظمًا، و1512 حالة �رضقة، 
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و906 حاالت �سجار اأو تقاتل، و509 جرائم، و12486 جنحة.

اأن قوى االأمن الداخلي اأوقفت يف يوم واحد )من 26 متوز/يوليو 2009 حتى 27 متوز/

يوليو 2009( 40 حادثًا يوميًا من حاالت انتحار، وتبادل اطالق نار، �رضقة، و�سطو، و�رضقة 

�سيارات، وعثور على �سيارات م�رضوقة. اأما عدد الذين مت توقيفهم يف ذلك اليوم فقد بلغ 

 وحاملا ينتهي عمل قوى االأمن الداخلي، وبعد الك�سف عن اجلرائم، تتم اإحالة 
98

36 �سخ�سًا.

املتهمني اإىل املحاكم املخت�سة يف الق�ساء اللبناين. 

العالقة بالركائز االأخرى

بغياب اأجهزة مالئمة الإنفاذ القانون، �ستبقى كل ركائز نظام النزاهة الوطني االأخرى عر�سة 

للخطر. فالغمو�ص والت�سوي�ص الذي يحيط بدور كل فرع من القطاع االأمني يف لبنان ي�ساهم يف 

ار�ساء �سعور االإفالت من العقاب، حيث ميكن للزبائنية واملح�سوبية ال�سيا�سية اأن تبقيا م�ست�رضيتني. 

http://www.isf.gov.lb/Arabic/RightMenu/StatisticsandSearchs/Statistics/

http://www.isf.gov.lb/Arabic/RightMenu/StatisticsandSearchs/Statistics/Daily-statistics.htm 98
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حني يكون اأمن املواطنني على املحك ب�سبب تراجع م�سداقية اأجهزة انفاذ القانون، وت�سيطر 

املخاوف االأهلية على ال�سالمة اجلماعية، فمن �ساأن ذلك اأن يعّزز من �سلطة زعماء الطوائف، 

عو�سًا عن �سلطة الدولة، ويزيد من حّدة التوتر الطائفي.

يف املح�سلة، باإمكان الالعبني الدوليني امل�ساعدة يف الرتويج للنزاهة من خالل فر�ص 

الأجنبية  احلكومات  من  كبرية  جمموعات  عرّبت  فقد  امل�شاعدات.  لتقدمي  الزامية  �رشوط 

واملنظمات الدولية عن رغبتها يف زيادة برامج التعاون من خالل التدريب، وامل�ساعدة 

مليون   60 االأمريكية  املتحدة  الواليات  �سفارة  والتقنية. من جهتها، خ�س�ست  املالية 

دوالر اأمريكي للم�ساعدة يف احلاجات التدريبية يف قوى االأمن الداخلي، والهدف تدريب 8 

ب لي�ستمروا يف العمل باجتاه تعزيز اأجهزة انفاذ القانون لي�سبح 
ّ
اآالف جمّند و1200 مدر

قادراً على االعتماد على ذاته ب�سكل اأكرب.  وعلى الرغم من اأنه جرى تدريب 400 عن�رض 

يف قوى االأمن الداخلي حتى يومنا هذا اال اأن الطريق ما زال طوياًل، ال �سك اأن هذه خطوة 

ايجابية وت�ستحق مزيداً من االهتمام. وقد جرى اطالق م�رضوع م�ستدام لتعزيز دور قوى 

االأمن الداخلي يف التحقيق يف �ساحة اجلرمية، وتلقى اجلي�ص اللبناين م�ساعدات ع�سكرية من 

الواليات املتحدة االأمريكية التي خ�ست اجلي�ص مب�ساعدات بلغت قيمتها 380 مليون دوالر 

اأمريكي يف ال�سنة، وهذا من �ساأنه اأعطاء اجلي�ص اللبناين اإمكانية زيادة طاقاته وقدراته القتالية 

�ص امل�ساعدة. الداخلية، كما اأ�سبح ملزمًا باالف�ساح عن مواقع االنفاق وكيف تخ�سّ

لذلك، مور�ست �سغوطات خارجية على قوى االأمن الداخلي واجلي�ص اللبناين على حد �سواء 

لة دقيقة حول مواقع اإنفاق االإعتمادات املقدمة، مما ميكن و�سفه  لو�سع تقارير مف�سّ

باخلطوة االيجابية نحو مزيد من ال�سفافية يف املوازنة ويف اإدارة القطاع االأمني. ويعترب هذا 

القيا�ص اآلية غري ر�سمية مل�ساءلة امل�سوؤولني ولتعزيز التن�سيق بني االأجهزة االأمنية يف الدولة.

9 نظام النزاهة الوطني8- إنفاذ القانون
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ي�سّكل نظام التعاقد العام الذي اأن�سئ 1959 الذراع االإداري امل�ساعد ملجل�ص الوزراء،  وهو 

اإحدى املوؤ�س�سات اللبنانية التي تطرح التحدي االأكرب عند النظر فيها. فاملعلومات اخلا�سة 

بالتعاقد حمدودة جداً، وال وجود ملعلومات حول حجم املناق�سات العامة. اأما االقت�ساد، 

وكما ورد يف ركيزة قطاع االعمال، فهو مفتوح وحر. 

ت�سري املادة 7 من قانون املناق�سات العامة اإىل اإمكانية تعيني جلنة خا�سة عن كل حمافظة 

اأو دائرة لال�رضاف على املناق�سات. وت�سري املادة 15 اإىل اأنه يتم اختيار اأع�ساء اللجنة من 

بني املوظفني املحليني، اإال اأّن الواقع لي�ص كذلك. فمنذ تاأ�سي�سها، بقيت اإدارة املناق�سات 

مرّكزة يف مكتب هيئة التفتي�ص املركزي، ومل يتم ان�ساء اأي فرع لها يف اأي حمافظة. كل 

العقود تقرر مركزيًا، وتقوم اإدارة املناق�سات، ووفقًا لقانون املناق�سات العامة، مبناق�سات 

االإدارات العامة كافة، با�ستثناء تلك املتعلقة بقوى االأمن الداخلي، واجلي�ص، والبلديات، 

والوكاالت العامة، واملوؤ�س�سات  العامة. 

ينظم الف�سل 5 من املر�سوم القانوين رقم 2460 ال�سادر يف 9 ت�رضين الثاين/نوفمرب 

1959 )تنظيم هيئة التفتي�ص املركزي( اإدارة املناق�سات، اإذاً مل تن�ساأ اإدارة املناق�سات 

مبوجب قانون، بل مبر�سوم، خالفًا ملبادئ ت�سكيل املديريات العامة. 

اإن موازنة اإدارة املناق�سات هي من �سمن موازنة هيئة التفتي�ص املركزي، وال تتلقى 

املديرية اأي متويل ا�سايف. 

www.cib.gov.( 2003 و�سعت هيئة التفتي�ص املركزي موقعًا الكرتونيًا لها منذ 7 اآذار/مار�ص

lb(؛ ق�سم من هذا املوقع خم�س�ص الإدارة املناق�سات. 

ح�سل تطور اإ�سايف من ناحية حت�سني املناق�سات التي تعر�سها احلكومة على القطاع 

اخلا�ص من خالل قيام مكتب وزير الدولة ل�سوؤون التنمية االدارية )OMSAR( با�ستحداث 

نظام املناق�سات االلكرتونية. متت مناق�سة الفكرة اأواًل وجرى و�سع ا�سرتاتيجية يف كانون 

االأول/دي�سمرب 2002. لكن يف كانون الثاين/يناير 2008، ن�رض مكتب وزير الدولة ل�سوؤون 
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التنمية االإدارية ا�سرتاتيجية احلكومة االلكرتونية اخلا�سة بلبنان.

اللكرتونية اجلديدة للحكومة هو الإعداد خلطوط توجيهية خا�شة باملناق�شات اللكرتونية، 

مما يعني اأن احلكومة �ستدير املناق�سات اخلا�سة بامل�سرتيات احلكومية عرب �سبكة االنرتنت. 

من ناحية اجراءات مكافحة الف�ساد ميكن القول اإن لهذا االأمر ح�سناته، اإذ اإن املعلومات 

اخلا�سة باملناق�سات ميكن للجميع الو�سول اإليها، وتنطوي على تفاعل اأقل بني امل�ساركني يف 

املناق�سة وامل�سوؤولني احلكوميني الذين يديرونها، مما يخفف من امكانية دفع الر�ساوى. اأما 

الهدف من ا�سرتاتيجية املناق�سات االلكرتونية اجلديدة فهو التو�سل اإىل حكومة اأكرث فعالية، 

100
واجراءات اأف�سل واأ�سهل للقطاع اخلا�ص و�سفافية اأكرب يف عملية ال�رضاء والبيع.

يرتبط نظام املناق�سات بقانون املحا�سبة العمومية ومبر�سوم نظام املناق�سات. املر�سوم 

رقم 2866 ال�سادر يف 1959/12/16.

9- نظام التعاقد العام
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ت�رضف مديرية املناق�سات العامة على عملية اإجراء املناق�سات وتوافق على العقود التي 

تتجاوز قيمتها 75 مليون لرية لبنانية )50 األف دوالر(. يجب القيام مبناق�سة عامة بالن�سبة 

اإىل م�سرتيات ال�سلع واخلدمات االأخرى التي تتجاوز 0.8 مليون لرية لبنانية )535 دوالر(. 

لكن قوى االأمن الداخلي واجلي�ص والبلديات واملوؤ�س�سات امل�ستقلة تخ�سع الأنظمة �رضاء خا�سة. 

اجمااًل، يتم االإعالن عن هذه املناق�سات يف ال�سحف ويف اجلريدة الر�سمية. 

تعطي املناق�سات املمّولة حمليًا االأف�سلية ملقدمي العرو�ص اللبنانيني على االأجانب اذا مل 

 
101

تتجاوز فرق قيمتها 10 يف املئة.

بغياب ت�رضيعات حول حق الو�سول اإىل املعلومات وقانون حماية كا�سفي الف�ساد،  يبقى 

املجال �سيقًا ملمار�سة ال�سفافية واملحا�سبة يف املناق�سات واملزايدات العامة. ال وجود 

لقانون حمدد واحد ينظم جميع جوانب التوريد اأكانت للمناق�سات اأو املزايدات العامة 

يف لبنان. فاحلكومة ال ت�سع دائمًا قواعد لعبة وا�سحة. يف الواقع جرت العادة باأن يقوم 

امل�ستثمرون بدفع الر�سوة للفوز بعقود، كما يح�سل تدخل �سيا�سي يف عمليات منح العقود. 

ويف ظل هذه االأجواء و التدخالت ال متنح العقود للمر�سح االأكرث اأهلية. ر�سميًا، منحت اإدارة 

املناق�سات 4،2 يف املئة فقط من امل�ساريع البالغة قيمتها 6 مليارات دوالر والتي تعاقدت 

على اأ�سا�سها هيئات حكومية خمتلفة. اأما باقي هذه العقود في�سود الظن باأنها منحت لل�رضكة 

امل�ستعدة لدفع اأعلى ر�سوة اأو عرب التلزمي بالرتا�سي .وهي عمليات جتري يف العديد من 

االإدارات و املوؤ�س�سات العامة بالرغم من عدم جوازها.

يف لبنان، وبالرغم من وجود قواعد وا�سحة تتناول امل�سوؤوليات املالية، مبنية على اأ�سا�ص 
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الت�رضيعات القانونية، لكنها يف معظم احلاالت ال تطّبق ب�رضامة.

يف العمليات احلكومية هناك حاجة اإىل االإف�ساح عن معلومات موثوقة حول ال�سيا�سات 

والتوقعات اخلا�سة بال�سيا�سة ال�رضيبية احلكومية. ومل يت�سمن القانون اللبناين اأحكامًا 

م�ستقلة تعالج الغ�ص والف�ساد يف عمليات ال�سفقات العامة، بل اأورد بع�ص الن�سو�ص العامة 

ذات ال�سلة باملو�سوع يف قانون العقوبات )املر�سوم رقم 340، تاريخ 1943/3/1(، 

حيث ُتفر�ص عقوبة بال�سجن من 3 اأ�سهر اإىل 6 �سنوات اأو غرامة ترتاوح بني 200 األف لرية 

لبنانية ومليون ل.ل على كل خمالف الأحكام القانون. فعلى �سبيل املثال:  

من اأوكل اإليه بيع اأو �رضاء اأو اإدارة اأموال منقولة اأو غري منقولة حل�ساب الدولة اأو حل�ساب  ●

اإدارة اأو موؤ�س�سة عامة اأو بلدية اأو هيئة عامة اأو موؤ�س�سة ذات منفعة عامة اأو متلك الدولة 

ق�سمًا من اأ�سهمها، اقرتف الغ�ص يف اأحد هذه االأعمال اأو خالف االأحكام التي ت�رضي عليها 

اإما بهدف املنفعة الذاتية اأو مراعاة لفريق، وت�سبب باأ�رضار للفريق االآخر اأو اأ�رضاراً 

بامل�سلحة  العامة اأو االأموال العامة، اأو ارتكب اخلطاأ الفادح واجل�سيم.

من ارتبط، يف حالة ال�سلم، بعقد تعهد اأعمال اأو اأ�سغال عامة اأو نقل اأو ا�ست�سناع اأو �سيانة  ●

اأو ت�سليحات اأو تقدمي خدمات اأو لوازم اأو متوين مع اإحدى اجلهات املبينة يف الفقرة 

ال�شابقة  �شواء كان العقد نتيجة مناق�شة على اأ�شا�س دفرت �رشوط اأو بطريقة الرتا�شي اأو 

باأي طريقة اأخرى فلجاأ اإىل �رضوب املماطلة املق�سودة اأو احليلة لعرقلة التنفيذ اأو اإطالة 

املدة بق�سد االأ�رضار مب�ساريع الدولة اأو جراً لنفع له اأو لغريه اأو اقرتف الغ�ص يف نوع 

املواد امل�ستعملة اأو املقدمة اأو يف تركيبها اأو �سنعها اأو موا�سفاتها اجلوهرية.

املتعهدون الذين يتفقون بالتواطوؤ فيما بينهم الإف�ساد عملية التلزمي اأو حل�رض االلتزام بواحد  ●

منهم اإ�رضاراً باجلهة الر�سمية املتعاقدة.

  http://www.pogar.org/countries/theme.aspx?t=12&cid=9  101

  االأمم املتحدة، �سفافية وم�ساءلة القطاع العام يف دول عربية خمتارة: ال�سيا�سات واملمار�سات )نيويورك: االأمم املتحدة، 
102

 2004(، �ص66.

9 نظام النزاهة الوطني9- نظام التعاقد العام



105 نظام النزاهة الوطني-لبنان 2011

 قانون العقوبات، مر�شوم رقم 340 ال�شادر بتاريخ 1943/3/1.
103 

املوظف املنوط به الإ�رشاف على املناق�شة اأو التكليف بالرتا�شي اأو باأية طريقة اأخرى  ●

اأو مراقبة مراحل التنفيذ اأو ا�ستالم االأ�سغال بعد اإجنازها، اإذا قام باأعمال من �ساأنها 

مراعاة فريق على اآخر يف التلزمي اأو التكليف اأو اإذا هو تغا�سى عن �سبط املخالفة اأو اأهمل 

املراقبة اأو مل يتخذ بحق املخالف التدابري التي تن�ص عليها القوانني املخت�سة.

املتعهد اأو الو�سيط اأو اأي �سخ�ص اآخر قدم نتيجة مناق�سة اأو تكليف بالرتا�سي اأو باأية  ●

طريقة اأخرى مواداً فا�سدة اأو غري �ساحلة لالإدارات واملوؤ�س�سات العامة والبلديات، 

103
ويعترب املوظف اأو امل�ستخدم الذي قبل اأو ا�ستلم هذه املواد �رضيكًا باجلرم.

هذا ف�ساًل عما يق�سي به من عقوبات الر�سوة يف حال ح�سولها.

ي�سري اجلدول التايل عمليًا اإىل درجة ال�سفافية يف االف�ساح يف خمتلف الدول العربية،  علمًا 

اأن لبنان ي�سجل اأدنى عالمة: 

اجلدول رقم )5(  نظام امل�سرتيات ال�ساملة ون�سبة امل�ستجوبني الذين ي�سريون اإىل اأن 

هذه املمار�سة حت�سل «ب�سكل دائم» اأو «غالبا»

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

يعاين نظام التعاقد العام من مقاربة الزبونية التي ت�سع الزعيم يف مو�سع ي�سمح له بتعزيز 

م�سالح جماعته. اإ�سافة اإىل ذلك، وعلى غرار الركائز االأخرى، اأن الق�سية الرئي�سية التي ت�ساعد 

على ماأ�س�سة الف�ساد يف نظام التعاقد العام هي غياب قانون حق الو�سول اإىل املعلومات الذي 

من �ساأنه اأن يجعل عملية تنظيم ال�سفقات العمومية من املناق�سات واملزايدات اأمراً علنيًا.

االأردنلبناناملغربتون�صتون�صاليمناملمار�سة

املوظفون اأ�سحاب 

اخلربة واملهارات 

املنا�سبة

455855362578

696465514594الوظائف املوحدة

العقود التي متنح 

مبوجب مناق�سات 

تناف�سية عامة

665870766094

الوقت الكايف 

املعطى العداد 

املناق�سات

635270725089

العقود املمنوحة 

ملقدمي العرو�ص 

املتجاوبني 

واملوؤهلني مع 

اأقل كلفة وبدون 

مفاو�سة.

393719482589
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مل يجر لغاية اليوم يف لبنان االإنتهاء من اإمتام عملية تفعيل موؤ�س�سة و�سيط اجلمهورية 

الذي من �ساأنه جعل قنوات التوا�سل بني املواطنني والدولة م�ساألة �سل�سة وتخفف من عملية 

االإ�سطرار اإىل اللجوء اإىل املحاكم يف كل عملية غ�ص اأو اإبتزاز اأو ر�سوة. وقد اأحيل قانون 

اإن�ساء من�سب و�سيط اجلمهورية يف لبنان من قبل جمل�ص الوزراء اإىل الربملان ومّت الت�سويت 

عليه يف 4 �شباط/ فرباير 2005 )القانون رقم 664(، ولكن مل ي�سدر بعدها املرا�سيم 

التطبيقية كي ميكن املبا�رضة بالعمل بها. كما اإن من�سب و�سيط اجلمهورية مل لين�ساأ بعد. 

وهو من �ساأنه اإعطاء اللبنانيني املجال للدفاع عن اأنف�سهم، اأو رفع ال�سكاوى �سد االأ�سخا�ص 

104
العاملني يف القطاع العام و هذا من �ساأنه م�ساعدته على حل الكثري من م�ساكلهم االإدارية.

املبادرة الوحيدة القريبة من و�سيط اجلمهورية كانت ا�ستحداث مكتب ال�سكاوى لدى رئا�سة 

اجلمهورية عام 1998 ، لكن عدم و�سع مرا�سيم تطبيقية ت�رضح عمله ودوره انتهى به االأمر 

اإىل احلل و االإلغاء لعدم متكنه من اأداء الوظيفة التي اأن�سىء من اأجلها.

حني انُتخب الرئي�ص اإميل حلود، اقرتح جمموعة من االإ�سالحات الهادفة اإىل تطوير االإدارة 

العامة. فجرى اإن�ساء "مكتب ال�سكاوى" لتلقي ال�سكاوى واملالحظات من املواطنني عن 

االإدارة العامة اللبنانية من دون اللجوء اإىل املحاكم و النيابات العامة وال�رضطة ملعاجلتها. 

بني عامي 1998 و2000، تلقى املكتب اأكرث من 10 اآالف طلب،  مت الرد على اأقل من ن�سفها 

 انتقد مكتب ال�سكاوى الفتقاره اإىل ال�سفافية واحلياد. من الناحية القانونية مل 
105

كما يجب.

