
1 
 

 حول الفساد ومكافحته

 :مقدمة

ليس من قبيل الصدفة أن يشهد العالم العربي، ومنه لبن�ان، انتفاض�ات وث�ورات متنوع�ة وأن تتفج�ر 

األوضاع السياسية واالجتماعية فيه بصورة متزامنة نتيجة ما يشكو منه المواطن من سوء األحوال 

وقهر، وما يواجهه من ص�عوبات وتح�ديات في معيشته وظروفه الحياتية وما يعانيه من فقر وبؤس 

في بناء مستقبله، وما يكابده من حرمان وضيق عيش، وما يواجه�ه م�ن اض�طهاد وتعس�ف ومعان�اة 

في الوصول إلى حقوقه أو ممارسة حرياته، وما يقع تحت ناظريه من فساد وسوء استعمال للس�لطة 

الفس�اد عل�ى ك�ل ش�فة ولس�ان، ب�ل ب�ات واسغالل للنفوذ وهدر من المسؤولين للمال العام، حتى ب�ات 

الفساد ظ�اهرة م�ن الظ�واهر الب�ارزة ف�ي الحي�اة السياس�ية واالجتماعي�ة واالقتص�ادية، والمس�لم به�ا، 

بحيث اصبحت هذه الظاهرة قاعدة من قواعد الحكم واإلدارة، ال يتجرأ أحد على التعرض له�ا، وإن 

ف�ي الوق�وف بوجهه�ا، ألنه�ا دخل�ت ف�ي نس�يج تجرأ، فال قدرة ل�ه عل�ى مواجهته�ا، وال إرادة جامع�ة 

المجتمع وتغلغلت في ثقافة المجتمع وأضحت جزءاً من قيمه وتراثه، ترعاها وتم�دها بالحي�اة ش�بكة 

 .وأصحاب النفوذ والسلطة مستفيدة ونافذة من القوى االقتصادية واالجتماعية والسياسية

 

ر المنشود في لبنان، هي حالة الفس�اد الت�ي ولعل أكثر المعوقات التي تقف في وجه اإلصالح والتغيي

تعم مؤسساته السياسية واالقتصادية واالجتماعية، والتي ضربت مقومات الدولة ومرافقها، وأعاقت 

وال تزال حركة التغيير وتطوير بنية الدولة والمجتمع، وجعلت هذه البنية بنية ضعيفة وهش�ة وغي�ر 

 .وير المطلوبجديرة وال قادرة على احداث التغيير والتط

 

وال يتن��اول الفس��اد جانب��اً م��ن جوان��ب حي��اة الدول��ة والمجتم��ع دون غي��ره، ولكن��ه يتفش��ى ك��المرض 

يس�تقر ف�ي ويعش�عش ف�ي قلبه�ا ويض�رب ك�ل أوص�الها، وال ينخر عظامها الخبيث في جسم الدولة، 

تح�ول إل�ى نم�ط يالقطاع الخاص إلى جان�ب القط�اع الع�ام، و قطاع دون غيره، بل يجتاح في طريقه



2 
 

ن الن�اس بم�ا يؤمن�ه للف�رد م�ن ا مكمن الخطر، ألنه يصبح مدعاة للتف�اخر ب�ينحياة بل ثقافة حياة، وه

 .و سلطة أو نفوذ أو قوة تأثير أو اقتدار وحماية وترٍق في السلم االجتماعيغنى 

 

س�ات وع�دم المؤس ، وانحس�ار دوروالمساءلة الشفافية يترافق الفساد عادةً مع ضعف الدولة وغياب

احترام القانون أي مع عدم وجود دولة قانون، ولذلك يعتبر الفساد نقيضاً للشرعية، ومن هنا ج�اءت 

، بم�ا يعن�ي أن الفس�اد ين�اقض الش�رعية وال "ما بني على فاسد فه�و فاس�د " القاعدة القانونية لتقول 

 .أي حق ال يكسبكما يمكن أن يبنى عليه حق أو مطالبة بحق، 

  

ألسباب التي تؤدي إلى الفس�اد ف�ي الدول�ة وف�ي المجتم�ع، منه�ا م�ا يع�ود إل�ى س�وء تطبي�ق وتتشابك ا

الديموقراطية، إن لم نقل غيابها، وهذا م�ا يتجل�ى بق�وانين االنتخاب�ات الت�ي ال ت�ؤمن تمث�يالً ص�حيحاً 

ي�اً ال لشتى فئات الشعب، وال توفر حرية حقيقية للناخب، وال تتس�م بالنزاه�ة، بم�ا يخ�رج مجلس�اً نياب

يعكس اإلرادة الشعبية، وال يمثل تطلعات الشعب وأماني�ه، وال يق�وم ب�دوره المطل�وب عل�ى مس�توى 

التشريع أو على مستوى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، كما قد يكون مصدره الحكوم�ة، الت�ي 

