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ضرورية إلعادة بناء في إطار جهودها الرامية إلى رفد صناع القرار في لبنان باألبحاث والدراسات ال
ة على أسس عصرية وحديثة السيما لجهة إعادة النظر بمفهوم الحكم وإدارة الشأن العام، مؤسسات الدول
تركيزها على أهمية الحوكمة الرشيدة ودورها في تعزيز الممارسة الديمقراطية في لبنان  وضمن دائرة

دولية ندوة مع مؤسسة كونراد أديناور ومنظمة الشفافية البالتعاون بيت المستقبل  ت مؤسسةعقد ،والمنطقة
في ت نخبة من الخبراء لمناقشة التحديات الراهنة التي يواجهها لبنان ، جمع"الشفافية والمساءلة"تحت عنوان 

 . يهاواقتراح أفضل السبل لمعالجتها وتخطّ  هذا المجال

الدائم وشاكرا مؤسسة كونراد أديناور على تعاونها مرحبا بالحضور  ورشة العملالرئيس أمين الجميل افتتح 
إن التوجه العام  وقال الرئيس الجميل. هذه الندوة مع بيت المستقبل ومنظمة الشفافية الدولية على مشاركتها في

وأول مؤتمر عقدته  ،الحوكمة الرشيدة والتربية واإلنماء التركيز على لبيت المستقبل منذ إعادة إحيائه كان
قرية اليوم الذي بات ن العالم أ ضافوأ. لم العربيمشروع خطة مارشال للعاأهمية وضع المؤسسة كان حول 

طالت  السياسية واالقتصادية والثقافية مجموعة من المتغيرات ، يشهدبفعل الثورة التكنولوجية كونية صغيرة
 عبركافة المفاهيم المرتبطة بالحكم، وأدت إلى اتساع نطاقه من المستوى الرسمي إلى المستوى غير الرسمي 

وأضاف أن . كاألحزاب السياسية والجمعيات األهلية والنقابات واالتحادات ،كافة إشراك األطراف المجتمعية
مع ظهور فلسفة جديدة في إدارة شؤون الدولة الحديثة طرحت مفهوما جديدا يهدف إلى صياغة ذلك ترافق 

الحكم "طلق عليه البعض مسمى ، أ"Governance"عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع وهو مفهوم الـ 
وظهر هذا المفهوم كجزء من ثقافة عالمية تقوم على تعزيز ". الحوكمة الرشيدة"والبعض األخر " الجيد

مشاركة األطراف المجتمعية المتعددة مع الحكومة في صنع وتنفيذ السياسات العامة، تعبيرا عن الشراكة بين 
 .عالنتقال من نموذج الحكم المركزي إلى نموذج الحكم الموسّ الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وا

قضى على سرية العمل اإلداري واعترف بالحق بالوصول إلى المعلومات هذا المفهوم الجديد للحكم وتابع أن 
األخذ بمبدأ الشفافية كمبدأ عام في إدارة الشؤون العامة، قضية ملحة كأداة من  كما بالحق بالمحاسبة، وبات

وتالزم هذا المبدأ  .المستدامة في المجاالت التنموية كافة ت اإلصالح اإلداري وأحد روافد عملية التنميةأدوا
 . مع مبدأ المساءلة

ة وطنية لمكافحته وليس مجرد تدابير المستشري في لبنان يفرض وضع سياسحجم الفساد ن واعتبر أ
 .والعمل التشريعي والعمل التنفيذيالعمل التوعوي، : تقوم على مستويات ثالثوإجراءات، 

ال بّد من العمل الجاد على توعية المواطن على أهمية الشفافية والمساءلة من قال بالنسبة إلى العمل التوعوي، 
نعود دوما إلى "وتابع، . باب توعيته على حقوقه وواجباته كمواطن وبالتالي كشريك في عملية الحكم واإلدارة

في الثقافة السياسية  ساء دولة المؤسسات وأهمية ترسيخهوم المواطنة في إرالتركيز على أهمية مفه
الحوكمة فرضت على الحكومة إشراك . "والمجتمعية للمواطنين بعامة ولشريحة الشباب منهم بخاصة

األطراف المجتمعية كافة في الحكم واإلدارة وفرضت على المواطن من جهة أخرى اإلنخراط الجاد 



ر مرة أخرى بأهمية التربية المدنية في هذا المجال واإلصالح التربوي لن نذكّ ". العملية والمسؤول في هذه
بعامة لجهة تحديث المناهج وأساليب التعليم أو لجهة إدماج مفهوم المواطنة والحوكمة الرشيدة في هذه 

 ."المناهج

البدء بورشة تحديث للقوانين  على ضرورةالرئيس الجميل والتنفيذي، شّدد  بالنسبة إلى العمل التشريعي
ّسن قوانين تعطي المواطن الحق في  وبخاصة تلك التي ترعى عمل وهيكلة اإلدارة العامة، إضافة إلى