يتمتع هذا املكتب باأية �رشعية تنبثق عن الد�شتور، وهو �رشط م�شبق اأ�شا�شي يف لبنان لقيام 

 106
اأية اإدارة اأو موؤ�س�سة لالإعتناء بهذا النوع من االأمور احل�سا�سة و املعقدة.

 

ابتداءاً من عام 2002، اأن�سئت جلنة خا�سة موؤلفة من قانونيني وق�ساة واأكادمييني 

وخرباء ونا�سطني يف املجتمع املدين، كجزء من مكتب وزير الدولة ل�سوؤون التنمية 

االإدارية، للعمل على م�سوّدة قانون لتاأ�سي�ص من�سب و�سيط جمهورية يف لبنان. وعقدت 

عدة جل�سات ا�ست�سارية ملناق�سة اأمور خا�سة بلبنان مثل التمثيل الطائفي وتوزيعه. كما 

جاء دعم دويل قدمه خرباء يف املو�سوع الإختيار اأف�سل املمار�سات الإكمال هذه املبادرة 

ال�رضورية، ف�ساًل عن جولة من امل�ساورات اأجريت مع مكاتب و�سطاء اجلمهورية يف عدة 

 وبات القانون جاهزاً بحلول 6 ت�رضين الثاين/ نوفمرب 2003، 
107

بلدان من  اأنحاء العامل.

واأحيل اإىل جمل�ص الوزراء، اإال اأنه مل يقدم اإىل الربملان قبل مطلع عام 2005. ولكن 

التوقيت تزامن مع اغتيال رئي�ص جمل�ص الوزراء املرحوم رفيق احلريري، الذي اأعقبته فرتة 

جمود �سيا�سي �سّلت كل املحاوالت ملاأ�س�سة من�سب و�سيط اجلمهورية. يف ت�رضين االأول/

اأكتوبر 2008،  جرى االعداد ملر�سوم تنظيمي يتناول التطبيق وطريقة عمل املوؤ�س�سة. لكن 

108
لغاية يومنا هذا، مل ي�سّوت جمل�ص الوزراء على اأي مر�سوم.

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

 اأ�شامة �شفا، "احلملة الر�شمية ملكافحة الف�شاد يف لبنان،" )بريوت: اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية – ال ف�شاد، 2000(.
105

 امل�شدر  نف�شه.
106

هادي اخلطيب، "�سعد يدعو اإىل اإيجاد و�سيط حملي م�ستقل من اأجل ال�سكاوى امليدانية: توجد حاجة اإىل مكتب مفو�ص 
   107

�سكاوى على الرغم من القوانني القائمة،" Daily Star، اأيار، 2002. 

 مفو�سية املجموعات االأوروبية املحلية ،" تطبيق �سيا�سة اجلوار االأوروبية يف العام 2008. تقرير حول التقدم يف لبنان،" بروك�سيل، 
 108 

 23 ني�سان/اأبريل 2009، �ص4.

9 نظام النزاهة الوطني10- وسيط  الجمهورية 

104



-11
وكاالت مكافحة 

الفساد



109 نظام النزاهة الوطني-لبنان 2011

ما من جلنة وطنية ملكافحة الف�ساد يف لبنان، وما من موؤ�س�سة اأخرى حتل حمل هذه اللجنة اأو 

تتمتع ب�سالحياتها. ولكن، عام 2008، �سادق لبنان على اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد 

UNCAC، بح�سب ما اأعلن يف اجلريدة الر�سمية، حتت عنوان "القانون 2008-10-16/33". 
وبهذا يكون لبنان قد تعّهد، بني اأمور اأخرى، اتخاذ االإجراءات الالزمة الإن�ساء هيئة وطنية �سد 

الف�ساد بح�سب ما جاء يف املادة 6 من هذه املعاهدة.

مل جتر اأي مناق�سات ر�سمية حتى االآن حول تطوير اآليات تنفيذ اتفاقية االأمم املتحدة 

 يف ماأزق �سيا�سي. كما تزامنت امل�سادقة 
ّ
ملكافحة الف�ساد UNCAC، اإذ اإن البالد كانت متر

على اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد UNCAC مع فرتة ما قبل االنتخابات يف لبنان، 

وبالتايل، مل يتم الرتكيز على االإ�سالح ب�سكل كاف، اإمنا على امل�سائل املتعلقة باالنتخابات. 

هذا ومن املرجو من احلكومة احلالية املنبثقة عن انتخابات حزيران/ يونيو 2009 الرتكيز 

على االإ�سالحات يف لبنان خا�سًة بعد اإعالن رئي�ص جمل�ص الوزراء يف 29 متوز/ يوليو 

2010 بان�ساء مكتب يف رئا�سة جمل�ص الوزراء يتناول املوا�سيع العائدة للف�ساد ومكافحته.

من املهم االإ�سارة اإىل اأنه مت اتخاذ بع�ص التدابري التي من �ساأنها اأن توؤدي اإىل ان�ساء هيئة 

وطنية ملكافحة الف�ساد، لكن تبقى هذه التدابري جمرد مبادرات �سعبة االإجناز لذلك،  يجب بذل 

جهود  اأكرث لتحقيق نتائج ملمو�سة ت�سع حداً للف�ساد يف العديد من االإدارات واملوؤ�س�سات العامة. 

يف ت�رضين الثاين/ نوفمرب 2007، قدم اأحد النواب يف املجل�ص النيابي اللبناين م�رضوع 

 
109

قانون  �سد الف�ساد، اإىل جانب ت�سكيل هيئة وطنية ملكافحة الف�ساد.

وقد اأحيل امل�رضوع اأخرياً اإىل جلنة االإدارة والعدل التي ناق�سته و�سوتت عليه يف اأواخر عام 

2008 وبداية عام 2009. وحاليًا ينتظر هذا امل�رضوع ليدرج على جدول اأعمال جمل�ص 

 و يرّكز م�رضوع القانون هذا على مكافحة الف�ساد يف 
110

النواب لكي يناق�سه وي�سوت عليه.

القطاع العام من خالل احلد من انتهاك حقوق املواطنني يف اخلدمات العامة واحلد من 

االأ�رضار امللحقة باملوؤ�س�سات االقت�سادية ومن خالل ال�سماح بالتجارة احلرة. اأما البند 

الرئي�سي يف م�رضوع القانون فهو ت�سكيل هيئة وطنية ملكافحة الف�ساد من اأجل تعزيز النزاهة 

ع 
ّ
وال�سفافية وامل�ساءلة واحلكم ال�سالح يف القطاع العام وحتديداً يف االأمور املالية. ويتو�س

م�رضوع القانون يف �سالحيات اللجنة وموازنتها واأع�سائها وواليتها و لكن هذا القانون 

يبقى ناق�سًا اذا مل ي�رض اىل القطاع اخلا�ص و اأهمية مكافحة الف�ساد فيه اأي�سًا.

يقوم عدد من اجلمعيات بتح�سري تعديالت لتح�سني م�سمون م�رضوع هذا القانون، منهم منظمة 

برملانيني لبنانيني �سد الف�ساد )LebPAC(- هي الفرع الوطني للمنظمة العاملية لربملانيني 

  
111

�سد الف�ساد GOPAC والتي هي جزء من ال�سبكة الوطنية للحق يف الو�سول اإىل املعلومات.

هذه ال�سبكة هي جمموعة متعددة القطاعات ت�سم اإىل جانب اأ�سخا�ص اآخرين وزراًء ونوابًا، 

وممثلني عن املجتمع املدين. وقد تاأ�س�ست بغية منا�رضة اعتماد وتنفيذ قانون حق الو�سول 

اإىل املعلومات وحماية كا�سفي الف�ساد. وقد مت توجيه م�رضوع القانون املقرتح حول حق 

الو�سول اإىل املعلومات اإىل الربملان يف ني�سان/اأبريل 2009، اإال اأن عملية ال�سغط مل تبداأ 

حتى اليوم. وين�ص م�رضوع قانون الو�سول اإىل املعلومات يف مواده على اأهمية ت�سكيل 

هيئة وطنية ملكافحة الف�ساد، على اأن تكون م�ستقلة، كي ت�ستجيب لل�سكاوى املقدمة من 

املواطنني واملوظفني الر�سميني.

  اقرتح النائب روبري غامن قانونًا ملكافحة الف�شاد يف القطاع العام، ت�شكيل جلنة وطنية ملكافحة الف�شاد من اأجل تعزيز 
109

ال�شفافية والنزاهة، النهار، 2007/11/21. 

  مقابلة مع ال�شيد غ�شان خميرب ع�شو يف الربملان اللبناين، اأجرتها يف 3 اأيلول/ �شبتمرب 2009 غاييل كيربانيان ومي نور الدين.
110

  امل�شدر نف�شه.
111
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املوارد/الهيكلية

تعترب املوؤ�س�سات االإعالمية يف لبنان االأقوى واالكرث حرّية يف العامل العربي. ومن اأجل 

دخول ال�شوق هنالك حواجز قليلة تواجه املوؤ�ش�شات اجلديدة  �رشط تاأمني دفع قيمة رخ�شة 

ا�سدار �سحيفة �سيا�سية، والتي اأ�سبحت باهظة جداً كونها اأ�سبحت احتكاراً حمدداً لعدم 

امكانية ا�سدار رخ�ص جديدة لل�سحف ال�سيا�سية . وبح�سب ما تن�ص عليه املادة 13 من 

الد�ستور اللبناين، يتمتع لبنان "بحرية التعبري، بالكلمة والقلم، وبحرية ال�سحافة"، بالطبع 

�سمن احلدود املبّينة يف القانون.

وفقًا ملوؤ�رض ا�ستدامة و�سائل االعالم عام 2006-2007 �سّجل لبنان عالمة 2.45 ، وهي االأعلى 

يف املنطقة، مما ي�سع املوؤ�س�سات االعالمية يف البالد يف �سق "�سبه اال�ستدامة". مما يعني  اأن 

112
لبنان يلبي معايري خا�سة فيما يخ�ص القواعد القانونية واملمار�سات احلرة ودرجة احلرية.

�ساأنها �ساأن املوؤ�س�سات اللبنانية االأخرى مو�سوع البحث يف هذه الدرا�سة، عانى االإعالم من 

تداعيات احلرب االأهلية اللبنانية. ففي ال�سنوات االأوىل القليلة التي تلت �سنوات احلرب اخلم�ص 

ع�رضة، وجدت املوؤ�س�سات االإعالمية اللبنانية نف�سها اأمام حتديات بنيوية، تقنية ومالية. 

ولكن نظراً اإىل االإ�سالحات القانونية املقدمة للقطاع �رضعان ما ت�سدت للتجاوزات ومتكنت 

من رفع التحديات و�سمنت احلريات. 

وراحت حمطات البث وو�سائل االإعالم املطبوعة تنبت كالفطر يف �سنوات ما بعد احلرب 

االأهلية. وبات لبنان اليوم موطنًا الأكرث من 100 موؤ�س�سة اإعالمية )تت�سمن �سحف، 

ودوريات وجمالت(، 13 منها �سحف يومية، واأكرث من 33 حمطة بث اإذاعي، و9 حمطات 

113
تلفزيونية تبث حمليًا واإقليميًا.

اإ�سافة اأنه مع تزايد عدد م�ستخدمي االنرتنت يف ال�سنوات القليلة املا�سية حيث زاد عددهم 

114
عن املليون و ن�سف  عام 2009 تزايد ا�ستخدام و�سائل االإعالم اجلديدة يف لبنان.

وازداد عدد املوؤ�س�سات االعالمية على ال�سبكة االلكرتونية حيث اأن 74 يف املئة من هذه 
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املوؤ�س�سات ت�سع اأخباراً على املواقع االلكرتونية وحتديداً املوؤ�س�سات االإعالمية املكتوبة.

وقد تكاثر ا�ستخدام املواقع االلكرتونية اخلا�سة باملعلومات واالأخبار ال�سيا�سية 

واالقت�سادية واالجتماعية يف ال�سنوات املا�سية. وعلى �سبيل املثال ولي�ص احل�رض ن�سري 

اإىل اأن مواقع مثل Now Lebanon  و Lebanon Files والن�رشة واالأخبار هي من �سمن اأكرث 

من ع�رضين موقعًا تتم زيارته يف لبنان اإىل جانب املواقع االلكرتونية التابعة لالأحزاب 

 Facebook ال�سيا�سية )التيار والقوات اللبنانية( واأدوات التوا�سل االجتماعي مثل الـ

 وميكن قول االأمر نف�سه عن الـ blogs  التي مت تطويرها 
116

.Twitter ًاملوقع االأول( وموؤخرا(

وا�ستخدمت ب�سكل وا�سع يف العام املا�سي على �سبيل املثال حيث ا�ستخدم العديد منها 

لتغطية االنتخابات النيابية عام 2009 وخو�سها. ولكن ال وجود لت�رضيعات تنظم ا�ستخدام 

و�سائل االإعالم على اأ�سا�ص ال�سبكة )واالنرتنت بوجه عام(.

9 نظام النزاهة الوطني 12- اإلعالم

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.

Ibid., p.78.

 كتاب احلقائق التابع لوكالة اال�ستخبارات  املركزية 
114

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

 �سبكة املقابالت،" وراء الكوالي�ص: ال�سفافية يف االعالم اللبناين. املمار�سات التجارية لعام 2009،" بريوت، اأذار/ مار�ص 
115

2009، �ص 48-46.

www.alexa.com/topsites/countries/LB  116
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من هنا جند اأن املوؤ�س�سات االإعالمية يف لبنان �سديدة التنوع، واملوا�سيع التي تغطيها 

خمتلفة، منها ال�سيا�سية، واالقت�سادية، واملالية، واالجتماعية، والبيئية، والثقافية، و�سواها. 

ا. وتن�رض اأو تبث لي�ص باللغة العربية فقط، واإمنا باللغة االإنكليزية والفرن�سية واالأرمنية اأي�سً

تكاد املوؤ�س�سات االإعالمية كلها يف لبنان تكون موؤ�س�سات خا�سة، با�ستثناء تلفزيون لبنان 

واذاعة لبنان التابعتني للدولة. فاأغلب املوؤ�س�سات االإعالمية يف لبنان ميلكها العبون 

�سيا�سيون بارزون، وزعماء اأحزاب وطوائف.

حتى التكنولوجيات االإعالمية اجلديدة واملنظمات االإعالمية املوجودة على االنرتنت 

و"... التي ميلكها اأ�سحاب م�سلحة ذات �سلة كانوا منفردين  اأو �رضكاء فان هذه املوؤ�س�سات  

 وبالتايل توجد "روابط قوية" بني ال�سا�سة واملوؤ�س�سات 
117

مرتبطة باأحزاب �سيا�سية معّينة.

االإعالمية يف لبنان، "... وهذا بدوره يوؤثر يف م�سداقية املوؤ�س�سات االإعالمية  وتغطية 

118
االأخبار والربجمة".

م االإعالم على اأقطاب ال�سيا�سة و خلق  خطوطًا طائفية و�سيا�سية تزيد من 
ّ
و هذا الو�سع  ق�س

ال�رضخ يف ج�سد الوطن و تف�سخه ، وهو يعك�ص و�سع نخب ما بعد احلرب يف البالد التي اأّدت 

�سيا�ستها اإىل تقييد  احلريات ب�سكل غري مبا�رض.

2009 فاإن العاملني  "مقابالت" Interviews يف العام  اأجرته  اأظهر امل�سح الذي  وكما 

ب�سكل جزئي  اأو  دائم  ب�سكل  اللبنانية ي�سمون م�ستخدمني وحمررين   االعالم  و�سائل  يف 

امل�ستغرب  اإليه. ومن  املنتظم حمدود وتوجد حاجة ما�سة  التدريب  لكن  اأو متطوعني، 

ال�سنوية  املالية وال ميزانياتها  تن�رض م�سادرها  اأنواعها ال  االإعالم على  اأن و�سائل 

ال�سفافية  ثقافة  ت�ساعد كثرياً على ن�رض  ثغرة موؤ�س�سة ال  و هذه  القانون.  كما ين�ص 

والر�سوة. الف�ساد  املعلومات ملكافحة  اإىل  الو�سول  واحلرية وحق  والدميقراطية 

كذلك تظهر امل�سوحات اأن معظم الو�سائل االعالمية )70 يف املئة( لي�ص لديها تو�سيف 

مهني وا�سح للعاملني فيها  ولي�ص لديها بيانات تنظيمية حتّدد االأدوار واملهمات )وبخا�سة 

 وبالرغم من وجود ثغرات يف 
119

يف حالة و�سائل االإعالم اجلديدة املوجودة على ال�سبكة(.

بور�سة املوؤ�س�سات العاملية ب�سكل عام فاإنها تواجه حتديات مالية مّتت معاجلتها تاريخيًا 

من قبل النخب ال�سيا�سية. فاأجور ال�سحافيني متدنية  مقارنةن�سبيًا مقابلًة بالقطاع اخلا�ص، 

 ناهيك عن اأن 
120

وهذا االأمر دفع بال�سحافيني اإىل البحث عن وظائف اإ�سافية ل�سد الثغرات.

االأجور املتدنية هي اأي�سًا �سبيل يحفظ للنخب ال�سيا�سية قب�ستها على املوؤ�س�سات  االإعالمية، 

ويخّولها �سبط م�ستوى املعلومات التي تن�رض اأو تبث، اإذ اإن النخب احلاكمة، بدفع تعوي�سات 

للمرا�سلني/ال�سحافيني، توؤثر يف نوعية و انتقاء املعلومات الواجب ن�رضها.

117 امل�سدر نف�سه.  

امل�سدر نف�سه.
 118

امل�سدر نف�سه.  
 119

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

حرية التعبري وال�سحافة تكفلها اأواًل املادة 13 من الد�ستور اللبناين ، وهي �سمانة جتددت 

يف الت�رضيعات االإعالمية الالحقة يف لبنان. فبعد انتهاء احلرب االأهلية اأُعيد جتديد االإطار 

القانوين الذي نّظم املوؤ�س�سات االإعالمية بطريقة ت�سمن احلريات وتقلل  التحديات منعًا من 

ح�سول جتاوزات. 

اإن الت�رضيعات اخلا�سة بو�سائل االإعالم والتي تخ�سع لها املوؤ�س�سات االإعالمية املكتوبة 

وامل�شموعة، ت�شعها الدولة وال�رشوط املفرو�شة عادة مقتب�شة من تلك ال�شائدة يف الدول 

ال�سناعية الكربى. لكن توجد حدود مل�ستوى احلرية، اإذ اإن احل�سول على رخ�سة اأمر الزامي 

للرخ�ص املمنوحة لغاية بداية ال�ستينات من القرن املا�سي واملحدودة، مما يرفع ثمنها 

كونها حمتكرة. وهنا ال بد من اال�سارة اإىل اأنه ال توجد لغاية اليوم ت�رضيعات خا�سة 

 
121

بالتكنولوجيات احلديثة وو�سائل االعالإم اجلديدة.

يف ال�سنوات التي تلت مبا�رضة احلرب االأهلية التي دامت 15 �سنة، طبقت اإ�سالحات مثل قانون 

املرئي وامل�سموع عام 1994 الذي اأحدث ن�سبيًا تقدًما جيداً والذي ت�سمنه، مبا يف ذلك 

اأحكامًا حول الرقابة. ويف عام 1998-1999، وب�سبب تطبيق القانون والرخ�ص العديدة 

نف لبنان على اأنه الدولة التي تتمتع باأكرب ن�سبة  ال�سادرة حديثًا للموؤ�س�سات االإعالمية، �سُ

 وفعاًل، 
122

من احلرية واحليوية يف املوؤ�س�سات االإعالمية يف ال�رضق االأو�سط و�سمال اإفريقيا.