أم�انهم وت�وفير ال تسهر على مص�الح الم�واطنين وال ته�تم بمتطلب�اتهم وحاج�اتهم، أو تعن�ى ب�أمنهم و

حياة مستقرة وكريمة لهم، بل تسخر الحكم لمصالحها الخاصة، ويتفاقم األمر س�وءاً عن�دما ال تلع�ب 

الس���لطة الثالث���ة، أي الس���لطة القض���ائية دوره���ا ف���ي إحق���اق الح���ق وف���ي حماي���ة حق���وق الم���واطنين 

، م�ن جه�ة وحرياتهم، بحيث تكون، من جهة، سلطة رادعة لكل من يخالف الق�انون، وس�لطة حامي�ة

 .ثانية، لحق المواطن وحريته

 

ول نبين فيه معوقات اإلصالح، من خالل فصلين، األالفساد ومكافحته بحثنا موضوع ناول في وسنت

 .لمكافحة الفسادوالثاني، نرسم فيه خارطة طريق 
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 معوقات اإلصالح: الفصل األول

 عدم احترام القانون: أوالً 

لعل احترام القانون، بما يعني االلتزام بتطبيق أحكام�ه، دون انحي�از أو محاب�اة او تج�اوز، وبالت�الي 

احترام القاعدة القانونية بما هي قاعدة عام�ة ومج�ردة وغي�ر شخص�ية، ت�ؤمن المس�اواة ب�ين األف�راد 

ل للنزاه��ة وال تف��رق أو تمي��ز بي��نهم، أي تس��عى لتطبيقه��ا عل��ى الجمي��ع بنزاه��ة، ه��و الم��دماك األو

و لبناء دولة الق�انون، أي الدول�ة الت�ي تخض�ع ف�ي ك�ل أعماله�ا ونش�اطاتها لحك�م الق�انون، والشفافية 

والدولة التي يخضع فيه�ا الحك�ام والمحكوم�ون ألحك�ام الق�انون، وإل�ى القاع�دة القانوني�ة الت�ي توج�ه 

سات الدول�ة والمراف�ق سلوك الفرد والجماعات، بما يحفظ أمن المجتمع وسالمته وانتظام عمل مؤس

العام��ة، وش��فافية واس��تمرارية ه��ذا العم��ل دون انقط��اع وت��وفير حاج��ات الم��واطنين ومتطلب��اتهم، 

 .Principe de légalitéوبالتالي احترام مبدأ الشرعية 

 

، بم�ا يخ�الف القواع�د العام�ة ومبدأ الشرعية يح�ول دون قي�ام الس�لطات العام�ة أو مؤسس�ات الدول�ة

أن تتج�اوز س�واء كان�ت س�لطة تش�ريعية أو تنفيذي�ة،لهرميته�ا، ويمن�ع عل�ى أي س�لطة  القانونية وفق�اً 

وهذا يعني أن أعمال . وبما يحول بالطبع دون ممارسة الحكم الكيفي .حدود سلطاتها أو صالحياتها

الحكومة أي السلطة التنفيذية يجب ان تنضبط بأحكام القانون، فه�ي س�لطة تنف�ذ الق�انون ف�ي الح�دود 

إلط��ار ال��ذي وض��عه الق��انون، ف��ال يج��وز له�ا أن تتج��اوز ح��دوده أو تع��دل في��ه او تغي��ر ف��ي وض�من ا

مضمونه أو أن تفسره بما يخرجه عن مضمونه أو تعفي أحداً من التقيد بأحكامه، ول�ذلك فق�د منحه�ا 

الدستور سلطة لتطبيق القانون أي سلطة إصدار األنظمة بوضع أحكام تفص�يلية، له�ذا الق�انون، بم�ا 

و القرارات التنظيمية ألحكام القانون الملزمة، وبحيث يمن�ع بإصدار المراسيم له قابالً للتطبيق، يجع

على المسؤولين أن يتصرفوا باعتبارهم مالكين للمؤسسات أو اإلدارات الت�ي يتول�ون إدارة ش�ؤونها 

لمؤسس�ات أو تجعلهم يسّخرون تلك المؤسسات لمصالحهم الشخصية أو السياس�ية أو الحزبي�ة، ألن ا

التي بين أيديهم يجب أن تعمل لصالح الشعب ولخدمة الن�اس، أي للخدم�ة العام�ة، بم�ا يع�زز مفه�وم 

 .المؤسسات ومفهوم الخدمة العامة
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وهنا يأتي مبدأ الفصل بين السلطات ليلع�ب ف�ي الدول�ة الديموقراطي�ة، دور ال�رادع لطغي�ان الس�لطة 

حت��رام ه��ذا المب��دأ الدس��توري، فإن��ه بوس��ع الس��لطة التنفيذي��ة أو لتجاوزاته��ا، ألن��ه ف��ي ح��ال ع��دم ا