قلما واجه لبنان عمليًا حتديات اعرت�ست حرية ال�سحافة خالل الت�سعينيات ومطلع القرن 

الواحد والع�رضين، وال �سيما اإذا ما قورن بنظرائه االإقليميني. فال�سحافة واملوؤ�س�سات املرئية 

وامل�سموعة يف لبنان لها حرية  التعبري عن االختالف يف وجهات النظر. ومبا اأن معظم 

االأحزاب ال�سيا�سية اأو الزعماء ال�سيا�سيني ميلكون موؤ�س�سات اإعالمية، يجد اجلمهور نف�سه اأمام 

وجهات نظر مت�ساربة على اختالف القوى ال�سيا�سية من اأق�سى اليمني اإىل اأق�سى الي�سار.

 

ولكن على الرغم من االإطار القانوين وتنوع م�سادر و�سائل االإعالم، واجه هذا القطاع 

اعتباراً من عام 2002 انتهاكات مت�ص باحلريات، تتعلق كلها باالأحداث ال�سيا�سية التي 

�سهدتها البالد، واال�ستقطاب املتزايد بني خمتلف االأطراف. كالو�سائل االإعالمية التي من 

�ساأنها التاأثري ب�سورة كبرية على الراأي العام. ففي عام 2002، اأمر املدعي العام التمييزي 

باإقفال قناة البث التلفزيوين اخلا�سة املعروفة با�سم تلفزيون املر MTV، ب�سبب احلملة 

الدعائية االإعالمية غري امل�رضوعة. هذه القناة ميلكها غربيال املر، مر�سح لالنتخابات 

النيابية الفرعية حينها، وقد اتهم با�ستغالل الـ MTV للرتويج لغايات احلملة االنتخابية، 

 وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه وحتى عام 
123

اإ�سافة اإىل الرتويج لربناجمه املناه�ص ل�سوريا عربها.

2008، مل يكن يف لبنان من اأنظمة قانونية لالإعالن ال�سيا�سي. وللمرة االأوىل، اأتى القانون 

االنتخابي رقم 25 عام 2008 ليدخل، اإىل جانب اإ�سالحات اإنتخابية اأخرى، اأنظمة اإعالمية 

يف اإطار احلمالت. وهكذا فاإن الف�شل ال�شاد�س من القانون يحدد �رشوط الإعالم والإعالن 

االنتخابيني، وهو يحدد اأ�سعار البث والوقت واحلياد وحرية التعبري. اإال اأّنه ما زال من املبكر 

جداً اأن نحدد مدى التطبيق الفعلي لهذا القانون.

 مقابالت. �ص 18 يف الن�ص االنكليزي.
121

www.freemedia.at/wpfr/Mena/lebanon.htm ،1999 معهد ال�سحافة العاملي، ا�ستطالع حرية ال�سحافة العاملية
 122

�سمح تعديل ت�رضيعي يف اآب/اأغ�سط�ص 2005 باإعادة فتح املحطة. وقد عاد البث يف 7 اأبريل/ني�سان 2009.
 123
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ولكن خالل ال�سنوات القليلة املا�سية، بات تدهور الو�سع وا�سحًا. وقد بلغ االأمر ذروته عام 

2005 مع اغتيال عدد من ال�سحافيني. فقد اغتيل اثنان من اأبرز ال�سخ�سيات االإعالمية يف 

�سحيفة النهار وهما جربان تويني و�سمري ق�سري، كما جرت حماولة اغتيال االإعالمية مي 

�سدياق وهي مقدمة اأخبار على �سا�سة "املوؤ�س�سة اللبنانية لالر�سال" LBC  يف اأيلول/

�سبتمرب من العام نف�سه. ومل يتم حتى االآن الك�سف عن مرتكبي اجلرمية. وال�سحافيون الثالثة 

عار�سوا ب�سدة ال�سيا�سة ال�سورية يف لبنان.

وقد �سدر تقرير حديث عن املر�سد الوطني حلرية الراأي والتعبري )موؤ�س�سة مهارات( يفيد باأن 

. وبغياب اأي هيئة ر�سمية حلماية 
اإىل املو�سوعية واحلرية يف لبنان"124 "ال�سحافة تفتقر 

ال�سحافيني، عمل هوؤالء يف بيئة غري م�سجعة ، حيث واجهوا وما زالوا يواجهون م�سايقات 

�ستى. وكما ورد يف التقرير ال�سادر عن "مهارات"، تعترب املوؤ�س�سات االإعالمية اأي�سًا ميدان 

ا�ستقطاب و"قد باتت الو�سائل االإعالمية جزءاً من احلملة الدعائية واالآلة الع�سكرية اخلا�سة 

 ويتم الت�سكيك يف ا�ستقاللية املوؤ�س�سات االإعالمية، خ�سو�سًا واأن هذه 
بالقوى ال�سيا�سية."125

املوؤ�س�سات، وكما ذكر �سابقًا، هي مملوكة وممولة من قبل رجاالت واأحزاب �سيا�سية.

مل يكن االنتقاد يعترب من املحرمات ولكن خالل ال�سنوات املا�سية، بات اأي و�سع ي�سّكل 

حجة لتاأجيج الفتنة. على �سبيل املثال، وفقًا ملرا�سلني بال حدود عام 2007، مت تغرمي 5 

مرا�سلني بتهمة القدح اإ�سافة اإىل  تهم اأخرى منها مثاًل امل�ص ب�سمعة رئي�ص اجلمهورية 

 يف بع�ص احلاالت، دارت م�ساحنات بني املرا�سلني واجلي�ص يف تغطية م�سائل 
126

والق�ساء.

 وبتاريخ 22 متوز/يوليو 2009 مت اإ�سدار مذكرة 
127

ح�سا�سة مثل ا�ستباكات نهر البارد.

جلب بحق االإعالمية يف قناة تلفزيون اجلديد غادة عيد- وهي تقدم برناجمًا اأ�سبوعيًا 

يعر�ص حاالت ف�ساد يف املجتمع- حتت حجة الت�سهري، والحقا اأفرج عنها بكفالة تقدر ب�ستة 

ماليني لرية لبنانية اأي ما يوازي اأربعة اآالف دوالر اأمريكي. 

وموؤخراً �سكلت عملية االنتخابات النيابية عام 2009 م�رضحًا النتهاك حريات و�سائل 

االإعالم يف لبنان وفقًا للقواعد واالأنظمة التي اأن�ساأها القانون اخلا�ص بو�سائل االإعالم 

واالإعالن. وكذلك اأدخل القانون االنتخابي اأحكامًا الن�ساء جلنة اال�رضاف على احلملة 

االنتخابية وقد فّو�ست اإىل جانب اأمور اأخرى باعادة النظر يف تطبيق االأنظمة القانونية 

اخلا�سة بو�سائل لالإعالم. وحتى يومنا هذا ن�رضت جلنة اال�رضاف على احلملة االنتخابية 

ثالثة تقارير تنظر يف االنتهاكات ويف تغطية و�سائل االإعالم. من بني االنتهاكات الواردة 

يف هذه التقارير يتعلق اجلزء االأكرب منها بالقدح والذم والت�سهري، ويظهر التقرير اأي�سًا 

128 وت�سمل انتهاكات اأخرى اأي�سًا 
اأن اأكرب جزء من االنتهاكات ارتكبته حمطات الراديو.

التحري�ص والتهويل واالتهام بفقدان النزاهة واملو�سوعية.

ويبدو اأن الرقابة م�ساألة �سائعة اأي�سًا،وال �سيما اأن االإطار القانوين نف�سه يفتح املجال اأمام 

هذه الرقابة واأن ال�سحافيني ميار�سون الرقابة الذاتية . وفقًا للمادة 50 من قانون ال�سحافة 

ال�سادر عام 1962، تتمتع وزارة الداخلية ب�سلطة االإ�رضاف وهي خمولة اإعطاء االإذن اأو 

 موؤ�ش�شة مهارات، "حرية الراأي والتعبري يف لبنان،" )مهارات( 2008، �ص2. 
124

 امل�شدر نف�شه.  
125

 www.rsf.org/Lebanon.25436.html?Valider=OK 126

127 امل�سدر نف�سه.  

http://elections.gov.lb/SCEC/SCEC-Reports.aspx 128
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رف�سه جلهة البث اأو الن�رض، وهو حال اأق�سام االأمن العام املرتبطة بوزارة الداخلية والبلديات. 

جرى تعديل القانون ب�سكل ب�سيط يف عام 1994 وهو يح�رض الرقابة باالأدوات ذات ال�سلة 

باالآراء ال�سيا�سية، واالأمن القومي، وال�سخ�سيات الدينية، واخلالعة.  

اأما بالن�سبة اإىل الرتاخي�ص، وبالرغم من اأن ت�رضيعات عام 1962 اأظهرت انفتاحًا بهذا االجتاه، 

جرى فر�س �رشوط يف قانون عام 1994، ويبقى الكثري من النفوذ يف يد ال�سلطات، بح�سب 

القانون اأي�سًا، جلهة حجب الرتاخي�ص. اأقفل عدد كبري من املوؤ�س�سات اأبوابه بعد عام 1994، 

ويقوم املجل�ص الوطني 
 129

نظراً اإىل الر�شوم املرتفعة وال�رشوط ال�شارمة الذي ن�س عليها القانون.

لو�سائل االعالم املرئية وامل�سموعة  الذي تعينه احلكومة اللبنانية، مبنح الرتاخي�ص. وميكن �سحب 

الرتاخي�ص ب�سهولة كما كانت احلال مع حمطة الـMTV عام 2002. 

خالل عام 2008، كانت موؤ�س�سة "مهارات" تر�سد  االعتداءات على ال�سحافيني بغية قيا�ص 

م�ستوى احلرية وقد �سجلت االنتهاكات التالية:

جدول رقم )6( االعتداءات على ال�سحافيني 

كل التحديات اآنفة الذكر هي ذات طبيعة �سيا�سية. اإال اأن حرية ال�سحافة يف لبنان مهددة 

جداً بعدم الكفاءة. اإىل ذلك، فاإن اإمكانيات ال�سحافيني يف و�سع حتليالت مناه�سة 

للف�ساد حمدودة جداً. اإذ ما من اأحكام يف القانون تن�ص على ا�ستخدام تقنيات ال�سحافة 

اال�ستق�سائية. فالتدريب حمدود، واملناهج اجلامعية ال تت�سمن مقررات يف ال�سحافة 

اال�ستق�سائية. واملبادرات كلها اإما فردية اأو مدعومة من  املجتمع املدين اأو نتيجة الدرا�سة 

يف اخلارج. ولكن، اجلدير ذكره يف هذا املجال اأنه ول�سنتني متتاليتني )2005-2004(، 

فازت ال�سحافية مارلني خليفة بجائزة دولية من موؤ�س�سة Inquirer اأو )املحقق(، وذلك عن 

اأف�سل تقرير ا�ستق�سائي  من املنطقة العربية. 

عدد املراتالت�سنيفطبيعة االعتداء

10اإطالق نار/�رضباعتداء ج�سدي

6تخويف، ترهيب، تهديداعتداء معنوي

5منع من التغطيةانتهاك حرية التغطية

4اعتقالانتهاك احلرية ال�سخ�سية

حكم بدفع غرامة وا�ستبداله عقوبات قانونية

بالتوقيف يف حال االمتناع 

عن الدفع يف الدعاوى 

القانونية املرتبطة بت�سويه 

�سمعة ال�سخ�سيات العامة

6

رقابة م�سبقة على اعتداءات عامة

املن�سورات االأجنبية

2

IREX, p. 80.
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ومرد هذا االمر اإىل عدم توافر قانون حق  الو�سول اىل املعلومات وحماية كا�سفي الف�ساد. 

في�سطر ال�سحايف  م�ساعفة جهوده الذاتية من اأجل ك�سف النقاب عن احلقائق والف�سائح 

وهم يعتمدون يف اأغلب االحيان على"ت�رضيب" املعلومة.  

يف اأواخر الت�سعينيات كّثفت و�سائل االإعالم اللبنانية نداءاتها ملكافحة الف�ساد. ومعظم 

هذه النداءات رّكزت على احلد من الف�ساد وعلى اإ�سالح االإدارة من خالل تطبيق قوانني 

جديدة وانفاذ القوانني املوجودة اأ�ساًل. وكانت ال�سحف املحلية رائدة  يف هذه النداءات 

من االإ�سالح ومكافحة الف�ساد، اإ�سافة اإىل الف�سائح بحق امل�سوؤولني يف الدولة. فعلى �سبيل 

املثال اأن�ساأت �سحيفة Daily Star  مكتبًا مع هاتف وفاك�ص خم�س�سني لتلقي ال�سكاوى 

واالت�ساالت اخلا�سة بالف�ساد. ون�رضت �سحيفة الـDaily Star والنهار اأخبار وف�سائح عديدة 

عن الف�ساد  مبا يف ذلك دليل حول "البخ�سي�ص" )يت�سمن قائمة باأ�سعار الر�ساوى التي على 

130 وعر�ست و�سائل االعالم اللبنانية 
ال�سخ�ص اأن يدفعها مقابل املعامالت االإدارية العامة(.

حاالت اأخرى مهمة عن الف�ساد، نورد بع�سًا منها. فعلى �سبيل املثال، يف عام 1996 بداأت 

و�سائل االعالم املكتوبة تك�سف عن ف�سيحة �رضعان ما �سغلت ال�سفحات االأوىل على مدى 

عام بكامله. وهذه احلالة �سملت موظفني يف وزارة املال كونهم "�رضقوا اأموال احلكومة 

131
امل�رضوقة". املبالغ  لتحديد  جارية  والتحقيقات 

كذلك يف عام 1998 ك�سفت �سحيفة النهار عن ف�سيحة جديدة �سملت مكتب الدواء الوطني. 

وقد ك�سفت هذه ال�سحيفة اليومية ويف �سل�سلة من العواميد باأن مدير هذا املكتب ا�ستغل 

من�سبه وقام باختال�ص االأموال. 

واأجربت هذه املقاالت االأع�ساء على التكلم يف العلن عن العديد من احلاالت اإىل و�سائل 

132 واأطلق تلفزيون اجلديد برناجمًا تلفزيونًا يوميًا عنوانه "الف�ساد"، يحقق ويعالج 
االإعالم

حاالت الف�ساد يف لبنان واملنطقة العربية وقد بداأ بثه قبل اأ�سهر قليلة من ان�سحاب القوات 

ال�سورية من لبنان يف ني�سان/اأبريل 2005. واأظهر هذا الربنامج اإىل العلن عدة حاالت من 

الف�ساد ت�ستهدف اأحيانًا م�سوؤولني رفيعي امل�ستوى.

ولكن كون الو�سائل االإعالمية مرتبطة بال�سيا�سيني فعلى اجلمهور اأن يبقى متيقظًا عن خلفية 

االأخبار واأهدافها. وحتولت و�سائل االعالم اإىل املنتدى الرئي�سي للتفاعل بني ال�سعب واحلكومة 

لي�ص لبث االأخبار وح�سب بل ملمار�سة ال�سغط على احلكومة واملطالبة بالتغيري  اأي�سًا. 

 اآليات النزاهة

باتت القوانني التي تنظم االإعالم، مع تقدم التكنولوجيا وو�سائل االإعالم، غري قادرة 

على اال�ستجابة بالكامل لقواعد اآداب املهنة. وتتبع و�سائل االإعالم اللبنانية قواعد القانون 

املعروف با�سم "قانون الكرامة يف العمل" ال�سادر عام 1974.

 اأ�شامة �شفا، "االإعالم املكتوب والف�شاد يف لبنان: درا�شة حالة لبنان،" )رقم 6(، ورقة قدمت �شمن موؤمتر من تنظيم البنك 
130

الدويل يف القاهرة بعنوان: منتدى املتو�شط للتنمية. املركز اللبناين للدرا�شات.

 امل�شدر نف�شه، عن النهار  1996.
131

 امل�شدر نف�شه �ص 14.
132
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يف اأيار/مايو 2008 �سدرت "مدونة و�سائل االإعالم اللبنانية". وقد جاءت نتيجة عمل 

امل�سرتك الذي قام به املكتب االإقليمي لليوني�سكو يف بريوت واملجل�ص الوطني لالإعالم 

لفرتة تزيد على �سنة من املناق�سات واالأبحاث. وهي ت�سم قواعد من مدونة ال�سلوك اخلا�سة 

بو�سائل االإعالم وحول العالقة بني و�سائل االإعالم واملواطنني. كما �سملت املدونة عدداً من 

 
133

املبادئ والقيم مثل احلرية واحليادية والدقة واال�ستقاللية وااللتزام.

ال�سفافية واآليات ال�سكاوى/ االإنفاذ 

كما ذكر انفًا، تعاين املوؤ�س�سة االإعالمية يف لبنان، على غرار املوؤ�س�سات املتعددة مو�سوع 

الدرا�سات يف نظام النزاهة الوطنية، معاناة كبرية جراء االفتقار اإىل ت�رضيع يكفل حق 

الو�سول اإىل املعلومات. 

اتخذت مبادرة حديثة، وهي "ال�سبكة الوطنية لتعزيز احلق يف الو�سول اإىل املعلومات،"  

التي ت�سم ممثلني عن قطاعات عديدة مبا فيها و�سائل االإعالم وتهدف اإىل ال�سغط من اأجل 

اإقرار قانون للو�سول اإىل املعلومات يف لبنان. 

وهذا القانون اإمنا هو �رضوري لتعمل و�سائل االإعالم كما ينبغي. ويجب اأن يرتافق مع قانون 

حماية كا�سفي الف�ساد بحيث يقدم ال�سمانات لل�سحافيني ليمار�سوا ن�ساطاتهم يف جو من 

احلرية. يف غياب هذا الت�رضيع االأ�سا�سي الثاين، تبدو اآليات ال�سكاوى كلها من دون جدوى.

 العالقة بالركائز االأخرى

كما ذكر �سابقًا، اإن ركيزة االإعالم يف لبنان، على الرغم من التهديدات وتدهور و�سع احلريات 

خالل ال�سنوات املا�سية، هي االأكرث حرية يف املنطقة العربية.  اإذ يتم التعبري عن كل االآراء 

ال�سيا�سية وهذا يرتبط ارتباطًا وا�سحًا بواقع وهو اأن و�سائل االإعالم واالأطراف ال�سيا�سية 

مرتابطني، وكل واحدة لها جهازها االإعالمي لتعرّب عن اآرائها.

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن و�سائل االإعالم تتفاعل مع كل الركائز االأخرى، اإال اأن امل�سكلة هي اأن 

كل و�سيلة اإعالمية فردية �ست�ستمر يف العمل باجتاه الرتويج مل�سالح جماعة معينة اأو �سخ�ص 

معني.هذا الرابط بني امل�سالح ال�سيا�سية وو�سائل االإعالم هو وا�سح يف اأذهان اللبنانيني. 

واأخرياً، ويف ما يتعلق بالركائز االأخرى، من املوؤكد اأنها �ست�ستفيد اأي�سًا من اإ�سالح الت�رضيعات 

املناه�سة للف�ساد، مبا يف ذلك قانون ت�سارب امل�سالح، وقانون الو�سول اإىل املعلومات، 

وقانون حماية كا�سفي الف�ساد.

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

تطّورت منظمات املجتمع املدين يف لبنان على مراحل متعددة ارتبطت مبا�رضة باأحداث 

تاريخية كربى �سهدتها البالد. يف موؤلفه "احلركة املدنية يف لبنان: مطالبات، اعرتا�سات، 

وعمليات ح�سد نقابي يف فرتة ما بعد احلرب، ميّيز كرم كرم بني اأربع مراحل يف تطور 

منظمات املجتمع املدين اللبنانية. 

تعود اأوىل اآثار ظهور منظمات املجتمع املدين يف لبنان اإىل القرن التا�سع ع�رض وبداية القرن 

الع�رضين حني كان لبنان ال يزال حتت احلكم العثماين الذي يتناول اأي�سًا االأحزاب ال�سيا�سية 

ويف تلك الفرتة تبلور قانون اجلمعيات اللبناين الذي �سدر يف العام 1909. وما زال هذا 

القانون �ساري املفعول حتى يومنا هذا. يف تلك االآونة، كانت املنظمات تعك�ص تركيبة 

العائلة واجلماعة يف البالد، وقد اأن�سئت من اأجل اال�ستجابة للحاجات االجتماعية، مثل 

الكنائ�ص، واجلوامع، واملدار�ص ومت اإن�ساء اأ�سكال اأخرى من اجلمعيات املخت�سة بال�سوؤون 

االجتماعية. مع مرور الوقت، وحتى منت�سف القرن الع�رضين، طّورت منظمات املجتمع 

املدين ناحية اأكرث اإن�سانية، مع بع�ص املنظمات التي ما زالت فاعلة اليوم مثل املقا�سد 

اخلريية االإ�سالمية، اأو "جمعية ال�سبان امل�سيحية".

وتلت هذه الفرتة مرحلة من االإ�سالحات يف لبنان )1958-1975( حني ت�ساعف عدد 

املوؤ�س�سات ب�سكل هائل وتنوعت طبيعة الن�ساطات، واأن�سئت ال�سالت بني منظمات املجتمع 

املدين واملوؤ�س�سات الر�سمية. فن�ساأت النقابات والتعاونيات واالحتادات خالل هذه الفرتة. 

ولكن هذا املنحى االإيجابي يف تطور منظمات املجتمع االأهلي اللبنانية واجهته تركيبات 

طائفية متنامية، وباتت هذه املنظمات تخ�سع للكثري من املركزية، وباتت يف يد النخبة، 

حيث طالت املواطنني اللبنانيني بطريقة غري عادلة اإطالقًا. 

اإال اأن االنقالب االأ�سا�سي الذي �سهدته منظمات املجتمع االأهلي من حيث طبيعتها، ونطاقها، 

ت �سلبًا يف منظمات املجتمع 
ّ
ون�ساطاتها، متثل باحلرب االأهلية )1975-1990(، التي اأثر

املدين حتى اأواخر الت�سعينيات. خالل احلرب وحتى اأوا�سط الت�سعينيات، انخرطت منظمات 

املجتمع املدين يف �ستى اأنواع اخلدمات، فمالأت الفراغ الذي خّلفته �سلطات الدولة املحرّية. 

وازدهر العديد من منظمات املجتمع املدين يف خالل احلرب التي توّلت اأعمال االإغاثة يف 

االأزمات، واالأعمال اخلريية، والرعاية االأولية، واالأيتام، ولكنها كانت بقيادة الطوائف، والزعماء 

النافذين يف املجموعات ال�سيا�سية، وقادة امليلي�سيات. ومع نهاية احلرب، كان قد �سجل ما 

 وتلك املنظمات تولت 
134

جمموعه 1300 منظمة غري حكومية لدى وزارة الداخلية والبلديات

جزءاً هامًا من م�سوؤولية اإعادة اإعمار البنية االإجتماعية للبنان بعد نهاية احلرب.

 ومل تتغري طبيعة اأعمال املنظمات غري احلكومية اإال يف منت�سف الت�سعينيات. حينها، متكنت 

املنظمات غري احلكومية من نقل تركيزها من الطوارئ واالإغاثة، اإىل التطلع اإىل االإ�سالحات. 

كما متكنت من الرتكيز على م�سائل مثل الدميقراطية وحقوق االإن�سان وحقوق املراأة واالإ�سالح 

االنتخابي والتنمية امل�ستدامة واحلكم ال�سالح، ومكافحة الف�ساد، وال�سفافية وامل�ساءلة. اإحدى 

اأوىل املنظمات التي عاجلت م�سائل احلكم ال�سالح كانت اجلمعية اللبنانية من اأجل دميقراطية 

 �شليم ن�رض، "املجتمعات املدنية العربية واإ�شالح احلكم العام: اإطار حتليلي وملحة عامة،" )برنامج موؤمتر: احلكم ال�شليم من 
134

اأجل التنمية يف الدول العربية(. البحر امليت، االأردن، �شباط/فرباير 2005. �ص 8

9 نظام النزاهة الوطني 13- المجتمع المدني



120 نظام النزاهة الوطني-لبنان 2011

االنتخابات )LADE(، التي تاأ�س�ست عام 1996 وهدفها االأ�سا�سي كان �سمان اإجراء انتخابات 

نزيهة ودميقراطية. وقد ن�سطت هذه اجلمعية مذاك احلني وقد قامت مبراقبة 3 انتخابات نيابية 

)الرابعة تلك التي جرت يف ربيع العام 2009( وعدة انتخابات بلدية. 

عام 1998-1999 قام املركز اللبناين للدرا�سات  )LCPS( بجمع باحثني وخرباء وحمامني 

ورجال اقت�ساد، ورجال اأعمال، واأكادمييني، الإطالق م�رضوع بحث حول الف�ساد يف لبنان. 

وبف�سل اأبحاث هذا املجمع الفكري، اأب�رضت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية - ال ف�ساد 

)LTA( النور يف اأيار/مايو 1999. 

تعترب اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية - ال ف�ساد املنظمة اللبنانية غري احلكومية االأوىل 

والوحيدة التي ت�سع ن�سب عينها هدفًا هو احلد من الف�ساد والرتويج لل�سفافية وامل�سائلة. 

فمنذ العام 1999، كما ورد بالتف�سيل يف اجلزء املخ�س�ص الأن�سطة مكافحة الف�ساد، �سمن 

براجمها حول ن�رض الدميقراطية، وامل�ساءلة العامة، والرتويج للو�سول اىل املعلومات، 

وتطبيق قواعد احلكم ال�سالح، و�سباب �سد الف�ساد. عام 2001، باتت اجلمعية اللبنانية 

لتعزيز ال�سفافية فرعًا وطنيًا تابعًا لل�سفافية الدولية )منظمة ال�سفافية الدولية(. وعلى 

الرغم من اأن قانون اجلمعيات اللبناين ال يفر�ص على منظمات املجتمع املدين االإف�ساح عن 

موازناتها اإىل العموم، تعر�ص اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية موازنتها يف تقاريرها 

ال�سنوية. بالن�سبة اإىل العام 2008، بلغت موازنة اجلمعية 499.208 دوالراً اأمريكيًا وبلغ 

عدد العاملني فيها 31 �سخ�سًا: من بينهم املدير التنفيذي، ومدير الربامج، ومدراء الربامج 

وامل�ساريع، ومن�سقو امل�ساريع، وامل�سوؤول املايل، واملحّللون، والباحثون، وامل�ست�سارون. 

اإىل الفريق التنفيذي هذا ميكننا اأن ن�سيف املجل�ص االإداري املوؤلف من 11 ع�سواً، وقاعدة 

ع�سوية وا�سعة ت�سم اأكرث من 100 ع�سو، ومتطوعني منت�سبني ينتمون اإىل خلفيات متنوعة 

من جميع املناطق اللبنانية. وعام 2009 و�سلت ميزانية اجلمعية اإىل 674.660 دوالر 

135
اأمريكي وكان عدد العاملني فيها 21. 

ونذكر اأي�سًا جمعية برملانيون لبنانيون �سد الف�ساد )LebPAC( وهي منظمة غري حكومية 

اأخرى مهمتها احلّد من الف�ساد. هذه اجلمعية هي اجلناح الوطني من منظمة برملانيون عرب 

�سد الف�ساد )ARPAC) وتعمل جمعية برملانيون لبنانيون �سد الف�ساد ب�سكل وثيق مع

 ARPAC يف تنفيذ اأن�سطتها. وميثل اأع�ساوؤها البالغ عددهم �ستة، خمتلف املجموعات 

ال�سيا�سية املوجودة يف جمل�ص النواب. ومع انتخاب جمل�ص نواب جديد يف حزيران/يونيو 

2009، تاأمل ARPAC بتو�سيع ع�سويتها. ولديها حاليًا  4 موظفني بدوام كامل، حيث اأن 

136
النواب هم الذين يقومون مبعظم االأعمال.

يف ال�سنوات التي تلت اإن�ساء اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية - ال ف�ساد، اأطلقت منظمات 

اأهلية اأخرى يف لبنان ن�ساطات ملكافحة الف�ساد وللرتويج للحكم ال�سالح. وقد القى هذا 

النوع من امل�ساريع ت�سجيعًا وا�سعًا، ففي �سهر اآذار/مايو 2001 ، اأطلقت الوكالة االأمريكية 

للتنمية الدولية )USAID) ومركز اأمريكا وال�رضق االأو�سط خلدمات التدريب والتعليم 

)AMIDEAST( "اأميدي�ست" برنامج "هبات ال�سفافية واملحا�سبة" لت�سجيع منظمات 

املجتمع املدين يف لبنان على تطبيق م�ساريع مكافحة الف�ساد. حتى االآن، جرى متويل 

145 م�رضوعًا بقيمة 4.6 مليون دوالر اأمريكي. و�سيبقى برنامج  هبات ال�سفافية واملحا�سبة 

www.transparency-lebanon.org : 135 للمزيد من املعلومات حول اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية - ال ف�ساد

 ملزيد من املعلومات حول امل�ساريع التي تطبقها جمعية برملانيون لبنانيون �سد الف�ساد، انظر ق�سم "اأن�سطة مكافحة الف�ساد"
136
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TAGs متوافراً حتى نهاية عام 2010. ويوجد �سندوق متويل اآخر متوفر للمنظمات غري 

احلكومية لتطبيق مبادرات ملكافحة الف�ساد وهو "�سوق التنمية البناين" LDM ويف اإطاره 

قامت 13 منظمة غري حكومية �سبابية بتنفيذ م�ساريع خا�سة عن احلكم ال�سالح. واأخرياً، 

قامت مبادرة اأخرى هي قادة املجتمع املدين ال�سباب، بقيادة املنظمة اللبنانية لتعزيز 

ال�سفافية - ال ف�ساد اإىل جانب الهيئة الدولية لالأبحاث والتعاون )IREX). ومن بني 165 

اقرتاحًا، اختارت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية و IREX 28 جمموعة �سبابية لتنفيذ 

م�ساريع ملكافحة الف�ساد ن�سيب كل واحد منها خم�سة اآالف دوالر اأمريكي وجرى تنفيذها 

على �سعيد املناطق اللبنانية كافة.

دور املوؤ�س�سة/القطاع كركيزة يف نظام النزاهة الوطنية

تن�ص املادة 13 من الد�ستور اللبناين على اأن املواطن اللبناين يتمتع بحرية التجمع واحلرية 

النقابية �سمن احلدود التي ير�سمها القانون. وكما �سبق وذكرنا، اإن القانون الذي ينظم حق 

تاأليف اجلمعيات اللبنانية هو القانون العثماين الذي يعود اإىل العام 1909 وامل�ستوحاة من 

القانون الفرن�سي ال�سادر عام 1901. وقانون اجلمعيات عام 1909 هو القانون االأقدم بني 

الدول العربية، وما زال �ساري املفعول حتى يومنا هذا. ويتبع لبنان نظام "اال�سعار" اأو "العلم 

 كما اأن اإن�ساء منظمة 
137

واخلرب" يف الت�سجيل، وهو منوذج يطبق يف فرن�سا وهولندا وبلجيكا.

غري حكومية عملية ب�سيطة جًدا، اإذ اإنها ال تقت�سي اإذًنا م�سبًقا وال تكاليف باهظة، بل جمرد 

اإ�سعار للحكومة باأن هذه اجلمعية قد تاأ�س�ست )املادتان 2 و6(. وهذا االإجراء يتطلب بب�ساطة اأن 

يودع موؤ�س�سو اجلمعيات لدى وزارة الداخلية والبلديات النظام الداخلي املختوم للمنظمة، الذي 

ي�سلط ال�سوء على مهمتها، والئحة باالأع�ساء املوؤ�س�سني وبالعنوان وباالأهداف. ما اإن ُتنجز 

هذه املعامالت، حت�سل املنظمة من وزارة الداخلية والبلديات على وثيقة علم وخرب، فتكت�سب 

اجلمعية الو�سع القانوين، وميكنها بالتايل اأن تعلن عن تاأ�سي�ص املنظمة )املادتان 6 و8(. وهذا 

النظام القانوين احلر، وفقًا ملارك مكاري، يجعل دور االإدارة الر�سمية ثانويًا ويوفر هام�سًا من 

 كما تتمتع املنظمات غري احلكومية يف لبنان بحرية اإن�ساء 
138

اال�ستقاللية ملوؤ�س�سي املنظمات.

 
139

اأنظمتها الداخلية وقوانينها االأ�سا�سية، ما دام اأنها ال تعك�ص اي انتهاك للنظام العام اللبناين.

ون�سري اإىل اأن تاأويل هذا البند هو الذي حّد، وبح�سب ما تبنّي الفقرة التالية، يف فرتات من الزمن، 

من ا�ستقاللية املنظمات غري احلكومية اللبنانية. 

وقد اأظهرت املمار�سة اأن احلكومة اللبنانية، وال �سيما يف اأعقاب احلرب االأهلية، مل تتبع طيلة 

ة كما جاء يف قانون اجلمعيات. ال بل اتبعت االإدارة العامة م�ساراً 
ّ
الوقت، ممار�سة حر

اأكرث �سلطوية وقمعًا يف ما خ�ص اجلمعيات، اإذ مت حل الكثري منها، اأو اأن بع�سها وجد نف�سه 

حمرومًا من حرية العمل. ففي نهاية الت�سعينيات، اعتمدت وزارة الداخلية والبلديات موقفًا 

 وبالتايل، مهد 
140

رقابيًا اأكرث �رضامًة، فحولت نظام "اال�سعار" اإىل نظام "ترخي�ص".

اجلمعيات هكذا حتديات  الكثري من  فواجهت  نظام "اال�سعار" الطريق حلدوث جتاوزات. 

با�ستقالليتها. واإىل مواجهة حاالت طعن  اأن�سطتها  اإىل احلد من  بعد احلرب وا�سطرت 

 مارك مكاري، "تبليغ اأو ت�شجيل؟ �شمانات حرية اجلمعيات يف اأو�شاط غري دميقراطية: درا�شات حالت يف لبنان والأردن،" 
137

ال�سحيفة الدولية للقانون غري املتوخي للربح، INCL: 2007. املجلد 10، العدد 1 )كانون االأول/دي�سمرب 2007(، اإال اأن مكاري 

ي�سلط ال�سوء على وجود ا�ستثناءات وعلى اأن بع�ص املنظمات يجب اأن تقدم عدًدا اأكرب من امل�ستندات واال�ستمارات مثل املنظمات 

ال�سبابية والريا�سية. 

امل�سدر نف�سه.
 138

زياد بارود، "التنظيم الداخلي للمنظمات غري احلكومية، احلكم اجليد الداخلي للمنظات غري احلكومية يف لبنان،" برنامج االأمم 
 139

املتحدة للتنمية، 2004، �ص 29.

كرم كرم، احلركة املدنية يف لبنان: مطالبات واعرتا�سات وعمليات ح�سد نقابي يف مرحلة بعد احلرب )باري�ص: كارتاال، 
 140

2006(، �ص 78. 
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اللبنانية،  ال�سلطات  ال�سيا�سية ملقاومة  ا�سا�سي، تعر�ست املنظمات ذات الطبيعة  وب�سكل 

ومتى ح�سل ذلك، "ميكن للدولة التدخل يف ت�سجيل بع�ص املنظمات غري احلكومية"، اأو 

 ولكن اعتباراً من العام 2005، انقلبت االآية، 
141

اأن "تطلب" اليها تغيري اأهدافها وغاياتها.

وتاأ�س�ص عدد كبري من منظمات املجتمع املدين التي ح�سلت ب�سهولة على تراخي�ص ت�سجيل. 

وهذه املنظمات التي تاأ�س�ست  عقب اغتيال رئي�ص الوزراء رفيق احلريري واالأحداث الالحقة التي 

تلته قادت "ثورة االأرز" يف لبنان. وقد اخت�رض ت�سجيلها على نظام اال�سعار كما كان معمواًل 

به يف قانون 1909، ويف ال�سنوات املا�سية، مل ت�سجل حاالت رف�ص للت�سجيل. 

وحاليًا يتجاوز عدد املنظمات امل�سجلة لدى وزارة الداخلية والبلديات 5500 ، بينها حوايل 

 وتثري ا�ستقاللية هذه 
142

700 فقط هي منظمات نا�سطة وتطبق امل�ساريع ب�سورة دائمة.

 ذكره، واأن 
ّ
املنظمات الكثري من اجلدل. ف�سحيح اأنه من ال�سهل ت�سجيل املنظمات، كما مر

البالد �سهدت ارتفاعًا يف عدد املنظمات بعد اأحداث العام 2005، اإال اأن هذه االأخرية تخ�سع 

لرقابة غري مبا�رضة. وكما هو حال هيكلية كل املوؤ�س�سات اللبنانية تقريًبا، فاأكرث املنظمات 

غري احلكومية طائفية بطبيعتها وتابعة للطوائف واملذاهب الدينية املختلفة. وبالتايل، ت�سّكل 

املنظمات غري احلكومية يف لبنان جزًءا من الف�سيف�ساء التي يتاألف منها البلد، اإذ اإن "كل 

 كما تعتمد املنظمات غري احلكومية 
143

طائفة هي انعكا�سًا للمجتمع املدين اخلا�ص بها".

اللبنانية على ال�سخ�سيات ال�سيا�سية وعلى رجال االأعمال البارزين، وهذا نوع جديد من 

امليلي�سيات التي ظهرت بعد احلرب االأهلية. وهذه املنظمات موجهة نحو اخلدمات، وهي 

تخلق نوعًا من القرابة القائمة على املح�سوبية. بالتايل، عدد املنظمات يف لبنان التي تعك�ص 

�سيا�سات االأحزاب، وال�سخ�سيات ال�سيا�سية، والطوائف الدينية، يفوق بكثري عدد تلك التي 

ترّوج للقيم امل�ستقلة التي ت�ستهدف مبا�رضة اخلري العام، مثل احلكم ال�سالح. وهذا يرتبط 

مبا�رضة باالفتقار اإىل 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�سوؤون التنمية االإدارية ي�سمم م�ساريع للحد من 

الف�ساد منذ تاأ�سي�سه يف العام 1994. اىل جانب اال�سرتاتيجيات التي عمل عليها مكتب وزير 

الدولة ل�سوؤون التنمية االإدارية، �سعى لتوعية املواطنني ب�سكل عام، واأي�سًا اإىل زيادة الوعي 

بني موظفي القطاع العام من خالل مدونة �سلوك خا�سة باملوظفني احلكوميني وال�سباب 

مع ميثاق خا�ص باملواطنني مت ن�رضه على نطاق وا�سع. وحتى من خالل نظام التعليم، 

تعترب التوعية على الف�ساد حمدودة النطاق. فقد اأدرجت يف نظام الرتبية والتعليم الوطني، 

منذ العام 1946 )خ�سع للمراجعة عام 1997( ح�سة حول الرتبية الوطنية والتن�سئة 

املدنية كجزء من املنهج التعليمي املتبع يف ال�سفوف الثانوية. وقد ركزت هذه احل�س�ص 

املخ�س�سة لل�سباب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و18 عامًا على القوانني املدنية، واحلقوق 

 ولكن هنا اأي�سًا، معظم االأعمال املرتبطة بتوعية 
144

والواجبات، اإ�سافة اإىل حقوق االإن�سان.