التنفيذية، بامتداداتها، وما تملك من قدرات واجهزة إدارية ومالية وعسكرية أن تطغى على ك�ل م�ن 

السلطتين التشريعية والقضائية، وتتحكم، بالتالي، في مسار عمل ك�ل منهم�ا، بم�ا ي�ؤمن له�ا الق�بض 

لسياس�ي، كم�ا والحل�ول ف�ي بع�ض الح�االت والظ�روف مح�ل على مقدرات البالد، واحتكار القرار ا

فينع�دم دور . كما هو حاصل اليوم بتشكيل حكومات تجمع بين األكثري�ة واألقلي�ةالسلطة التشريعية، 

التش��ريعي والرق��ابي، ال س��يما ف��ي ظ��ل نظ��ام سياس��ي ال يأخ��ذ بمب��دأ الفص��ل ب��ين النياب��ة  ،البرلم��ان

يض�رب مفه�وم الديموقراطي�ة الق�ائم عل�ى  بم�اوالوزارة، ويحول بالتالي دون المحاس�بة والمس�اءلة، 

ثالثية مشاركة الشعب في الحكم بفعالية، وتداول الس�لطة، والمس�اءلة والمحاس�بة، وبم�ا يجع�ل مب�دأ 

 .قالل القضاء نصاً بال روح وال مضمون، وكل ذلك مدعاة للفساداست

 التجاوز في استعمال السلطة: ثانياً 

فالفس�اد ي�أتي كنتيج�ة . ل في احترام قواعد القانون والفس�ادخالهناك ترابط وعالقة عضوية بين اإل

اإلدارات والمراف�ق  حتمية لعدم قيام السلطة التنفيذي�ة، ب�دءاً بالحكوم�ة واعض�ائها امت�داداً إل�ى س�ائر

العامة المرتبطة بها، بتطبيق القانون أو باالنحراف في تطبيقه أو إهم�ال تطبيق�ه أو تطبيق�ه بص�ورة 

سيئة، أو اس�تغالل الس�لطة لتحقي�ق أه�داف وغاي�ات شخص�ية بم�ا ين�افي أو يتع�ارض م�ع المص�لحة 

ل��ذي ي�دخل ف�ي فق��ه العام�ة، وك�ل ذل��ك يش�كل ظ�واهر م��ن س�وء اس�تعمال الس��لطة، أي م�ن الفس�اد وا

بم�ا       abus de droit التج�اوز ف�ي اس�تعمال الح�ق أو الس�لطة" الق�انون اإلداري تح�ت عن�وان 

 . légalitéينفي عن هذه األعمال شرعيتها 

 

خالفاً ألحكام الدس�تور والبداية تنطلق من تشكيل الحكومة وممارسة الوزراء لمهامهم وصالحياتهم 

تحكم بعم�ل مجل�س ال�وزراء ومجل�س يبحيث بات التعطيل، أي تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، 

 النواب، نتيجة جم�ع األكثري�ة واألقلي�ة ف�ي حكوم�ة واح�دة، وتص�رف بع�ض ال�وزراء ف�ي اإلدارات

م��ال الس��لطة ولع��ل أخط��ر م��ا يش��وب أع .وكأنه��ا إقطاع��ات للطوائ��ف واألح��زاب الت��ي ينتم��ون إليه��ا



5 
 

التنفيذية من فساد ويكون له تأثيره المباشر والبالغ على أعمال الدولة بكاملها، هو وجود مناخ وبيئة 

حاضنة وحامية ومسهلة للفساد، بما هو تعبير عن عدم احترام القانون، ذلك أن المواطن يتأثر تأثراً 

لوظيف��ة العام��ة والمص��لحة العام��ة كبي��راً به��ذا المن��اخ المبن��ي عل��ى مف��اهيم خاطئ��ة ل��دور الق��انون وا

والشأن العام والخدم�ة العام�ة، وش�يوع مفه�وم الملكي�ة الخاص�ة للوظيف�ة العام�ة، وع�دم التميي�ز ب�ين 

والشأن الخاص، بحيث يختلط الشأن الخاص بالشأن الع�ام، ويس�تباح  publica  Res  الشأن العام

س��تغالل، دون خ��وف م��ن مس��اءلة ويه��در الم��ال الع��ام ويص��بح عرض��ة لك��ل أش��كال االنته��اك واال

ا غائب عن الذهنية العامة بسبب انع�دام الثقاف�ة الديموقراطي�ة القائم�ة عل�ى ماومحاسبة، ألن مفهومه

 .مفهوم المساءلة والمحاسبة ومفهوم مبدأ تداول السلطة

 

 غياب مفهوم الوظيفة العامة والخدمة العامة: ثالثاً 

ة في لبنان، وما يمثله من أبعاد إنمائية وحياتي�ة وإجتماعي�ة لعل مفهوم الوظيفة العامة والخدمة العام