املواطنني على مكافحة الف�ساد تتم عرب منظمات املجتمع املدين، وكما �سبق وذكرنا يف 

الق�سم 1، يبقى هذا حمدوًدا يف لبنان. 

 www.qantara.de/webcom/show_article.php/c-476/nr-365/i.html 141

 امل�سدر نف�سه.
142

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

  ا�شتجابة لواقع اأن طالب املدار�ص الثانوية هم الوحيدون الذين يح�شلون على ح�ش�ص يف الرتبية املدنية، طورت اجلمعية 
144

اللبنانية لتعزيز ال�شفافية مع برنامج االأمم املتحدة للتنمية برناجًما حتت عنوان "احلكم اجليد من اأ اإىل ي" وهو ي�شتهدف الطالب 

االأ�شغر �شنًا. وقد مت اإعداد كتيب يف اإطار الربنامج لي�رضح بطريقة يحبذها االأطفال املبادئ املت�شلة باحلكم اجليد. وقد مت توزيع 

هذا الكتيب توزيعًا كثيفًا بناًء على طلبات فردية من املدار�ص التي طبقت فيها اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية �شل�شلة من 

ور�شات العمل بغية العمل مع االأطفال  حول التوعية على مكافحة الف�شاد.
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مل تتعر�ص منظمات املجتمع املدين حتى يومنا هذا الأي تهديدات جلهة الرتويج ملبادئ 

ال�سفافية يف لبنان. ويف الوقت نف�سه، اأظهرت االأبحاث انه مل تتم مقا�ساة اأي منظمة جمتمع 

مدين اأو اأع�ساء جمال�ص اإدارة منظمات من املجتمع املدين ب�ساأن حاالت مرتبطة بالف�ساد. 

ويف العام 2008-2009 اعتمدت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية - ال ف�ساد منوذج 

مراكز املنا�رضة وامل�سورة القانونية الذي تتبعه منظمة ال�سفافية الدولية )TI( وهو ما 

 وهذه اأول مرة التي تطبق فيها 
145

.)LALAC( يعرف مبركز املنا�رضة وامل�سورة القانونية

هكذا مبادرة يف لبنان ولكن مهمة مركز املنا�رضة وامل�سورة القانونية تق�سي بتوفري 

ا�سرتاتيجية منا�رضة ملكافحة  االإر�ساد وامل�ساعدة القانونيني ل�سحايا الف�ساد، وتطوير 

ت�سلمها.  يتم  التي  الق�سايا  بح�سب  الف�ساد 

ما زالت منظمات املجتمع املدين توؤدي دوراً ثانويًا يف معاقبة الف�ساد. وقد �سهدت منظمات 

املجتمع املدين اللبنانية خطوة اإيجابية عام 2008 مع اإقرار قانون االنتخابات النيابية 

اجلديد. ين�ص القانون يف املادة 20 منه على حق منظمات املجتمع املدين يف مراقبة 

االنتخابات، وكل املخالفات املتعلقة بها، ال �سيما من ناحية متويل احلمالت، حيث جتري اأكرث 

املمار�سات ف�ساداً مثل �رضاء االأ�سوات وا�ستغالل املوارد الر�سمية. ولكن جمدداً، يقت�رض دور 

منظمات املجتمع املدين على املراقبة، اإذ اإن القانون، ومبوجب املادة 11، يق�سي باإن�ساء جلنة 

االإ�رضاف على احلملة االنتخابية التي ميكنها اأن تلجم الف�ساد اإىل جانب املجل�ص الد�ستوري. 

من هنا، يت�سح اأن منظمات املجتمع املدين اللبنانية تعبرت حرة وم�ستقلة ن�سبيًا يف �سنع 

قراراتها والقيام باأعمالها، اإال اأن دورها يبقى حمدوداً، وبالتايل ال بد من تعزيز دورها يف 

جمال املنا�رضة، واملراقبة، والرقابة، وال�سغط،من اأجل تطبيق االإ�سالح املن�سود.

امل�ساءلة

�سبق اأن عر�سنا اأن الت�رضيع االأ�سا�سي الذي ينظم عملية اإن�ساء منظمات املجتمع املدين و�سري 

عملها يف لبنان هو قانون اجلمعيات ال�سادر عام 1909 والذي هو �ساري املفعول منذ 

احلكم العثماين. وهذا القانون اأ�سا�سي وليبريايل بح�سب ما يتجلى يف الق�سم 2، وقد خ�سع 

بالتايل لعدد من التعديالت اأو اأ�سيفت اإليه ت�رضيعات ومرا�سيم وقرارات ملزمة جديدة. من 

هنا، نذكر اأن املادة 13 من الد�ستور اللبناين للعام 1926 )املعّدل يف اأعقاب اتفاق الطائف(، 

اإ�سافة اإىل حق املواطنني يف التعبري بحرية عن اآرائهم، تن�ص على اأنه يحق للبنانيني 

التجمع �سمن حدود القانون. هذا وتعر�ص درا�سة حول االإطار القانوين للجمعيات يف لبنان، 

146
اأجراها مظهر احلركة، الت�رضيعات االأ�سا�سية التي حتكم عمل اجلمعيات يف البالد وتنظمها:

الد�ستور اللبناين )يف املادة 13 منه(.. 1

القانون العثماين ال�سادر عام 1909 حول ت�سكيل اجلمعيات.. 2

قانون اجلمعيات العامة ال�سادر عام 1911. . 3

منظمات الوحدة الوطنية، املر�سوم الت�رضيعي )1977(.. 4

القرار ب�ساأن اجلمعيات االأجنبية ال�سادر عام 1939.. 5

 بالعربية متت ترجمة ا�شم املركز بحيث اأ�شبح مركز حماية �شحايا الف�شاد. 
145

 مظهر احلركة "االإطار القانوين للجمعيات يف لبنان: احلكم ال�شليم الداخلي من اأجل املنظمات غري احلكومية يف لبنان،" 
146
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القانون اجلزائي )الق�سم الثاين(. . 6

امليثاق الدويل حول احلقوق املدنية وال�سيا�سية.. 7

م�ستندات تطلب �سنويًا من اجلمعيات )املر�سوم رقم 10830 بتاريخ 1966/10/9(.. 8

قرار جمل�ص �سورى الدولة عام 2003.. 9

وقد اأدخلت هذه التعديالت بغية تعزيز قدرة ال�سلطات على االإ�رضاف على منظمات املجتمع 

املدين. وحتدد الت�رضيعات اللبنانية اجلمعيات - على اأنها "جمموعة تتاألف من عدد من 

االأفراد الذين يوحدون معلوماتهم وجهودهم ب�سورة دائمة وال يهدفون اإىل اقت�سام االأرباح". 

اأما عدد االأع�ساء الالزم لتاأ�سي�ص جمعية فهو غري حمدد يف قانون عام 1909، اإال اأن 

قانون العام 1911 اخلا�ص باجلمعيات العامة ينظم هذه امل�سائل. وبح�سب تركيبة 

منظمات املجتمع املدين املختلفة، يوؤدي االأع�ساء دوراً فاعاًل اأو �سلبيًا، علمًا اأن ثقافة 

التطوع منت�رضة على نطاق وا�سع يف لبنان. عمليًا، تبقى اجلمعية العامة )مبا يف ذلك االأع�ساء 

املوؤ�س�سني، واأع�ساء جمل�ص االإدارة، واالأع�ساء العاديني( ال�سلطة التي ت�سوغ القوانني 

واالأنظمة اخلا�سة باجلمعية، وهي ت�سكل الهيئة التي ت�ساءل اأمامها املنظمة. 

وال�سيا�سية يف وزارة  االإدارية  ال�سوؤون  ق�سم  اأمام  املدين  كما حتا�سب منظمات املجتمع 

الداخلية مبوجب املر�سوم رقم 10830 )1966/10/9(. بغية اال�ستمرار يف العمل، يجب اأن 

يتم حتديث امل�ستندات املقدمة اإىل وزارة الداخلية بنهاية �سهر كانون الثاين/يناير من كل 

�سنة على اأن تت�سمن: 

تقريًرا مالًيا عن العام املن�رضم.. 1

ميزانية مقّدرة للعام اجلاري.. 2

الئحة حمدثة باالأع�ساء تت�سمن تف�سياًل عن ر�سوم االكتتاب.. 3

4 .
147

يف حال انتخاب املجل�ص، تفا�سيل تتعلق بهذا احلدث.

اآليات النزاهة وال�سفافية

اأن اأحكام خمتلف الت�رضيعات التي تنظم وظائف منظمات املجتمع املدين يف لبنان ال 

تفر�ص الكثري من املتطلبات جلهة االإقرار والنزاهة. يف الواقع، ما من م�ستند قانوين يطالب 

منظمات املجتمع املدين اللبنانية اأن متتثل ملدونة �سلوك اأو مدونة اأخالقيات. باالإ�سافة اإىل 

ذلك، ال يطلب ن�رض امل�ستندات التي يتعني على منظمات املجتمع املدين تقدميها اإىل وزارة 

الداخلية يف مطلع كل �سنة. على �سعيد اآخر، يفتقر لبنان اإىل قانون حول ت�سارب امل�سالح. 

وهذه االإ�سكالية ال تنح�رض مبنظمات املجتمع املدين وح�سب بل تظهر اأي�سًا يف حتديد 

عالقة منظمات املجتمع املدين بغريها من الركائز )التنفيذية والت�رضيعية والق�سائية،...الخ( 

كما �سيظهر يف العر�ص الوارد يف الق�سم 7.

وهكذا فاإن اآليات النزاهة، �سمن منظمات املجتمع املدين، هي ممار�سة طوعية تتوقف 

على ح�سن نّية منظمات املجتمع املدين نف�سها. على �سبيل املثال، قامت اجلمعية اللبنانية 

لتعزيز ال�سفافية - ال ف�ساد، لدى اإن�سائها يف العام 1999، ببلورة مدونة اأخالقيات تركز 

على الرتويج لل�سفافية وامل�سائلة، وتطبيق نظام دميقراطي مع ت�ساوي الفر�ص، وجتنب اأي 

ا�ستغالل ي�ستند اإىل ت�سارب امل�سالح. وقد اأدرجت منظمة اأخرى وتدعي "نحو املواطنية" 

 امل�شدر نف�شه، �ص 26.
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على موقعها االإلكرتوين مدونة �سلوك/عقداً اجتماعًيا، ين�ص على التزامها باحلكم اجليد 

 هذا وتن�رض اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية كل عام على موقعها االإلكرتوين 
148

وامل�ساءلة.

ويف من�سورات مطبوعة )توزع على اأ�سحاب امل�سالح املختلفني( تقريراً �سنويًا يعك�ص 

اإجنازات ال�سنة ال�سابقة يت�سمن تقريراً ماليًا، يوفر تقديراً للموازنة عن ال�سنة املقبلة. ويدرج 

العديد من منظمات املجتمع املدين اللبنانية يف مواقعها االإلكرتونية الئحة باملمولني 

وال�رضكاء، اأما التفا�سيل ب�ساأن التقارير املالية فهي عمليًا غري موجودة. 

العالقة بالركائز االأخرى

على الرغم من التحديات وامل�ساحة املحدودة للممار�سات ال�سّفافة وتطبيق مبادئ احلكم 

ال�سالح الداخلية، ما زالت البيئة التي تعمل فيها منظمات املجتمع املدين اللبنانية هي 

االأكرث حرية يف املنطقة العربية. والتعددية التي يتميز بها املجتمع اللبناين على قرارات 

الدولة التي لّبت رغبة منظمات املجتمع املدين بامل�ساركة يف عملية �سنع القرار ولو ب�سورة 

مبدئية. وقد �سمحت بع�ص املبادرات القائمة على نوايا الوزراء احل�سنة باعتماد مقاربة اأكرث 

ت�ساركية. نذكر على �سبيل املثال وزارة املالية التي عقدت عام 2008 طاوالت م�ستديرة 

مع نا�سطني من املجتمع املدين حثتهم خاللها على تقدمي م�ساهماتهم واآراءهم يف عملية 

النيابية"،  اإعداد املوازنة. كما دعت "الهيئة الوطنية اخلا�سة باإعداد قانون االإنتخابات 

القوانني" منظمات املجتمع املدين اإىل تقدمي  "جلنة بطر�ص ل�سياغة  املعروفة با�سم 

وجهات نظرها حول االإ�سالحات االنتخابية يف لبنان. منذ العام 2007، ت�سكل منظمات 

املجتمع املدين  جزءاً من ال�سورة االأكرب، اإذ يف �سهر متوز/يوليو من العام نف�سه، ُعنّي 

ممثالن عن منظمات من املجتمع املدين للم�ساركة يف احلوار الذي جرى يف "ال �سيل �سان 

كلو" LA Celle Saint Cloud يف فرن�سا للتفاو�ص، اإىل جانب �سخ�سيات �سيا�سية لبنانية، 

والو�سطاء الدوليني، ب�ساأن االأزمة ال�سيا�سية التي كان لبنان يواجهها وابقاء احلوار مفتوحًا اأمام 

االأطراف املتنازعة. 

كما متثل منظمات املجتمع املدين ركيزة اأ�سا�سية يف لبنان، وتبدو مبظهر املنظم للركائز 

االأخرى التي ت�ساركها اأهدافها وتتفاعل معها. وتعترب و�سائل االإعالم �رضيكًا ا�سا�سيًا 

ملنظمات املجتمع املدين اللبنانية التي تنقل ر�سائلها اإىل الراأي العام. هذه هي احلال ال�سيما 

واأن لبنان ال ميلك قانونًا حول احلق يف الو�سول اإىل املعلومات. وتعمل منظمات املجتمع 

املدين ب�سكل وثيق مع و�سائل االإعالم لل�سماح لها مبمار�سة العمل ال�سحايف التحقيقي، 

وو�سائل االإعالم هي ال�رضيك االأن�سب الذي يك�سف النقاب عن احلقائق. ويف دولة تبدو 

فيها التوعية على مكافحة الف�ساد بيد املجتمع املدين، تكون و�سائل االإعالم اأداة ال بد من 

ا�ستخدامها. وتبقي منظمات املجتمع املدين على عالقات وثيقة بقطاع االأعمال، كون قانون 

اجلمعيات ال�سادر عام 1909 ينظم اأي�سًا بنية واأعمال جمعيات االأعمال والتجارة وينظم 

اأي�سًا النقابات واالحتادات. وهذا القانون نف�سه يرعى �سوؤون االأحزاب ال�سيا�سية اللبنانية، 

 اآنفًا: ت�سارب امل�سالح، اأو االفتقار اإىل 
ّ
وهذا يدفعنا اإىل البحث يف م�ساألة اإ�سافية، كما مر

ت�رضيع ينظم هذه امل�ساألة.
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من ال�سهل جداً بالن�سبة اإىل لبناين اأن ي�سغل وظائف ومنا�سب متعددة، اأي اأن يكون �سيا�سيًا 

اأو ع�سواً يف جمل�ص النواب و/اأو وزيراً، اأو �سخ�سية بارزة يف حزب �سيا�سي، اإمنا اأي�سًا رئي�ص 

منظمة غري حكومية اأو موؤ�س�سة. هنا تربز احلاجة اإىل اإ�سالح مركزي، مثاًل من خالل ت�رضيع 

حول ت�سارب امل�سالح، لي�سمح با�ستقاللية املنظمات غري احلكومية، وللحد من ا�ستخدامها 

كاأداة �سيا�سية. 

يف غياب اإطار مماثل، ما زالت منظمات املجتمع املدين تكافح من اأجل الرتويج لالإ�سالحات 

من خالل مراقبة االأن�سطة واقرتاح اإ�سالحات قانونية. و�سمن ائتالف مراقبي االنتخابات 

اللبنانية، قامت منظمات غري حكومية لبنانية مبراقبة االنتخابات النيابية يف ربيع 

عام 2009، ولكنها راقبت حتديداً اأداء وزارة الداخلية والبلديات وجلنة االإ�رضاف على 

احلملة االنتخابية املرتبطة بوزارة الداخلية. ل�سنوات خلت، كان االحتاد اللبناين للمعوقني 

واملقعدين يراقب اأداء ال�سلطات الر�سمية يف عملية اإعداد املوازنة، من خالل اإعداد موازنة 

لبنانية بديلة. وقد اأطلقت جمعية "نحو املواطنية" "مر�سد االأداء النيابي" ملتابعة اأن�سطة 

واأعمال النواب عن كثب بغية الرتويج لثقافة ال�سفافية وامل�ساءلة. كما جنحت منظمات 

املجتمع املدين اللبنانية يف العمل باجتاه حتقيق اإ�سالحات ت�رضيعية. ويف ني�سان/اأبريل 

2008، اجتمعت ال�سبكة الوطنية من اأجل حق الو�سول اىل املعلومات للرتويج لقانوين 

الو�سول اإىل املعلومات وحماية كا�سفي الف�ساد. ويف ني�سان/اأبريل 2009 وجهت ال�سبكة 

اإىل الربملان م�سودة قانون حول الو�سول اىل املعلومات، وهي االآن يف �سدد ممار�سة 

ال�سغط بهدف اإقرار تلك الت�رضيعات. اإن عملية االإ�سالحات هذه التي تقودها املنظمات 

غري احلكومية هي خطوة يف �سل�سلة رحلة االألف ميل، اإال اأن االإجنازات موجودة. ففي العام 

2005، اأُطلقت "احلملة املدنية لالإ�سالح االنتخابي" للرتويج الإ�سالح انتخابي يف البالد. 

وقد �ساركت هذه املجموعة يف جلنة االإدارة والعدل التابعة ملجل�ص النواب اللبناين، وعقدت 

اجتماعات بلدية يف كافة اأنحاء البالد، كما عقدت اجتماعات مع اأبرز ممثلي الكتل النيابية 

 جمل�ص 
ّ
التي ت�سغط من اأجل حتقيق خّطتها االإ�سالحية املوؤلفة من 8 بنود. وحني اأقر

النواب هذا القانون يف اأيلول/ �سبتمرب 2008، متت املوافقة على عدد من االإ�سالحات التي 

اقرتحتها احلملة املدنية الإ�سالح االنتخابات، ب�سكل جزئي اأو كلي، ولكن ال بد من اال�ستمرار 

يف ممار�سة ال�سغط من اأجل مزيد من االإ�سالحات يف امل�ستقبل.
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املوارد/الهيكلية

لطاملا متّيز النظام االقت�سادي يف لبنان عن االأنظمة االقت�سادية يف البلدان املجاورة، بعد 

االإنقالبات التي ع�سفت باملنطقة خالل اخلم�سينات من القرن املا�سي ومتتع لبنان باقت�ساد 

مفتوح مبني على اخلدمات، وب�سكل اأ�سا�سي على ال�سياحة وامل�سارف �سمح له باالإزدهار 

يف الفرتة التي �سبقت انفجار االأو�ساع عام 1975. عام 2007، بلغت ح�سة قطاع اخلدمات 

 غري اأن االقت�ساد اللبناين ما زالت ت�سيطر 
149

75.9 يف املئة من اإجمايل الناجت املحلي.

عليه ال�رضكات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم وال�رضكات اململوكة عائليًا. بح�سب اإح�ساء �سمل 

حوكمة ال�رضكات يف لبنان، تبني اأنه 95 يف املئة من ال�رضكات التي خ�سعت لالإح�ساء 

والبالغ عددها 298 �رضكة يف منطقة بريوت الكربى هي �رضكات �سغرية ومتو�سطة، و58 

 وجتدر االإ�سارة اأي�سا" اإىل اأنه نتيجة للمر�سوم 
150

يف املئة منها �رضكات مملوكة عائليًا.

اال�سرتاعي رقم 34 حول التمثيل التجاري وال�سادر عام 1967 ميكن لل�رضكات ذات 

الوكاالت احل�رضية اأن متنح امتياز ا�ستعمال عالماتها التجارية  ل�رضكات اأخرى يف البلد 

الذي متار�ص فيه حق احل�رضية التجارية. يف لبنان كوكاالت ال�سيارات وم�سنوعات و�سائل 

الكماليات والرفاهية والرتف.