وإنسانية، ومن تحري�ك لعجل�ة الدول�ة وال�دورة االقتص�ادية ال ي�زال بعي�داً ع�ن االدراك الع�ام ، وي�تم 

التعامل مع الوظيقة العامة، وكأنها متاع أو وس�يلة للع�يش والعم�ل، وف�ي كثي�ر م�ن األحي�ان للس�لطة 

 .والنفوذ

لظ�واهر الب�ارزة ف�ي لبن�ان، ه�و ع�دم الت�زام الس�لطات اإلداري�ة بتنفي�ذ القاع�دة القانوني�ة لعل إح�دى ا

بتجرد ونزاهة، والمالحظ أن النصوص في واد وتطبيق هذه النصوص وممارس�ة الص�الحيات ه�و 

إل�ى وأكثر ما يتجلى ذلك ف�ي موض�وع الص�فقات والمناقص�ات الحكومي�ة الت�ي تفتق�ر  .في واٍد آخر

 .من شروط النزاهة والشفافيةالحد األدنى 

 

والواق��ع يب��يّن م��يالً واض��حاً ب��ل توجه��اً علني��اً ل��دى الجه��ات المس��ؤولة إل��ى مخالف��ة القواع��د القانوني��ة 

ومحاولة استتباع اإلدارات والسيطرة على مواقع القرار، وعدم احت�رام الق�انون واألنظم�ة المرعي�ة 
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ص��حة ومص�داقية وش�رعية عم��ل ال�وزارات واإلدارات العام��ة،  ىاإلج�راء، بم�ا ي��نعكس س�لباًَ◌ عل�

 .وعلى حقوق المواطنين

 

 يتزين بمقدمة اللبناني، شأنه شأن كل الدساتير الليبرالية في العالمر الدستووالمفارقة في األمر، أن 

تتضمن نصوصاً وأحكاماً تعظم الحرية والمساواة والعدالة، وتؤكد على ض�مان الحق�وق الشخص�ية 

لحريات العامة، وتتحدث عن استقالل القضاء، وتحرص على الحقوق االجتماعي�ة واالقتص�ادية، وا

وتلح��ظ وج��ود المؤسس��ات الض��امنة للحق��وق والحري��ات، ولك��ن واق��ع األم��ر والممارس��ة مغ��اير لم��ا 

تتضمنه ه�ذه النص�وص واألحك�ام، بم�ا يج�افي مفه�وم الش�فافية والنزاه�ة ومض�مون الديموقراطي�ة، 

أن مفه�وم الديموقراطي�ة ل�م يالم�س بع�د العق�ول والقل�وب، وهن�اك ذهني�ة وبيئ�ة وتربي�ة ويؤكد عل�ى 

حي�ث هن�اك إلص�الح، تعطل كل إمكانية ل ووثقافة راسخة في مجتمعنا تطغى على كل هذه المفاهيم 

هوة واسعة بين النص وتطبيقه، وبين وج�ود القاع�دة القانوني�ة وااللت�زام به�ا، وه�ذا التن�اقض يظه�ر 

مأساة التي نعيشها والتي تفتح أبواب الفساد على مصراعيها، وتؤكد على هذا ال�نقص الكبي�ر حجم ال

 .في الثقافة الديموقراطية وغياب إرادة التغيير والتطوير لدى القيادة السياسية

 

هذه الذهنية التي تتحكم بالحياة السياسية ومنهج العمل في مؤسسات الدولة ومرافقه�ا، له�ا ترجماته�ا 

وتسييسها  يهاوضع اليد علبعض من يتولى إدارة مؤسسات الدولة، تها الواضحة في محاولة وبصما

وتعم�ل   ،ومصادرة دورها، والقضاء على اس�تقالليتها، لك�ي تبق�ى ف�ي دائ�رة نفوذه�ا وط�وع امره�ا

والسيما مجل�س الخدم�ة  وإضعاف دور هيئات الرقابة، على تحقيق مصالحها وتوجهاتها السياسية،

ديوان المحاسبة، كما تسعى للخروج من قواعد التعي�ين ف�ي اإلدارات  والتفتيش المركزي  والمدنية 

قوانين تعف�ي، ف�ي بع�ض الح�االت، م�ن المب�اراة ف�ي التعي�ين، خالف�اً  فيتم إقراروالمؤسسات العامة، 

لمناص�ب إلى تعيين المحاسيب واألزالم ف�ي اأولو األمر لجأ المساواة والكفاءة والجدارة، أو يلقاعدة 

بتكليف موظفين ال  االستعاضة عن ذلك، اإلدارية العليا، أو إلى عدم التعيين في المراكز الشاغرة و

كفاءة لهم وال أهلية من األنصار والمحازبين، بحيث تتحكم السياسة واالعتبارات السياسية ب�المواقع 