لطاملا كان للبنان اقت�ساد �سوق منفتح وحر. وتاريخيًا كانت ال�رضكات اخلا�سة الالعب 

الوحيد يف ال�سوق املحلية. اإ�سافة اإىل اأن ال�رضكات اخلا�سة مل تناف�ص مرافق الدولة التي ما 

زالت تدير  االحتكارات احلكومية مثل الكهرباء و املياه كما هو احلال يف الكثري من الدول 

 MIC1 العربية االأخرى و العديد من الدول ال�سناعية. وميلك لبنان �سبكتي هاتف خليوي

وMIC2  وقد دخل يف اتفاقات مع �رضكتني خا�ستني من اأجل اإدارة �رضكات  اخلليوي، ومن 

عمليات وفوترة وت�سويق و�سيانة وغريها من االأن�سطة. ومتلك الدولة اإىل جانب الكهرباء 

    MEA و ميلك م�رضف لبنان �رضكة طريان ال�رضق االأو�سط .)EDL رضكة كهرباء لبنان�(

و�رضكة "اإنرتا" لالإ�ستثمار التي متلك م�رضف التمويل وكازينو لبنان اإ�سافة اىل اأ�سول 

عقارية وا�سعة اأخرى.

ويف اإطار اجلهود املبذولة لتخفي�ص الدين العام والإ�سالح االقت�ساد اللبناين، و�سعت 

احلكومة اللبنانية برنامج اإ�سالح اقت�سادي دعمه املانحون الدوليون يف اجتماع باري�ص 2 

يف �سهر ت�رضين الثاين/نوفمرب 2002. وقد ت�سّمن هذا الربنامج اإ�سالحات مثل خ�سخ�سة 

املرافق العامة بدًءا من العام 2003. اإال اأن احلكومة عجزت عن تطبيق االإ�سالحات الهيكلية 

التي مت التعهد بها يف موؤمتر باري�ص 2 و بخا�سة اخل�سخ�سة التي لقيت معار�سة �سديدة من 

العديد من االإقت�ساديني و االأطراف ال�سيا�سية املعار�سة. ويف كانون الثاين/ يناير 2007، 

بذل موؤمتر املانحني من اأجل دعم لبنان الذي يعرف بباري�ص 3 جهوًدا الإعادة هيكلة قطاع 

الطاقة وحترير قطاع االت�ساالت. وقد مت تاأجيل خ�سخ�سة �رضكتي اخللوي ب�سبب الو�سع 

ال�سيا�سي غري امل�ستقر واملعار�سة ال�سديدة ملبداأ اخل�سخ�سة، خا�سة يف ظل عدم وجود 

اإدارات ناظمة لهذه القطاعات وظروف ال�سوق التي مل تعد موؤاتية، يف حني اأنه مّت تعليق 

اإعادة هيكلة قطاع الطاقة.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/le.html#Econ 149

www.lcgtf.org ،2004 ،اجلمعية اللبنانية لتعزيز ل�سفافية - ال ف�ساد، اإح�ساء حول حوكمة ال�رضكات
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كان الهدف من الربنامج االإ�سالحي اخلا�ص باحلكومة اللبنانية يف موؤمتر باري�ص 3 ال�سعي 

من اأجل امل�سادقة على قانون مناف�سة ع�رضي واإلغاء احلماية التي توفرها الدولة، اإىل 

جانب اإلغاء  حقوق الوكالة احل�رضية، بغية جلم االحتكار وتخفي�ص االأ�سعار بحلول عام 

2007. وقد  اأقر جمل�ص الوزراء م�رضوع قانون املناف�سة اجلديد يف �سهر ت�رضين االأول/اأكتوبر 

2007، واأحاله اإىل املجل�ص النيابي. ويت�سمن م�رضوع القانون اإن�ساء جمل�ص وطني م�ستقل 

للمناف�سة تكون له �سالحيات  حمددة. "تطبق �سالحيات املجل�ص الوطني امل�ستقل للمناف�سة 

على امل�ساريع اخلا�سة والعامة على حد �سواء. ومن جهة اأخرى، ينوي لبنان بلورة اآلية 

لتبادل املعلومات ب�ساأن االإعتمادات  االإجمالية للم�ساعدات احلكومية املمنوحة وتوزيعها، 

بغية �سمان ال�سفافية." 151

ة 
ّ
مبادرات مكافحة الف�ساد طوعية يف قطاع االأعمال. يف لبنان، تلعب النقابات احلر

وجمعيات رجال االأعمال )املحامني و املهند�سني و االأطباء( الدور ال�ساغط با�سم القطاع 

اخلا�ص. فهيمنة القطاع اخلا�ص يف االقت�ساد اللبناين اأّدت اإىل تاأ�سي�ص جمعيات متعددة 

متثل م�سالح قطاع العمال. حاليًا، ي�سم لبنان 14 جمعية اأعمال ميكن اأن تق�سم اإىل جمعيات 

وطنية وجمعيات اقليمية/حملية. وقد اأثبتت هذه اجلمعيات اأنها قادرة على التاأثري يف 

االإ�سالحات التي تطول قطاع االأعمال اللبناين. فعلى �سبيل املثال، جمعية جتار بريوت هي 

التي بداأت العمل على عدد من  املرا�سيم احلكومية والقوانني. اإىل ذلك، جرى الدفع بجمعية 

امل�سارف يف لبنان اإىل اأخذ مبادرات ا�سالحية متعددة يف القطاع، مبا يف ذلك قانون 

ملكافحة تبيي�ص االأموال. وت�سم جمعيات اأعمال اأخرى مثل جمعية رجال االأعمال اللبنانيني 

 Rassemblement des Dirigeants et Chef d’Entreprises Libanais املعروفة با�سم

RDCL

اأبرز رجال االأعمال و�سانعي االآراء حلماية االإنفتاح االقت�سادي وم�سالح املن�ساآت اللبنانية. 

وهذا التجمع اأطلق مدونة �سلوك واأخالقيات تطبق على اأع�سائها. هذا وقد اأطلقت غرفة 

التجارة االأمريكية اللبنانية "مدونة قيم اأعمال اأف�سل" Better Business Values تطّبق 

على اأع�سائها وعلى االأفراد الذين يرغبون يف تطبيق مبادىء احلكم ال�سالح على م�ستوى 

القطاع اخلا�ص. ان�سم احتاد غرف التجارة وال�سناعة والزراعة اإىل اجلهود التي تبذلها 

ال�سبكة الوطنية للحق يف الو�سول اإىل املعلومات من اأجل ال�سغط واملنا�رضة يف �سبيل 

التو�سل اإىل و�سع قانون حول احلق يف الو�سول اإىل املعلومات وقانون حلماية �سهود 

وكا�سفي عمليات الف�ساد يف لبنان. 

دور املوؤ�س�سة / القطاع كاإحدى ركائز النظام الوطني للنزاهة

تخ�سع ال�رضكات اللبنانية لقواعد واأنظمة وقوانني خا�سة بت�سكيلها، وت�سغيلها، وعدم 

مالءتها )عجزها(، وعملية اقفالها. ووفقًا لتقرير Doing Business عام 2009، كانت 

ت�ستغرق عملية فتح �رضكة 46 يومًا، بينما ت�ستغرق اليوم 11 يومًا.

عام 2006، اأجرى ق�سم اال�ست�سارات حول اال�ستثمار االأجنبي م�سحًا �سمل اأكرث من 450 

من�ساأة لبنانية من جميع القطاعات. ظهر يف هذه الدرا�سة اأن الف�ساد هو العائق االأ�سا�سي 

 وعلى الرغم من اأن قانون العقوبات اللبناين ين�ص على اأن اإعطاء 
152

اأمام اال�ستثمار.

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_397_en.pdf 151

اأجريت هذه الدرا�سة من اأجل وزارة االقت�ساد والتجارة، اإال اأنها مل تن�رض.
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ر�سوة اأو قبولها يعترب فعاًل جرمًيا، ويعاقب بال�سجن حتى 3 اأعوام، ما زال 60 يف املئة 

من ال�رضكات اللبنانية التي �سملها االإح�ساء يفيد باأن "عليها اأن تقدم الهدايا اأو الر�ساوى 

للم�سوؤولني الر�سميني كي تنجز معامالتهم ، وتفر�ص هذه "الهدايا و التقدميات" �رضيبة 

153
�سنوية تعادل 5 يف املئة من املبيعات".

على مر العقود املا�سية، اأّدى عدم تطبيق مبادىء احلكم ال�سالح اإىل اإ�سهار اإفال�ص عدد من 

ال�رضكات. على �سبيل املثال وقع العديد من الف�سائح امل�رضفية. عام 1966 اأّدى انهيار 

م�رضف انرتا اإىل اإن�ساء هيئة تنظيمية لالإ�رضاف على امل�سارف اللبنانية وهي" جلنة االإ�رضاف 

على امل�سارف" BCC امل�ستقلة والتي تعمل مع  م�رضف لبنان على مراقبة العمل. غري اأن هذه 

اللجنة لعبت دوراً حمدوداً. ففي بداية الثمانينيات تعر�ست عدة م�سارف لف�سائح منها على 

�سبيل املثال بنك مبكو، وبنك امل�رضق، وبنك االأهلي، وموؤخراً بنك "املدينة" عام 2004 الذي 

اتهم  بتبيي�ص لالأموال بلغت قيمتها اأكرث من مليار دوالر اأمريكي.

موؤخراً اأ�سبح مو�سوع تطبيق قواعد احلكم ال�سالح يثري اهتمام القطاع امل�رضيف ب�سورة 

خا�سة وب�سكل طوعي. على �سيبل املثال تركز جلنة مراقبة امل�سارف اهتمامها على تطوير 

ثقافة ممار�سات التدقيق الداخلية املالئمة واإدارة املخاطر داخل القطاع امل�رضيف. وهي 

يف هذا االإطار تدفع باجتاه اعتبار مبادىء احلكم ال�سالح وتطبيق مبادىء بازل 2 كاأدوات 

لتعزيز ال�سفافية واملالءة يف قطاع امل�سارف يف لبنان. 

اإىل ذلك، خالل ال�سنوات القليلة املا�سية، و�سعت جلنة مراقبة امل�سارف التابعة مل�رضف لبنان 

املركزي عدة تدابري من اأجل مكافحة تبيي�ص االأموال ومتويل االإرهاب. وقد اأقر جمل�ص النواب 

قانون مكافحة تبيي�ص االأموال يف 20 ني�سان/اأبريل 2001. ويحدد القانون املذكور عمليات 

تبيي�ص االأموال، ويحدد الغرامات وعقوبات ال�سجن املفرو�سة على هذا النوع من اجلرائم. كما 

فر�ص القانون اإن�ساء جلنة التحقيق اخلا�سة ككيان قانوين م�ستقل له �سفة ق�سائية، وهي 

حتقق يف ال�سفقات امل�سبوهة، وتقرر يف مدى جدية االأدلة، ولها احلق احل�رضي برفع ال�رضية 

امل�رضفية، االأمر الذي ي�سمح لل�سلطات الق�سائية املخت�سة واللجنة العليا للم�سارف باتخاذ 

 لطاملا عمل لبنان يف �سبيل تطبيق التو�سيات االأربعني ال�سادرة عن 
154

التدابري ال�رضورية.

فريق العمل املايل الدويل، والتي اأ�سفرت عن رفع ا�سم لبنان من الئحة الدول غري املتعاونة يف 

حزيران/ يونيو 2002. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن النظام التنظيمي اخلا�ص بامل�سارف يف لبنان 

هو نظام قوي، وميكن ا�ستقاء االأمثوالت من جتربته مع اإن�ساء اأنظمة تنظيمية جديدة )على 

�سبيل املثال قطاع االت�ساالت اليوم، والكهرباء واملياه يف امل�ستقبل، ...اإلخ(. وت�ستمر جلنة 

التحقيق اخلا�سة وم�رضف لبنان املركزي يف اأداء مهام االإ�رضاف والرقابة على املوؤ�س�سات 

املالية وال�سفقات بح�سب تو�سيات فريق العمل املايل و�سندوق النقد الدويل اإ�سافة اإىل قانون 

مكافحة تبيي�ص االأموال ال�سادر يف ني�سان/ اأبريل 2001. 

اإىل ذلك، كان للموؤ�س�سات العامة التي متلكها الدولة ح�ستها من الف�سائح. فعلى �سبيل 

املثال، كانت موؤ�س�سة كهرباء لبنان مو�سوع ف�سائح ف�ساد متكررة وهي ت�ستحوذ تقريبًا ربع 

155
العجز يف املوازنة اللبنانية.

امل�سدر نف�سه. 
 153

http://www.sic.gov.lb/overview.shtml 154

http://www.nowlebanon.com/NewsArticleDetails.aspx?ID=54907 155
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اأما اأ�سواق راأ�ص املال فهي �سعيفة يف لبنان. فلي�ص يف بور�سة بريوت �سوى اإحدى ع�رضة 

�رضكة مدرجة، بينها �ستة م�سارف. هذا ويبقى عدد ال�سفقات التجارية يف بور�سة بريوت 

يف حّده االأدنى.

امل�ساءلة وال�سفافية

بح�سب تقرير "ممار�سة العمل" يف العامل العربي Doing Business عام 2009، �سجل لبنان 

 معدل 9 على 10 يف مقيا�ص االإف�ساح مقارنة مبعدل 5.9 على 10 لدول املنطقة  العربية.  

اإن ال�رضكات اللبنانية مدعوة لالف�ساح عن تقاريرها املالية. وتقدم الت�ساريح عن ال�رضائب 

اإىل مديرية ال�رضائب يف وزارة املالية. وي�ستطيع املواطنون اأن يح�سلوا على البيانات اخلا�سة 

 بال�رضكات امل�سجلة يف وزارة االإقت�ساد والتجارة يف حال رغبوا باالطالع على م�سمونها. 

وتعتمد الرقابة على قطاع االأعمال، على ال�سناعة. فعلى �سبيل املثال، قانون التجارة اللبناين 

 هو الذي ينظم ال�رضكات، يف حني اأن جلنة الرقابة امل�رضفية هي التي تنظم عمل امل�سارف. 

امل�سكلة االأ�سا�سية يف لبنان تكمن يف اأهمية حجم االقت�ساد غري النظامي الذي يبلغ 34.1 

 والذي يعمل خارج اأي اإطار تنظيمي. هذا االأمر يعني 
156

يف املئة من الناجت االجمايل القومي،

 اأن احلكومة ال جتبي �رضائب تعادل ثلث الناجت املحلي االجمايل. 

على قطاع االأعمال اأن يرفع التقارير ب�ساأن ال�رضائب اإىل مديريات ال�رضائب يف وزارة املال. 

ويحق للمواطن اأن يح�سل على بيانات ال�رضكات امل�سجلة لدى اأمني ال�سجل التجاري يف 

 وزارة االقت�ساد والتجارة. 

حاليًا تن�سب اجلهود نحو تفعيل �سيا�سات وممار�سات مكافحة الف�ساد. اإذ تظهر ال�رضكات 

اإهتمامها يف اإجراء عملية تقييم حول مدى تطبيق مبادىء احلكم ال�سالح واعتماد �سيا�سات 

وممار�سات مكافحة الف�ساد.  

وكما ذكر �سابقًا، بداأت جمعيات االأعمال با�سدار مدونات �سلوك معدة للتوقيع عليها من قبل 

ال�رضكات االأع�ساء كافة، وبداأت بع�ص امل�سارف باعتماد مبادئ احلكم ال�سالح خ�سو�سًا 

اأنها ان�سمت اإىل اتفاقية "بازل 2". 

اآليات النزاهة

كما ذكرنا �سابقًا فاإن مبادرات مكافحة الف�ساد تاأخذ طابعًا تطوعيًا، وهي تختلف بني �رضكة 

واأخرى. فمدونة ال�سلوك التي بلورتها جمعية رجال االأعمال اللبنانيني تت�سمن اأحكامًا حول 

مكافحة الف�ساد مثل جتنب ت�سارب امل�سالح ورف�ص الر�سوة باأ�سكالها كافة. ولكن، وكما 

هو مذكور يف الدرا�سة حول النظام الوطني للنزاهة يف لبنان احلالية، لي�ص هناك من ت�رضيع 

ا على القطاع اخلا�ص.  حول ت�سارب امل�سالح يف لبنان، وهذا ينطبق اأي�سً

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�سل وظيفة رئي�ص جمل�ص االدارة 

عن وظيفة املدير العام. فالرئي�ص هو امل�سوؤول عن جميع العمليات، اأي ميكنه اأن يعني مديراً 

عامًا، ولكن الرئي�ص يبقى امل�سوؤول اأمام جمل�ص االإدارة و اجلمعية العمومية و ال�سلطات 

الر�سمية، هو من يحا�سب مبوجب القانون. وهذا بدوره ال ي�سمح بوجود م�سوؤولني فعليًا �سمن 

موؤ�س�سة ما. اإىل ذلك، اإن العدد الكبري من ال�رضكات هي مملوكة عائليًا ونادراً ما يتم الف�سل 

بني اأفراد العائلة ودورهم يف اإدارة ال�رضكة، مما يوؤدي اىل ت�سارب امل�سالح واإذا ما كانوا 

اأي�سًا اأع�ساًء يف جمعيات و/ اأو نا�سطني �سيا�سيني.

 

اآليات ال�سكاوى/االإنفاذ

ي�سري النظام الوطني للنزاهة يف لبنان اىل اأن اأحد التحديات التي تواجه النزاهة يف لبنان 

هو غياب الت�رضيعات املنا�سبة، مثل قانون حماية كا�سفي الف�ساد، مما يوؤثر اأي�سًا وب�سكل 

�سلبي على قطاع االأعمال. يف �سهر ني�سان/اأبريل 2008، ان�ساأت ال�سبكة الوطنية حول حق 

الو�سول اإىل املعلومات لرتويج قانوين الو�سول اإىل املعلومات وحماية كا�سفي الف�ساد. وما 

زال قانون حماية كا�سفي الف�ساد قيد ال�سياغة. ومن �ساأن تطبيق هذا القانون يف لبنان، اإىل 

جانب ا�ستحداث من�سب و�سيط اجلمهورية، واإن�ساء اللجنة الوطنية ملكافحة الف�ساد، اأن ي�سّهل 

اآليات ال�سكاوى اأي�سًا يف قطاع االأعمال.

العالقة بالركائز االأخرى

ميثل غياب قانون الو�سول اإىل املعلومات، وقانون حماية كا�سفي الف�ساد، وقانون حول 

ت�سارب امل�سالح وغريها من اآليات االإف�ساح وال�سفافية عائًقا كبرًيا اأمام النزاهة يف 

القطاعات اخلا�سة والعامة على حد �سواء. اإىل ذلك، يحتاج لبنان اإىل ت�رضيع خا�ص حول 

ت�سارب امل�سالح، حيث �سي�سمح ذلك بالف�سل بني القطاعني العام واخلا�ص. يف الواقع، 

وحتديداً يف فرتة ما بعد احلرب، العديد من رجال ال�سيا�سة هم يف الواقع رجال اأعمال اأثرياء، 

مما يوؤدي اإىل الرتويج للم�سالح ال�سخ�سية. 

9 نظام النزاهة الوطني14- قطاع األعمال
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املوارد/ الهيكلية

لطاملا كان للبنان وعرب التاريخ اإدارات حملية قوية. ينق�سم لبنان اإىل 6 حمافظات: بريوت، 

والبقاع، ولبنان ال�سمايل، ولبنان اجلنوبي، وجبل لبنان، والنبطية و هناك حمافظتني هما 

بعلبك/ الهرمل و عكار التي �سادق جمل�ص النواب على ا�ستحداثهما عام 2003، و لكن املرا�سيم 

التطبيقية مل ت�سدر لغاية اليوم. تنق�سم املحافظات اإىل اأق�سية والتي تق�سم بدورها اإىل بلديات. 

عدد البلديات هو يف تزايد م�ستمر. ففي عام 1968 �سّم لبنان 475 بلدية، وو�سل عددها يف 

الوقت احلا�رض اإىل 952 بلدية و41 احتاد بلديات. ن�سف القرى البالغ عددها 1706 مدينة وبلدة 

و قرية ال تخ�سع ل�سلطة البلدية، اإمنا لديها خمتار يرتاأ�ص جمل�ص القرية وميثل الدائرة االنتخابية 

 157
يف عالقته مع ال�سلطات وفقًا لقانون 27 ت�رضين الثاين/ نوفمرب 1947 )املادة 28(.

تن�ص املادة 114 من قانون البلديات على ت�سكيل احتادات البلديات لتنفيذ م�ساريع  تتخطى 

القدرات املالية اخلا�سة بالبلدية الواحدة. وقد ي�سم االحتاد عدداً غري حمدود من البلديات. 

وهو هيئة قانونية لديها ا�ستقاللية ذاتية مالية واإدارية. وترتاأ�سه جلنة موؤلفة من روؤ�ساء 

جمال�ص البلديات ذات ال�سلة.

 

وتت�سل املحافظة واالأق�سية التي تعترب �سلطة ال ح�رضية باحلكومة املركزية ولكنها ال تتمتع 

بال�سخ�سية القانونية اأو باال�ستقاللية الذاتية االإدارية واملالية. وهي تخ�سع للحكومة املركزية 

يف ما يتعلق باملوازنات واالإنفاق التي عليها اأن تتوافق وقانون املحا�سبة العمومية. 

وتنبع فكرة اإن�ساء جمل�ص اأق�سية يرتاأ�سه القائم من حذر امل�رّضع الذي يرغب باخ�ساع 

الهيئات الالمركزية ملراقبة ال�سلطة املركزية املبا�رضة، وهي ال�سامن الوحيد لعدم حتويل 

الالمركزية االإدارية اإىل المركزية �سيا�سية اأواإىل فدرالية. وتتحول وحدة الالمركزية 

االأ�سا�سية اإىل جمل�ص اأق�سية، والذي بدوره ين�سىء ثالثة م�ستويات: البلديات واحتادات 

البلديات وجمل�ص االأق�سية. 

اإن اأموال البلديات هي اأموال عامة، وبالتايل يجب اأن تت�سل باالأنظمة املالية الإعداد املوازنة 

وتنفيذها كجزء من قانون املحا�سبة العامة. تت�سمن املوازنة العامة تقديراً للم�ساريع 

االإنفاقية وتوقعًا لالإيرادات واالنفاقات البلدية لل�سنة املالية التي تبداأ يف االأول من كانون 

الثاين/ يناير وتنتهي يف 31 كانون االأول/ دي�سمرب. بعبارة اأخرى املوازنة هي من بني 

م�ساريع البلدية حيث حتدد البلديات بداية االأن�سطة وتخ�سي�ص االأموال والتكاليف املتوقعة. 

وت�سم املوازنة اأي�سًا تقديراً لل�رضائب املجباة. 

تقدم االأق�سام املختلفة داخل البلدية خطة تف�سيلية لنفقاتها املتوقعة لل�سنة املقبلة وهي ت�سكل 

القاعدة االأ�سا�سية للموازنة. وعلى رئي�ص املجل�ص البلدي اأن يرفع املوازنة اإىل املجل�ص قبل 

نهاية اآب/اأغ�سط�ص من كل عام. ويجب اأن تاأخذ املوازنة �سكل التقرير مرفقة بقائمة النفقات 

املتوقعة واحل�ساب النهائي الآخر ال�سنة وتو�سيح لكل بند من بنود املوازنة. ويناق�ص املجل�ص 

املوازنة بالتف�سيل وي�سوت عليها قبل نهاية ت�رضين الثاين/نوفمرب من العام نف�سه. ويجب اأن 

توافق ال�سلطة االإدارية املمثلة بوزير الداخلية والبلديات عرب القائمقام امل�سوؤول عن الق�ساء 

 ويجب على املجل�ص البلدي اأن 
158

واملحافظة على املوازنة. وتطبق املوازنة بعد املوافقة عليها.

 
159

يوافق على االأن�سطة اجلديدة واالنفاقات غري املوجودة يف املوازنة املقررة.

http://www.cities-localgovernments.org/gold/Upload/country_profile/Lebanon.pdf 157

Emile El Hayek, Financial Legislation Municipalities, (Beirut: [s. pb.], 1985), p. 41.

Article 27, Decree No. 14969 of 30 November 1963, the General Accounting Law.
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وفقًا لقانون البلديات تختلف املوازنة باختالف عدد املواطنني وبح�سب جباية ال�رضائب 

على مدى ثالث �سنوات. ولكن عمليًا ترتبط املوازنة بالق�سايا ال�سيا�سية.

و ت�سم موارد البلدية:

ال�رضائب التي جتبيها البلدية مبا�رضة.  ●

ال�رضائب التي جتبيها الدولة، املوؤ�س�سات العامة اأو اخلدمات احلكومية مل�سلحة البلدية. ●

والتي تودع يف �سندوق  ● البلديات  با�سم جمموعة من  الدولة  التي جتبيها  ال�رضائب 

بلدي م�ستقل.

خمتلف املوارد مثل املنح والقرو�ص والغرامات واملداخيل من ال�سنوات ال�سابقة والدعم. ●

معظم البلديات يف لبنان ال متلك قاعدة املوارد وال�رضائب االأ�سا�سية لتلبية حاجات التنمية 

املحلية لل�سكان املحليني. يف معظم االأحيان، اإن  حجم البلديات هو غري منا�سب، مما يجعل 

عملية تاأمني املوارد املالية املطلوبة لتوفري اخلدمات بامل�ستوى املقبول اأمراً �سعبًا.

حاليًا تتلقى البلديات اأموااًل من م�سادر خمتلفة االأمر الذي يجعل من ال�سعب حتليل 

املوازنة املحلية والتقرير املايل اأمراً �سعبًا. ويتم توفري اأموال اإ�سافية مل�ساريع التنمية 

املحلية من خالل ال�سندوق البلدي امل�ستقل حتت اإ�رضاف وزارة املال، لكن ال وجود الأرقام 

وا�سحة حول ال�سندوق. تعتمد البلديات يف لبنان ب�سكل كبري على التحويالت الالزمة من 

احلكومات املركزية.

على م�ستوى البلدية ت�سكل االإيرادات املحلية جزءاً متدنيًا من جمموع االإيرادات. وال�رضيبة 

على قيمة االأجارات هي امل�سدر االأ�سا�سي لالإيرادات املحلية للبلديات.يحق الأع�ساء البلدية 

املنتخبني الو�سول اإىل ال�سناديق من خارج املوازنة واأن يطالبوا باأي معلومات يرغبون فيها.

دور املوؤ�س�سة/القطاع كاحدى ركائز النظام الوطني للنزاهة

عام 1997، �سدر القانون رقم 118 بهدف تعزيز ا�ستقاللية البلديات املالية وتنظيم 

االنتخابات البلدية كل 6 �سنوات. ولكن، من اأجل حماية م�سالح الدولة العليا واالمتثال 

ممت هيكلية البلديات على نحٍو ي�سمن تبعيتها  للقوانني واالأنظمة ومبادئ القانون العامة، �سُ

اإىل ال�سلطة املركزية، فهي تخ�سع لو�ساية عدد كبري من موؤ�س�سات الدولة. وعلى ال�سلطة 

املركزية اأن توافق على اأهم قرارات جمل�ص البلدية. قد ت�ستغرق موافقة ال�سلطة املعنية وقت 

طويل بيد اأن جمل�ص البلدية ي�ستطيع العودة اإىل املادة 63 من قانون البلديات، التي تعترب اأن 

القرارات موافق عليها تلقائيًا اإذا مل تعط االإدارة راأيها �سمن فرتة �سهر من تاريخ االإبالغ.

امل�ساءلة

ُيعد �سقف االنفاق امل�ستقل الذي تتمتع به البلديات منخف�ص جداً. فبدون اأي موافقة، يحظر 

القانون على رئي�ص البلدية االنفاق على مواد اأو اأ�سغال تتخطى كلفتها 3 ماليني لرية لبنانية 

(2000 دوالر اأمريكي) كما يحظر على املجل�ص البلدي االنفاق على اأي م�رضوع تتخطى 

قيمته 20 مليون لرية لبنانية (13372 دوالر اأمريكي).
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يتم حتديد �سقف االنفاق من قبل احلكومة املركزية للتخفيف من امليل اإىل الف�ساد على 

امل�ستوى املحلي. وهذا يعك�ص اخلوف من اأن يقوم رئي�ص البلدية بتحويل االأموال اإىل م�ساريع 

مل�سلحته ال�سخ�سية. وُيخ�سى اأي�سًا اأن "ي�ستغل الزعماء املحليون الالمركزية لكي يزيدوا 

من احكام قب�ستهم على املجتمع املحلي ويحققوا االأرباح من تدفقات االنفاق املختلفة 

160
املتفق عليها على امل�ستوى املحلي دون الرقابة املركزية".

وكما هو حال جميع االأجهزة االإدارية العامة، تخ�سع البلديات اللبنانية مل�ستلزمات القانون 

اخلا�ص باملالية العامة واملر�سوم رقم 82/5595.

تخ�سع البلديات لرقابة مالية من قبل ديوان املحا�سبة  و"املراقب املايل العام" والتفتي�ص 

املركزي ل�سمان االمتثال لقانون املحا�سبة العمومية. 

وجتري عملية اإختيار البلديات التي �ستخ�سع لرقابة ديوان املحا�سبة مبوجب مر�سوم حكومي، 

باقرتاح من وزير الداخلية والبلديات. 

يقوم ديوان املحا�سبة بالرقابة على امل�ساريع والعقود، قبل وبعد تنفيذها، وهو يتحقق من 

161
�سحة املعاملة وتطابقها مع خم�س�سات املوازنة ال�سنوية.

تن�ص املادة 95 من قانون البلديات على اأن ال�سوؤون املالية اخلا�سة لبلدية بريوت وبع�ص 

البلديات واحتادات بلديات، تعنّي مبوجب مر�سوم �سادر عن جمل�ص الوزراء، وتخ�سع لرقابة 

 والبلدية تتوكل بدفع اأجره، مما يخلق 
162

مراقب اإداري عام مرتبط مبا�رضة بوزير الداخلية.

 والتدقيق.ال توجد اأي�سًا ا�ستقاللية 
163

ت�ساربًا يف امل�سالح وا�ستغالاًل ملبداأ ا�ستقاللية الرقابة

مالية يف جمال االإنفاق. يقوم املراقب العام مبراقبة تنفيذ املوازنة واإدارة اأموال البلدية 

ومواردها.ي�سمن التفتي�ص املركزي، وبطلب من وزير الداخلية، تطابق العالقات االإدارية 

164
واملالية مع االأنظمة.

اآليات النزاهة

تن�ص املادة 80 من قانون البلديات على اأن ي�رضف جمل�ص اخلدمة املدنية على موظفي 

اخلدمة املدنية، من حيث تعيينهم، ونقلهم، و�رضفهم، وت�رضيحهم، وانهاء خدمتهم، وم�سائل 

 
165

الن�شباط. كما اأنه يراقب مهاراتهم وتدريب املوظفني اجلدد.

تخ�سع البلديات الإ�رضاف مايل من قبل وزارة العدل اأمام املحاكم، وتفيد املادة 66 من 

قانون البلديات باأن التحكيمات تخ�سع ملوافقة جلنة ال�سوؤون البلدية داخل وزارة العدل 

ب�ساأن ق�سايا عالقة اأمام املحاكم، وتوافق عليها اللجنة الت�رضيعية واملجل�ص داخل 

الوزارة على الق�سايا التي مل تعر�ص على املحكمة.

Georges Corm, «Cooperation et mobilisation des resources financieres pour le developpment du-

rable de la mediterranee, plan bleu, centre d’activitie regional,» Pnue, December 2003, p.22.

 الفقرة 2، املادة 2، املر�شوم اال�شرتاعي رقم 82 ال�شادر يف 16 اأيلول/�شبتمرب 1983، تنظيم ديوان املحا�شبة.
161

 املواد 95و96و97و98و99 من املر�شوم رقم 118 ال�شادر يف 30 حزيران/يونيو 1977، قانون البلديات، واملادة 105 من 
162

املر�شوم 5595 ال�شادر يف 22 ت�رضين االأول/اأكتوبر 1982.

 امل�شدر نف�شه.
163

Al Hayek, Financial Legislation Municipalities,p.34.

Ibid., p.346.
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ميثل تعدد عمليات الرقابة حاجزاً اأمام اإجراءات العمل ويبطئ من عمل االإدارة املحلية 

وتنفيذ امل�ساريع.مينح القانون مكتب التدقيق احلكومي �سلطة فر�ص الغرامات على اأي 

موظف يرتكب الف�ساد. وطبعًا معظم هذه البنود مل ت�ستخدم، واملواطنون ي�ستكون با�ستمرار 

من ا�ست�رضاء الف�ساد و�سوء ا�ستخدام االأموال العامة داخل املوؤ�س�سات االإدارية اللبنانية مبا 

فيها البلديات. وال�سبب االأ�سا�سي وراء هذا اخللل هو ال�سعور باالإفالت من العقاب الذي تعززه 

ح�سانة الوظيفة للموظفني يف املالك واحلماية التي يحظى بها معظم املوظفني املدنيني من 

 
166

زعمائهم ال�سيا�سيني يف حال اُدعي عليهم )غالبًا ما تكون غري قانونية(.

ال�سفافية

من حيث ال�سفافية لدى البلديات تاريخًا مثرياً. فقد اأفاد واأبلغ العديد من املواطنني عن 

 
167

االنتهاكات التي ترتكبها البلديات، وبع�ص روؤ�ساء واأع�ساء البلديات متت اإحالتهم اإىل العدالة.

تفيد املادة 45 باأنه اإذا رغب اأحد الناخبني باحل�سول على مر�سوم معنّي ي�سدر عن البلدية، 

عليه اأواًل اأن يح�سل على املوافقة ثم اأن يدفع ثمن ال�سند.

ال�سكاوى/ اآليات االنفاذ

متار�ص هيئة التفتي�ص املركزي، اخلا�سعة مبا�رضة لرئي�ص الوزراء، الرقابة على جميع 

موظفي الدولة، مبا فيهم موظفو البلديات، واإمنا لي�ص على املمثلني املنتخبني. 

ويعالج الف�سل 6 من قانون البلديات م�ساألة املحاكمات التاأديبية واجلرمية. وتفيد املادة 

103 باأن االجراءات التاأديبية تنطبق اأي�سًا على رئي�ص املجل�ص البلدي اأو نائبه اأو اأي 

م�سوؤول يف املكتب التنفيذي يف حال ح�سل انتهاك للقواعد واالأنظمة مما يوؤثر على م�سلحة 

البلدية. يحق للم�ستبه بهم  الدفاع عن اأنف�سهم من خالل تعيني حمام.

ق�سمت املادة 104 االجراءات التاأديبية اإىل فئتني. الفئة االأوىل ت�سمل التحذير والتاأنيب. اأما 

الفئة الثانية فرتّكز على ال�رضف من الوظيفة ملدة �سنة وعلى الطرد. 

العالقة بالركائز االأخرى

ترتبط هذه الركيزة بكافة ركائز النظام الوطني للنزاهة. فاحلكومات املحلية اأ�سا�سية وتلعب 

دوراً مركزيًا يف املجتمع. ومتثل البلديات الو�سيط بني املواطنني واحلكومة املركزية. وهي 

تتداخل مع كافة الهيئات االقت�سادية وال�سيا�سية واملدنية التي ت�سكل الدولة. وت�ستطيع 

ال�سلطة املركزية اأن تطّبق من خالل احلكومات املحلية �سيا�سات واآليات عديدة ملكافحة 

ق املجتمع البلدي جهوده مع البلديات الدخال عدد من االإ�سالحات. ونتج 
ّ
الف�ساد. وقد ن�س

عن اأن�سطة ممار�سة ال�سغط اإنتخابات بلدية فّعالة بعد مرور 35 عامًا. وقبل االنتخابات 

البلدية عام 1998 كان املواطنون اللبنانيون حمرومني من انتخاب جمال�ص بلدية واآخر 

انتخابات �ساركوا فيها كانت عام 1963.

http://www.cities-localgovernments.org/gold/Upload/country_profile/Lebanon.pdf 166

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 Goevern-
ment Performance, Lebanon - Case Study (Beirut: World Bank and Lebanese Center for Policy 

Study, 2004). 
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9 نظام النزاهة الوطني 16- المؤسسات الدولية

املوارد/ الهيكلية

يعد التدويل جزءاً مهمًا يف جميع امليادين ال�سيا�سة، االقت�سادية واالإجتماعية واالأمنية 

والق�سائية. منذ عام 1976 ولغاية عام 2005، دخلت قّوات الردع العربية اإىل االأرا�سي 

اللبنانية لو�سع حد لالإ�سكاالت املدنية. اأما يف ما يتعلق بالقوات ال�سورية فدخلت عام 

1976 وبقيت حتى عام 2005. 

لبنان هو واحد من اأكرث بلدان العامل مديونة، وتتخطى قيمة هذا الدين 55 مليار دوالر 

اأمرييكي، كما واأن ن�سف هذا املبلغ يعود اإىل املجتمع الدويل. يف جمال التنمية االجتماعية، 

غالبًا ما تكون منظمات املجتمع املدين، واحلكومات الدولية، والوكاالت وال�رضكات املانحة 

هي التي حت�سن الو�سع البيئي و ت�ساعد يف احل�سول على الرعاية ال�سحية وتقدم 

معونات االإغاثة خالل اأوقات االأزمات. 

اأما من الناحية االأمنية، فقد �سّكل لبنان ومنذ عام  1978 موطنًا لقوات االأمم املتحدة 

احلافظة لل�سالم يف لبنان، و الذي اأعيد  التاأكيد على مهامها بعد احلرب االإ�رضائيلية على 

لبنان يف متوز/ يوليو 2006. بعد اغتيال رئي�ص جمل�ص الوزراء رفيق احلريري وبعد مرور 

لبنان يف فرتة اغتياالت مل يعرفها من قبل، اأ�س�ست االأمم املتحدة حمكمة دولية واأطلقت 

عليها ا�سم "املحكمة الدولية اخلا�سة بلبنان" للتحقيق واالدعاء على امل�ستبه بهم.

يف جمال مكافحة الف�ساد اأهم الالعبيني الدوليني هم: وكالة االأمم املتحدة للتنمية الدولية 

)UNDP( الدول االأع�ساء يف االحتاد االأوروبي، وهيئة االحتاد االأوروبي بنف�سها. معظم 

الالعبون الدوليون يعملون بالتن�سيق مع �رضكاء يف املجتمع املدين اللبناين واحلكومة 

اللبنانية. املوا�سيع امل�سرتكة تت�سمن: ا�سالحات اإدارية للحكم ال�سالح، م�ساعدة مادية 

لالإ�سالحات ال�سيا�سية واالقت�سادية املدرجة على جدول اأعمال احلكومة اللبنانية، وتطوير 

الق�ساء لي�سبح م�ستقاًل. تقدم وكالة االأمم املتحدة للتنمية الدولية منح بقيمة 50000 دوالر 

اأمريكي للمبادرات املحلية  لتعزيز ال�سفافية وامل�ساءلة من خالل مركز اأمريكا وال�رضق 
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.)AMIDEAST( )االو�سط خلدمات التدريب والتعليم )امدي�ست

اإن االإحتاد االأوروبي �سلط ال�سوء على اأهمية الت�سديق وتنفيذ اتفاقية االأمم املتحدة 

ملكافحة الف�ساد )UNCAC( فهذه االتفاقية هي اتفاق �سامل لتعزيز الت�رضيعات االآيلة اإىل 

مكافحة الف�ساد يف جميع القطاعات.  

 

دور املوؤ�س�سة 

نادراً ما توافق احلكومة على م�ساريع الالعبني الدوليني اأو تن�سق معهم ولكن توجد ا�ستثناءات. 