يهمش دورهم، فتخس�ر والقرارات، مما يبعد أصحاب االختصاص والكفاءة عن المناصب القيادية و
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اإلدارة طاقاتها المنتجة وتضرب قاعدة الموظف المناسب ف�ي المك�ان المناس�ب، ناهي�ك ع�ن إهم�ال 

عل�ى إع�داد الم�وظفين وت�دريبهم بم�ا يه�يء ل�إلدارة عناص�ر معهد اإلدارة الوطني ال�ذي يعم�ل دور 

ف��ي طري��ق الفس��اد قيادي��ة ومنتج��ة وملتزم��ة بأخالقي��ات الوظيف��ة العام��ة والمحص��نة م��ن االنج��راف 

ودروبه المتفرعة والمتعددة الوجوه واألشكال، من فس�اد سياس�ي إل�ى فس�اد إداري إل�ى فس�اد م�الي، 

بما يجعل حالة الفساد حالة متنامية ومتفاقمة وبالغة التعقي�د، وبم�ا يص�عب عملي�ة اإلص�الح ف�ي ك�ل 

 .جوانبها

 

عل���ى مس���يرة الدول���ة والتنمي���ة والش���ك أن مس���ألة االص���الح لحال���ة الفس���اد المستش���رية والم���ؤثرة 

االقتصادية واالجتماعية والثقة بها وبمؤسساتها، بقدر ماهي عملية ضرورية، فإنها عملية متكاملة، 

تبدأ ب�اإلرادة، إرادة التغيي�ر، مم�ن يمل�ك س�لطة الق�رار،  أي إرادة سياس�ية جامع�ة وق�ادرة وراغب�ة، 

حة للمستقبل، وتبصر بما يمكن أن يج�ره وفي أساس هذه اإلرادة، وعي وإدراك للواقع ورؤية واض

وال يمكن لإلصالح أن يكون مجدياً في غياب . الفساد من خطورة بالغة وتهديد لكل مقومات الدولة

تبقى اإلجراءات والنصوص والحلول غير ذات فعالية مادام الش�عور باالنتم�اء . االنتماء إلى الدولة

لثق��ة مفق��ودة، نتيج��ة الممارس��ات الخاطئ��ة، واإلمع��ان إل��ى الدول��ة مع��دوماً أو متراخي��اً، وم��ا دام��ت ا

والتش��اطر ف��ي الته��رب م��ن تطبي��ق الق��انون وااللت��زام بقواع��ده وأحكام��ه، وم��ادام اعتب��ار المناص��ب 

دام أص�حاب الس�لطة  وما  .س طريقاً للثروة وللسلطة والنفوذالوزارية والعامة  تشكل في أذهان النا

أم��ان وحماي��ة تحص��ن الفس��اد وتحم��ي الفاس��دين وتجعله��م   ش��بكة و واقي��ةوالنف��وذ يش��كلون مظ��الت 

بمن��أى ع��ن المس��اءلة والمحاس��بة، وتع��زز ف��ي الم��واطن روح الفس��اد والج��رأة ف��ي ممارس��ته بحي��ث 

  .يصبح عادة متأصلة وقيمة اجتماعية ونهجاً في العمل

 

دول�ي ت�دقيق مح�ل رقاب�ة وب�ات والمؤسس�ات العام�ة الع�ام  لوك القط�اع والبد من اإلشارة إلى أن س�

الدولية بالنسبة إلدارة الموارد العامة وضمان تحقيق حقوق اإلنس�ان،  الحوكمةلجهة مراعاة معايير 

وكفاءة االستخدام واألمانة، والشفافية وسيادة القانون، والمشاركة والمساواة، والمساءلة واالستقرار 
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وتأكي�د التعام�ل ف�ي  ،ه�دفاً بح�د ذات�هالسياسي، والسيطرة على الفس�اد واعتب�ار القض�اء عل�ى الفس�اد 

كم�ة الدولي�ة، كالمنظم�ة الدولي�ة لمكافح�ة الفس�اد، والمنظم�ة ووقد جعلت منظمات الح. إطار القانون

ت��زام بمع��ايير الحوكم��ة ش��رطاً لس��لوكها وس��لوك ال��واهبين ال��دوليين ف��ي تق��ديم لالدولي��ة للش��فافية اال

مي�ة الدولي�ة وف�ي مق�دمها البن�ك ال�دولي ب�ربط م�نح وقام�ت منظم�ات التن ،المساعدات المالية والفني�ة

 .قروضها واستثماراتها باتخاذ اجراءات فاعلة في الدول المعنية للحد من الفساد

 

 :مكافحة الفساد خارطة طريق ل: الفصل الثاني

 لمكافحة الفساد لالصالح و ثالث محطات ال بد منها          

 التزام الحكام باحترام القانون: المحطة األولى في خارطة الطريق: أوالً 

في دولة الق�انون ال استنس�ابية وال تحك�م وال مزاجي�ة، ب�ل الت�زام دقي�ق بالقاع�دة القانوني�ة، ف�ي 
دولة القانون مؤسسات تعمل وفق مبادئ وقواعد عامة تتسم باالستمرارية والشمول، بص�رف 