فعلى �سبيل املثال، ميكن تعريف اإحدى اال�سرتاتيجيات االآيلة اإىل اجراء اإ�سالح انتخابي، 

وهو م�رضوع قانون �سهد مداوالت ملحوظة يف الربملان ويبقى م�سّي�سًا ب�سكل وا�سع، على 

اأنها من املبادرات التي حظيت باأف�سل املوارد، بدعم من املجتمع الدويل. كذلك يعمل 

العبون دوليون اآخرون، مثل االأمم املتحدة والبنك الدويل ومنظمات غري حكومية دولية 

اأ�سغر حجمًا، من اأجل التنمية والرتويج ملكافحة الف�ساد يف لبنان من خالل مذكرات عن 

ال�سيا�سة املتبعة والتدخل املبا�رض �سمن احلكومة. وّقع البنك الدويل على �سفقة مع وزارة 

الف�ساد. ون�ساطات مكافحة  املدين  باملجتمع  اخلا�ص  الق�سم  يرجى مراجعة  اأميدي�ست  املعلومات حول هبات  ملزيد من 
 168



140 نظام النزاهة الوطني-لبنان 2011

املال للم�ساعدة على الرتويج لل�سفافية يف م�سار و�سع املوازنة وكان برنامج االأمم املتحدة 

للتنمية اأحد اأكرب امل�ساهمني يف الرتويج للوعي املحلي الآثار الف�ساد على املجتمع، حيث 

و�سع برناجمًا خا�سًا �سمي "نحو حوار وطني حول الف�ساد يف لبنان" ب�رضاكة مع اجلمعية 

اللبنانية لتعزيز ال�سفافية - ال ف�ساد. 

اإن امل�ستوى املتدين يف التن�سيق بني الالعبيني الدوليني، اأدى اإىل اإزدواجية يف العمل: ناحية 

امل�ساريع التي تطبق حول تعزيز احلكم ال�سالح، واإىل م�ساعفة اجلهود لتحقيق هذا الهدف. 

اإذ تبدو حاليًا االأف�سلية للم�ساريع الق�سرية املدى على ح�ساب امل�ساريع الطويلة املدى، 

التي تت�سمن معايري م�ستدامة حول احلكم ال�سالح. وهذه النتيجة تربز ب�سكل وا�سع يف عمل 

الالعبني الدوليني مع املجتمع املدين. ولكن امل�ساريع املبا�رضة، تلك التي تخ�سع لتن�سيق مع 

احلكومة من اأجل االإ�سالح، تبدو اأكرث فعالية الأنها ت�ستطيع حتقيق نتائج فورية. ومن املهم 

اأن نلفت النظر اإىل اأن معظم امل�ساريع ال�سادرة عن الالعبني الدوليني الذين يعملون مبا�رضة 

مع احلكومة تتعلق مبو�سوعات االقت�ساد وتخفيف الدين العام، ونادراً ما ت�سمل ق�سايا اأكرث 

ح�سا�سية تتعلق باالإ�سالح ال�سيا�سي.

يعمل الالعبون الدوليون ب�سكل م�ستقل ولكن غالبًا ما حتفزهم االأهداف ال�سيا�سية. وكنتيجة 

لذلك، متيل مثاًل احلكومة ال�سعودية والوكالة االأمريكية للتنمية الدولية واالحتاد االأوروبي 

والبنك الدويل اإىل العمل مع القوى املنا�رضة للحكومة �سمن احلكومة اللبنانية. من جهة 

اأخرى، متيل احلكومة االإيرانية، وهي امل�ساهم االأبرز يف التنمية االجتماعية، اإىل ح�رض 

م�ساعدتها باملجتمعات املحلية التي تدعم املعار�سة بقيادة حزب اهلل. توجد ا�ستثناءات 

عن هذه القاعدة، وحتديداً بالن�سبة اإىل م�ساريع التنمية االجتماعية. ولكن حني يتعلق االأمر 

مبناق�سة مبادرات احلكم ال�سالح فاإن الهم االأول هو يف ال�سيا�سة وبالتايل ي�سبح مقّيداً اأكرث 

على م�شتوى اخلطوط ال�شيا�شية. 

اآليات املحا�سبة/ النزاهة 

ب�سكل عام، تو�سع القوانني التي تنظم عمل الالعبني الدوليني قبل اإطالق امل�ساريع �سواء 

نفذوها مع احلكومة اأو مع منظمات املجتمع املدين. بيد اأن يف لبنان جهوداً قليلة ملراقبة 

عمل الالعبني الدوليني فعليًا يف جمال مبادرات مكافحة الف�ساد. يف الواقع، العك�ص هو 

ال�سحيح، حيث اأن الالعبني الدوليني هم امل�سوؤولون عن حماولة امل�سي قدمًا باأجندة خالية 

من الف�ساد داخل احلكومة واحلوؤول دون ت�سارب امل�سالح اإ�سافة اإىل الرتويج لالإ�سالح 

االإداري. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن امل�ساورات املحلية لي�ست �رضورية كي يبداأ الالعبون 

الدوليون بالعمل حيث ميلك اأفراد املجتمع فر�سة حمدودة الإعطاء راأيهم يف العمل االآيل 

ملكافحة الف�ساد. واملنتدى الوحيد حيث ي�ستطيع ال�سعب اأن يوؤثر ولو قلياًل هو امل�ساريع التي 

تنفذ من خالل منظمات املجتمع املدين. ولكن حتى منظمات املجتمع املدين تبقى غائبة عن 

اأي توافق اآراء عام وهي ملتزمة ب�سكل وا�سع ونا�سط بحمالت توعية املواطنني التي ترّوج 

لعملها التنظيمي مع القطاع العام.

 

ال�سفافية/ ال�سكاوى- اآليات االنفاذ

من الوا�سح غياب اأي عمليات اف�ساح عن القواعد التي تنظم عمل الالعبني الدوليني يف 

لبنان. يف معظم احلاالت يتم اإعطاوؤهم حرية الت�رضف. اأما املوازنات فهي يف ت�رضف 

الدولة امل�سيفة فقط ويف ت�رضف العامة لو قرر الالعب ن�رض تقارير تك�سف وحتّدد اأن�سطته. 

والالعبون الدوليون ين�رضون تقريبًا وب�سكل دائم الوثائق اخلا�سة مببادراتهم يف لبنان. من 
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الرائج اإخ�ساع امل�ساريع لعمليات تقييم اأولية، ومتابعة، مع ا�سدار تقارير اختتامية حول 

جناح امل�رضوع. وعلى الرغم من �سهولة اقتفاء اأثر امل�ساريع �سمن ال�سيا�سة العامة والرتويج 

ملكافحة الف�ساد، فاإن امل�ساريع التي تطبقها دول اخلليج العربي واإيران ترتك القليل من 

االآثار الورقية القتفائها. 

بدون قاعدة لتنظيم العمليات التي يقوم بها الالعبون الدوليون، تبقى احلكومة عاجزة عن 

مراقبة اأي ا�ستغالل لل�سلطة. وكنتيجة لذلك فقد اأعطيت منظمات املجتمع املدين م�سوؤولية 

كبرية للعمل كطرف ثالث لالإ�رضاف على عمل الالعبني الدوليني يف لبنان. ولكن تبقى قدرة 

منظمات املجتمع املدين �سعيفة جداً كي ي�سمح لها باال�سطالع بهذا العبء الذي ي�ساف 

اإىل دورها املهم اأ�ساًل. وما يزيد االأمر تعقيداً هو اأن العديد من منظمات املجتمع املدين ال 

ت�ستطيع اأن تكون مراقبًا م�ستقاًل حيث اأن الكثري منها لديه انتماءات �سيا�سية اأو موجود فقط 

كنتيجة لتدخل وم�ساعدة الالعبني الدوليني. 

العالقة بالركائز االأخرى

قد يتحّول الغياب املتنامي ملراقبة مدى نزاهة الالعبني الدوليني اإىل م�سكلة اأ�سا�سية، حيث 

اأن ال�ساحة ال�سيا�سية اللبنانية تبقى منق�سمة يف االأعماق. فمن دون اآليات منا�سبة، �سيكون 

لالعبني الدوليني اليد الطليقة يف اإمالء م�ساركتهم، وقد يعزلون اأجزاء من املجتمع املدين من 

خالل م�ساريعهم. يف لبنان ي�سبح الالعبون الدوليون اأقرب اإىل اأن يو�سفوا على انهم امتداد 

الأهداف �سيا�سية حملية اأكرث منه كم�سلحني للمجتمع وهذا اأمر خطري. فكل جانب من ال�ساحة 

ال�سيا�سية املنق�سمة لديه رعاته وحكوماته اأو اأن الالعبني الدوليني غالبًا ما يخو�سون يف 

م�ساريع قد تبدو مهددة الأحد االأطراف، فيما ت�سّجع الت�سكيلة ال�سيا�سية االأخرى.

يوؤدي تزايد االنق�سام داخل املجتمع اللبناين ب�سبب عمل الالعبني الدوليني مع وكالء حمليني 

عو�سًا عن العمل مع ال�سعب ب�سكل عام، وغياب االأهداف ال�سيا�سية، اإىل اإعاقة اأي تقّدم على 

�سعيد ركائز اأخرى يف النظام الوطني للنزاهة. اإن ق�سايا االأمن والنزاهة داخل االجراءات 

احلكومية، بدءاً من التنفيذ و�سواًل اإىل الت�رضيع، هي كلها على املحك. ميكن بناء النزاهة فقط 

�سمن نظام اأعطى طابعًا ر�سميًا لنظام ال�سوابط واملوازين الذي يوؤّمن الثقة بني الف�سائل 

ال�سيا�سية املتعار�سة. وما يبقى يف لبنان هو نظام تغيب عنه االآليات املنا�سبة من �سوابط 

وموازين يف تعامل احلكومة مع الالعبني الدوليني مما يوؤدي اإىل اإ�ساعة جو من عدم الثقة.

 

حني يعمل الالعبون الدوليون مع املجتمع اللبناين، �سواء ب�ساأن ترويج مكافحة الف�ساد، اأو 

من اأجل التنمية االجتماعية، من ال�رضوري اأن يكونوا ح�سا�سني الأي انق�سامات �سيا�سية واأن 

ياأخذوا بعني االعتبار جميع فئات ال�سعب. وبوجود هوؤالء امل�ساهمني الكبار يف املجتمع 

اللبناين، تقريبًا يف كل قطاع، يبقى اأحد التحديات الرئي�سية قائمًا، وهو تعزيز قدرات 

احلكومة على املراقبة و�سمان عدم ا�ستخدام جهود الالعبني الدوليني فقط للدفاع عن 

م�ساحلهم الوطنية، حيث اأن ذلك من �ساأنه اأن يزيد من العزلة، واأن يزيد من االنق�سام داخل 

�ساحة �سيا�سية طفح الكيل فيها اأ�ساًل.
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املوارد/الهيكلية

حني اأخذت احلكومة ال�سورية قرارها باخلروج من لبنان يف ني�سان / اأبريل 2005، بدا 

لبنان للوهلة االأوىل قادراً على ال�سيطرة على �سوؤونه االأمنية الداخلية. لكن ما لبثت االأمور 

اأن تاأزمت وعاد لبنان اإىل دوامة التوترات الطائفية واملذهبية، و متحورت اخلالفات حول 

املو�سوع االأمني ب�سورة خا�سة.

و قد ح�سل تطّوران رئي�سيان يف هذه الفرتة كان لهما اإنعكا�سات اأمنية على لبنان. االأول 

كان تعزيز قوات حفظ ال�سالم التابعة لالأمم املتحدة يف اجلنوب )اليونيفل( كنتيجة للعدوان 

االإ�رضائيلي عام 2006. والثاين، هو دور املقاومة التي ي�سطلع بها حزب اهلل �سد العدو 

االإ�رضائيلي والطلب اإليه بعدم التواجد يف املناطق التي تتواجد فيها القوات الدولية، اأي 

�سمايل نهر الليطاين، مما �سّو�ص حدود امل�سوؤوليات و انعك�ص على الداخل اللبناين نقا�سًا 

وا�سعًا بني القوى ال�سيا�سية املختلفة تراوح بني التاأييد واملعار�سة. 

دور املوؤ�س�سة 

يعرف عن اجلي�ص اللبناين اأنه املوؤ�س�سة الوحيدة التي متكنت من البقاء فوق النزاعات 

الطائفية التي ع�سفت بالبالد وقام بواجباته وم�سوؤولياته بغ�ص النظر عن اإنتماءات اأفراده 

الطائفية. وكما هو وارد بالتف�سيل يف الركيزة اخلا�سة باأجهزة اإنفاذ القانون، فاإن املنا�سب 

العليا ي�شغلها �شباط ميثلون طوائف حمددة. و لكنهم جنحوا لغاية اليوم عند تاأدية واجباتهم 

 بعدم االإ�سطفاف اإىل جانب اأي طائفة اأو طرف �سيا�سي، االأمر الذي اأك�سبهم اإحرتام اجلميع.

 وقد برهن اجلي�ص اأنه عندما يواجه خطراً خارجيًا، فاإنه قادر على املحافظة على �سالمة 

املواطنني اللبنانيني واأف�سل برهان كان يف اأيلول/ �سبتمرب 2007 يوم جنح يف حماية 

املواطنني اللبنانيني الذين يعي�سون يف خمّيم نهر البارد �سمال طرابل�ص من االإعتداءات التي 

مار�سها تنظيم فتح االإ�سالم داخل املخيم. ومتكن من اأن يحول دون انت�سار هذه املجموعة 

اإىل داخل املخيمات الفل�سطينية االأخرى يف باقي املناطق اللبنانية. 

يف اأوقات االأزمة، تبقى املوؤ�س�سة الع�سكرية الدرع الواقي للمجتمع، ك�سامنة مل�سالح الوطن وال 

تتبع اأي جماعة اأو طائفة. فاجلي�ص اللبناين معروف بحياده منذ االإ�ستقالل، وحني ن�سب نزاع 

عام 1958 بني القوى املوالية مل�رض والقوى املوالية للغرب، اختار العماد فوؤاد �سهاب اأن ال 

يتدخل اجلي�ص مل�سلحة اأي طرف، و�سعى للعب دور نا�سط يف حفظ ال�سالم. وعندما انتهت االأزمة 

بعد اأ�سهر من التوترات، انتخب رئي�سًا للجمهورية، وقد �سغل هذا املن�سب لغاية عام 1964. 

لكن بدا اأنه من ال�سعب املحافظة على موقف عدم االنحياز نظراً اإىل طبيعة النظام 

اللبناين املبني على اأ�س�ص طائفية، مما جعله عر�سة للتدخالت اخلارجية. كما اأن موقع 

لبنان اجليو�سرتاتيجي اأثبت ثقل امل�سوؤولية. خالل احلرب االأهلية التي دامت خم�ص ع�رضة 

�شنة، عجز اجلي�س عن البقاء على احلياد وانفرط عقده. وكان �شعفه ناجم عن اإ�رشار 

الفئات ال�سيا�سية املختلفة واملتعاقبة على اإبقاءه �سعيف الت�سليح خ�سية من اأن يقوم 

بانقالب ع�سكري على غرار عدة دول عربية يف املنطقة، ومل ُيَعد اإىل تنظيمه وتوحيده اإال 

بعد انتهاء احلرب االأهلية عام 1990.
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امل�ساءلة/ اآليات النزاهة

بعد عدوان ا�رضائيل على لبنان يف متوز/ يوليو 2006، اأ�سبحت مهمة حماية لبنان من 

التهديدات اخلارجية موزعة بني اجلي�ص اللبناين، واليونيفيل، واملقاومة، ب�سكٍل غري مبا�رض، 

نظراً اإىل الرتكيبة الطائفية للبنية ال�سيا�سية اللبنانية. وهذا الواقع اأّدى يف بع�ص االأحيان 

ل  اإىل مواجهات بني االأطراف ال�سيا�سية املتناحرة، ح�سمت بف�سل اجلي�ص اللبناين وبعد تو�سّ

اأطراف النزاع اإىل اتفاق الدوحة يف قطر بعد اأحداث ال�سابع من اأيار/ مايو 2008.

واأما على �سعيد املواجهة مع اإ�رضائيل فقد اتخذت االأمم املتحدة قراراً بتعزيز قوات حفظ 

ال�سالم املتمثلة باليونيفيل يف لبنان. فاأ�سدر جمل�ص االأمن القرار رقم 1701 عام 2006، 

ليوؤكد جمدداً على التزامه بال�سالم على احلدود. ويف حماولة خللق ا�ستقرار طويل املدى، 

رفع القرار 1701 عديد اليونيفيل اإىل 15 األف جندي، وفر�ص حظراً على ت�سليم االأ�سلحة الأي 

فئات من خارج الدولة، ودعا لبنان اإىل نزع �سالح جميع املجموعات امل�سلحة من خارج 

الدولة. ومنذ �سدور القرار املذكور، انت�رض اجلي�ص اللبناين يف اجلنوب لتعزيز �سيطرة الدولة 

يف املنطقة بالتن�سيق مع قوات اليونيفل. 

ال�سفافية/ال�سكاوى- اآلية االنفاذ

ميثل وجود فئات مقاومة للعدو االإ�رضائيلي من خارج الدولة مكّونًا اآخر يزيد من تعقيد 

عملية فهم واقع االأمن يف لبنان. اإذ لذلك تاأثري مبا�رض على دور الدولة  االأ�سا�سي يف حفظ 

االأمن. ويدور نقا�ص دائم بني االأطراف ال�سيا�سية املختلفة حول دور املقاومة يف الدفاع 

عن االأرا�سي اللبنانية. فهي متتلك ال�سالح والنفوذ ال�سيا�سي والدعم ال�سعبي يف العديد 

من املناطق، وهناك دعوات عديدة لكيفية معاجلة مو�سوع ال�سالح ، ولكن هذا املو�سوع 

مازال معلقًا لغاية اليوم. كما اأن موقعها �سمن احلياة ال�سيا�سية ي�سكل م�ساألة �سائكة اإىل 

اأبعد حد. فبع�ص االأطراف ال ي�سعر باالإرتياح اإىل وجود ال�سالح يف يد فئة معينة، بينما 

توؤكد املقاومة اأن �سالحها هو للدفاع عن االأرا�سي اللبنانية فقط يف وجه اأي عدوان قد 

 وبعد مغادرة ال�سوريني ال�ساحة اللبنانية عام 2005 ، كان �سالح 
169

يتعر�ص له لبنان.

املقاومة اأهم املوا�سيع التي تداولها املتحاورون على طاولة احلوار الوطني، و م�ساألة 

االأمن مثل كّل امل�سائل الرئي�سية ال حتّل اإاّل باتفاق االأطراف ال�سيا�سية االأ�سا�سية عليها ، 

وهذا اأمر مل يح�سم لغاية اليوم.

Julia Choucair, «Lebanon: Finding a Path from Deadlock to Democracy,» Carnegie Papers, no.64 

(2006), p.11.
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aspx
 ● http://www.omsar.gov.lb/Cultures/enUS/Press%20Area/Minister%20Activities/Pages/Ministry-

Achievements.aspx
 ● http://www.openbudgetindex.org/files/cs_lebanon.pdf
 ● http://www.parliament.gov.lb/doustour/default.htm
 ● http://www.pcm.gov.lb/NR/rdonlyres/91F066AB-4D7C-4A3D-9F79-179AC3FE283E/0/3yearsAc

hievements.pdf
 ● http://www.pogar.org/countries/theme.asp?th=2&cid=9
 ● http://www.pogar.org/countries/theme.aspx?t=12&cid=9
 ● www.pogar.org/publications/legislature/2008/studies/sum-representation-leb-a.pdf
 ● http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/c-476/nr-365/i.html
 ● http://www.rdcl.org.lb/CodeofEthicsText.pdf
 ● http://www.rru.worldbank.org/Documents/PapersLinks/informal_economy.pdf
 ● http://www.rsf.org/Lebanon,25436.html?Valider=OK
 ● http://www.sic.gov.lb/overview.shtml
 ● http://www.sic.gov.lb/reports.shtml
 ● http://www.transparency-lebanon.org
 ● http://www.undp.org.lb/communication/news/NewsDetail.cfm?newsId=40
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