فحك��م الق��انون يحف��ظ  .النظ��ر ع��ن األش��خاص ال��ذين يتول��ون قي��ادة أو إدارة ه��ذه المؤسس��ات

حقوق المواطنين ويفرض مساءلة جميع المسؤولين، ويضمن الشفافية التي ت�ؤدي إل�ى تحقي�ق 
 .الحكم الديموقراطي الكفيل بمحاربة الفساد

 

وما دام مفهوم المصلحة العامة أو الخدم�ة العام�ة أو الش�أن الع�ام، مغيب�اً أو منتقص�اً، لحس�اب 
طقي��ة أو طائفي�ة تش�د الم�واطن وتجتذب��ه خ�ارج دائ�رة الدول��ة، مص�الح سياس�ية أو فئوي�ة أو منا

وبالتالي خ�ارج دائ�رة الق�انون، ف�إن مفه�وم دول�ة الق�انون كأح�د أه�داف اإلص�الح، يفق�د معن�اه 
ومضمونه، بما يعني مساواة المواطنين أمام الق�انون واحت�رام مب�دأ الش�رعية، وااللت�زام بمب�دأ 

ء، وبحي�ث ال يتح�ول مفه�وم دول�ة الق�انون إل�ى ش�عار الفصل بين الس�لطات، واس�تقالل القض�ا
فارغ من اي مضمون، تصبح فيه الديموقراطية، باعتبارها س�مة دول�ة الق�انون، عنوان�اً زائف�اً 

 .وموهوماً 
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فاإلصالح، مرتبط بمفاهيم وقيم المجتمع األساسية، ومنها معنى الدولة ومفهوم الخدمة العام�ة 
ي��ات الوظيف��ة العام��ة، والديموقراطي��ة والحري��ة، والحق��وق والمواطن��ة والش��أن الع��ام وأخالق

والواجبات، والمسؤولية والمساءلة والحكم الرشيد، وبالتالي، فهو مسألة ت�رتبط ارتباط�اً وثيق�اً 
 ). The Rule of Law(بثقافة المجتمع وبمفهوم سيادة القانون 

 

 السياسة عن اإلدارة تحييد: الطريق خارطة في الثانية المحطة: ثانياً 

ل�م ي�تم التوص�ل بع�د، إل�ى تحيي�د اإلدارة ع�ن السياس�ة، وإبعاده�ا ع�ن الص�راعات والنزاع��ات 
السياسية، بل تس�تخدم اإلدارة كس�الح وأداة اس�تقواء ف�ي ه�ذه الص�راعات والنزاع�ات، وي�زج 

 .الموظفون والمواطنون في أتونها ونارها، فتقع فريستها وأولى ضحاياها

 

الس��لطات، وال فواص��ل ب��ين الدول��ة واألش��خاص، وال مس��افة ب��ين  المش��كلة أن ال فص��ل ب��ين
المؤسسة والمسؤول، وال مساحة بين اإلدارة ومن يتولى شؤونها، وال تمايز بين األش�ياء، وال 

 . وجود لثقافة المساءلة والمحاسبة

 

لقد تحولت إدارات الدولة ومؤسساتها إلى إقطاعات للطوائف واألحزاب يتصرف فيها بع�ض 
ن ب��أي مس��اءلة أو غ��ابئي راء تص��رف المال��ك بملك��ه، تح��ت ش��عار ح��ق الطوائ��ف غي��رال��وز

 .كالً منهم يمثل طائفته وال يتجرأ أحد على محاسبة الطائفة محاسبة بداعي أن

 

لم نرتق، بعد، إلى هذا المستوى من الثقافة لمفهوم الدولة، ولمفهوم الوظيف�ة العام�ة، والخدم�ة 
لمفهوم السياسة ومعناها، وما تنطوي عليه م�ن أبع�اد، ل�يس أقله�ا العامة، ولمفهوم المواطنة، و

، وم�ا يس�تلزمه ه�ذا Res Publica تدبير شؤون الناس، ولمفهوم الشأن الخاص والشأن العام 
 .التمييز من فصل بين الشأن الخاص والشأن العام
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الت��دخل ف��ي ول��ذلك، يج��ب إبع��اد السياس��ة ع��ن اإلدارة، وأن يح��رص أه��ل السياس��ة عل��ى ع��دم 
اإلدارة أو ممارس��ة أي��ة ض��غوطات أو ت��أثيرات عليه��ا، بم��ا يمنعه��ا أو يبع��دها ع��ن ممارس��ة 

 .دورها الحقيقي، أال وهو الخدمة العامة المجردة

 

  اإلدارة استقاللية: الطريق خارطة في الثالثة المحطة: ثالثاً 

والس��هر عل��ى حس��ن أنش��أ المش��ّرع مؤسس��ات إداري��ة لض��مان اس��تقاللية اإلدارة وتحص��ينها 
يتكامل دور ك�ل . أدائها، ومنها مجلس الخدمة المدنية، والتفتيش المركزي، وديوان المحاسبة

مؤسس�ة م�ن ه�ذه المؤسس��ات م�ع اآلخ�ر، الرقاب�ة اإلداري��ة الت�ي يمارس�ها التفت�يش المرك��زي، 
ظفين الت�ي والرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة، والرقابة على الش�ؤون الذاتي�ة للم�و

يتواله��ا مجل��س الخدم��ة المدني��ة، فتك��ون النتيج��ة، ش��فافية و مس��اواة وعدال��ة، وكف��اءة تص��ب 
جميعها في تعزيز اإلدارة وق�دراتها والثق�ة به�ا، بم�ا ي�نهض ب�اإلدارة العام�ة ويجعله�ا الرافع�ة 

 .لعمل الحكومة ولخدمة المواطنين

 

لص��الحيات المتعلق��ة بش��ؤون الم��وظفين ان��اط  الق��انون بمجل��س الخدم��ة المدني��ة، تحدي��داً، ك��ل ا
الذاتية وما يدخل في إطار الوظيف�ة العام�ة والمع�امالت المتعلق�ة به�ا، بحي�ث ب�ات يلع�ب دوراً 
شبيهاً بدور القاضي اإلداري في قضايا الوظيفة العامة، وقراره بشأنها مستقل، ال يتنافس في�ه 

مدني�ة المرجعي�ة األساس�ية للوظيف�ة مع أحد وال ينازعه فيه أحد، وبذلك ب�ات مجل�س الخدم�ة ال
 .العامة، بما يجعلني أقول انه بات يقوم ابتداًء بدور قاضي الوظيفة العامة

 

هذه الرقابة التي يمارسها مجلس الخدمة المدني�ة عل�ى اإلدارة العام�ة، بمفهومه�ا الواس�ع، إل�ى 
انون، إع�الًء لش�أن جانب هيئات الرقابة األخرى، تهدف إلى انتظام عمل اإلدارة في إط�ار الق�

الق�انون، والتزام�اً بمب�دأ الش��رعية، ش�رعية األعم�ال اإلداري�ة، لك��ي ال يك�ون انته�اك للق��انون، 
لك��ي ال يك��ون محاب��اة وال تميي��ز ف��ي المعامل��ة ب��ين م��واطن وآخ��ر، لك��ي ال يك��ون تس��ييس أو 

عامة والش�أن تطييف للخدمة العامة، وال إساءة الستعمال السلطة، وال تحوير لمفهوم الخدمة ال
العام، لكي يتقدم الشأن العام على الشأن الخاص، لكي يسود مبدأ المساواة ب�ين الم�واطنين ف�ي 
كل عمل من أعمال اإلدارة العامة، لكي تكون اإلدارة في خدمة المواطن، لك�ي تس�هر اإلدارة 
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دارة وتحرص على تقديم أفضل خدمة للمواطن، دون تلكؤ وال تباطؤ أو تأخير، لكي تك�ون اإل
وه��ذا م��ا ي��ؤدي إل��ى بن��اء المؤسس��ات . إدارة منتج��ة وفاعل��ة وحديث��ة ومتمي��زة وص��احبة رؤي��ا

 .وإلى مأسسة الوظيفة العامة

 

من هذا المنطل�ق، يج�ب الس�عي ألن تك�ون اإلدارة حيادي�ة ونزيه�ة وش�فافة، وأن تك�ون خالق�ة 
اإلدارة ع�ن السياس�ة، ومبدعة ورائدة، كما يجب العمل على استعادة دور المؤسسات، وتحييد 

وأن ال نغرق في دهاليزها ووحوله�ا، ألن اإلدارة تعم�ل م�ن أج�ل الن�اس، وف�ي خدم�ة الن�اس، 
ك�ل الن��اس، ولتلبي��ة احتياج��ات الن��اس وت��وفير الخ�دمات العام��ة للم��واطنين، م��ن م��اء وكهرب��اء 

ه�ا وطرقات وبيئة نظيفة ومدارس وصحة واستشفاء، بصورة مستمرة ومنتظمة، ال انقطاع في
وال توق�ف، وبص��رف النظ��ر ع��ن المتغي��رات أو الت�أثيرات أو النزاع��ات السياس��ية، فق��د يتغي��ر 

. الحك��ام وتتب��دل الحكوم��ات ولك��ن تبق��ى اإلدارة قائم��ة عل��ى خدم��ة الم��واطنين ك��ل الم��واطنين
ولذلك يجب أن ال تتأثر باألجواء السياس�ية أو الحزبي�ة أو ب�التغيرات والتقلب�ات السياس�ية، ف�ال 

لنا أن ن�دفع الن�اس دفع�اً وقه�راً إل�ى اللج�وء للمراج�ع، أو الق�وى السياس�ية وذوي النف�وذ يجوز 
للحص��ول عل��ى حق��وقهم أو تيس��ير مص��الحهم، فنس��يء إل��ى أنفس��نا وإل��ى اإلدارة ونس��اهم ف��ي 

يج��ب أن تبق��ى اإلدارة ثابت��ة عل��ى خطه��ا ونهجه��ا وطريقه��ا المس��تقيم . إه��دار كرام��ات الن��اس

 .نة لمصالح المواطنين وحقوقهم واستمرار تأمين الخدمات لهمبحيث تشكل حماية وضما

 

 :خاتمة

إن دولة تعتبر فيها الث�روة وس�يلة لبل�وغ الس�لطة والس�لطة أداة لبل�وغ الث�روة، إن دول�ة ال تق�يم وزن�اً 

الحترام القانون ولقيم الح�ق والمس�اواة والعدال�ة، ه�ي دول�ة تش�كل بيئ�ة حاض�نة للفس�اد، بك�ل ألوان�ه 

، بم�ا عالمجتم�أم�ن ناهيك عما يسبب الفس�اد م�ن مش�اكل ومخ�اطر عل�ى اس�تقرار النظ�ام و وأشكاله،

يق��وض المؤسس��ات الديموقراطي��ة وقيمه��ا، كم��ا والق��يم األخالقي��ة ، فض��الً ع��ن أن��ه يع��رض التنمي��ة 

 .ر ويؤشر إلى انتهاك مبدأ النزاهة والشفافيةالمستدامة وسيادة القانون للخط
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حتاجه وي تطلبهييثبت أن الديموقراطية لم تؤمن اآلليات المناسبة والفعالة لما  لبنانإن ما يحصل في 

من إصالحات سياسية واقتص�ادية واجتماعي�ة، وه�ي ل�م تتع�دَّ إط�ار النص�وص والش�كليات  نامجتمع

 .القانونية، وأن اإلصالح المرتجى بقي غريباً عن سلوكيات مجتمعنا

 

والتركي���ز عل���ى التنمي���ة، أي مراع���اة البع���د االقتص���ادي إن م���ن دواع���ي اإلص���الح محارب���ة الفق���ر 

واالجتم�اعي واإلنم��ائي للديموقراطي��ة ال��ذي يق�وم عل��ى فك��رة التض��امن االجتم�اعي الت��ي تعتب��ر م��ن 

س�تقرار، وش�رطاً أساس�ياً م�ن ش�روط الركائز بناء الدولة ووحدتها، وتش�كل ص�مام أم�ان للعدال�ة ول

 .القضاء على الفساد

ة برباط محكم بالتنمية بوصفهما قوتين تحريريتين من الفقر والجه�ل والتبعي�ة، وترتبط الديموقراطي

ف��ال تنمي��ة دون ديموقراطي��ة، أي دون مش��اركة واعي��ة . وم��ن ث��م الفس��اد، تع��زز إح��داهما األخ��رى

للش��عب ف��ي عملي��ة التنمي��ة، وال يمك��ن للديموقراطي��ة أن تنم��و وتزده��ر ف��ي ظ��ل أوض��اع اقتص��ادية 

فالتنمية والديموقراطية تقوم بينهما عالقة متبادل�ة، وتش�تمل ك�ل منهم�ا . خلفةواجتماعية وتنموية مت

وفي آن معاً على عناصر اقتصادية  ومجتمعي�ة وسياس�ية، وهم�ا الم�دخل الص�حيح لمحارب�ة الفس�اد 

 .وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية

عي إل��ى بن��اء إدارة إذا ل��م تعم��ل القي��ادة السياس��ية عل��ى ب��ث روح جدي��دة ف��ي الحي��اة السياس��ية والس��

ترتكز على قيم الجدارة والتميز والتج�رد والمس�ؤولية واخالقي�ات العم�ل والخدم�ة ومؤسسات عامة 

العامة واحترام القانون وإشاعة مناخات من الثق�ة والتفاع�ل داخ�ل الجس�م اإلداري وم�ع الم�واطنين، 

م��واطن وحريص��ة عل��ى بحي��ث تك��ون اإلدارة حيادي��ة ونزيه��ة وش��فافة، وتك��ون أمين��ة عل��ى خدم��ة ال

المصلحة العامة وحمل المس�ؤولية واالمان�ة وأن تك�ون رائ�دة وق�دوة لآلخ�رين، ف�ال أم�ل باإلص�الح 

 .وال أمل في القضاء على الفساد

 خالد قباني.د                                                            18/11/2016بكفيا في 