وأكّد على أهمية فصل . تشّدد العقوبات على مرتكبيهالوصول إلى المعلومات وتحمي المبلغين عن الفساد و
 .النتقال إلى الحكومة اإللكترونيةية وأجهزة الرقابة واتفعيل مجلس الخدمة المدنو السياسة عن اإلدارة

باسم الممثل المقيم للمؤسسة في لبنان  هنا ناصرالسيدة  المديرة التنفيذية وعن مؤسسة كونراد أديناور، تحدثت
ندوة تندرج ضمن البرنامج اإلقليمي بالمؤسسة ونشاطاتها في لبنان مؤكدة أن هذه ال وعّرفت ،بيتر ريميليه

وقالت إن معالجة موضوع الشفافية والمساءلة  .للمؤسسة حول حكم القانون في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وأضافت . على المستوى الدولي وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى المجتمع والفرد: ثالثة مستويات علىتتّم 

ضمان الشفافية في التعامل  مة لجهةأن القانون الدولي الذي يرعى العالقات بين الدول بات اليوم أكثر صرا
أما على . بين الدول ومحاسبة من يخّل به أو بإحدى ركائزه كحقوق اإلنسان والسلم وحماية استقالل الدول

مستوى الدولة، فموضوع الشفافية والمساءلة يعتبر ركيزة الحوكمة السليمة وحسن سير عمل أجهزة الدولة 
أما على مستوى الفرد والمجتمع، فاعتبرت أن هذه . لدى المواطنين ومؤسساتها إضافة إلى ترسيخ شرعيتها

 . العملية هي األصعب ألن الفساد يأخذ طابعا ثقافيا ويصبح نمط عيش

عالميا واألول عربيا وفق التقارير األخيرة للمنظمات  168على  123ن لبنان يحتّل المركز وإذ قالت إ
 ،س مبدأي الشفافية والمساءلةد سياسات عامة وقوانين تكرّ العالمية حول الفساد، أكدت على أهمية وجو

كتشريع الحق في الوصول إلى المعلومات ونشر المستندات األساسية للحكومة على المواقع اإللكترونية 
 .وتفعيل آليات الرقابة اإلدارية والبرلمانية والقضائية وتشديد العقوبات بحق مرتكبي الفساد

، التي أكدت أن مجرد ندى عبد الساتراإلدارة العالمي لمنظمة الشفافية الدولية وأعطت الكالم لعضو مجلس 
إجراء تشخيص علمي بّد من وضع حّد له بدءا من والال يكفي  في لبنان والكشف عنه الحديث عن الفساد

المواطن وأعطت مثاال على ذلك الهدر الحاصل في مؤسسة كهرباء لبنان الذي يسّده . لكلفته على المواطنين
يصبح  وأضافت أن الحلّ . كما هي الحال بالنسبة إلى الجمارك حيث ترتفع الواردات فيما تنخفض اإليرادات

إلى هذا، تحدثت عن ضرورة سّن قوانين جديدة أهمها حق الحصول على . أسهل بعد عملية التشخيص هذه
سب ونساءل، نحن بحاجة إلى لكي نحا"، ألنه غير السرية والتي ال تتعلق باألمن القومي المعلومات

وكشفت أن الحكومة اللبنانية سحبت هذا القانون من مجلس النواب إلعادة دراسته، مؤكدة على ". مستندات
والقانون التؤأم لهذا القانون، قالت، هو قانون . ضرورة الضغط من أجل إعادته إلى مجلس النواب إلقراره

إضافة الى تطبيق  ،من الفساد أطارا للحدّ  يشكالن القانونين واعتبرت أن هذين. حماية المبلغين عن الفساد
وختمت حديثها باإلشارة إلى أن التقرير السنوي الذي تصدره المنظمة كشف أن الدول  .لكترونيةالحكومة اإل

ول األقل فسادا هي الدول األكثر سعادة والتي يتمتع أهلها بالرفاهية واألمان، بينما الدول األكثر فسادا هي الد
السلطة تفسد، " نإ ،قوله لورد أكتن ناقلة عندت على أهمية المساءلة وشدّ . سكانها األكثر تعاسةيعتبر التي 



 power tends to corrupt and absolute power corrupt)" والسلطة المطلقة تفسد بشكل مطلق
absolutely) .  من السلطة المطلقة ضوابط للحدّ  بّد من وضعال وأضافت أنه . 

خصصت لتوضيب معلومات المشاركين حول تعريف مفهوم و ،"الفساد"وان الجلسة األولى تحت عنعقدت 
كما . العوامل الرئيسة الكامنة في النظام الوطني والتي تؤدي إلى استشرائهوتحديد  الفساد وأشكاله المختلفة

عبر المناصرة لتعزيز الشفافية سلطت الضوء على األسباب التي يجب أن تدفعنا للمشاركة بمكافحة الفساد 
 .والمساءلة، واستعرضت بعض التكتيكات واآلليات التي يمكن للمواطنين والحكومات استخدامها لهذه الغاية

كل من  الشرق األوسط وأفريقيا، وتحدث فيهرئيس مؤسسة أبفي لمنطقة انائب  ،عبود بجاني الجلسة أدار
جمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية وعامر خياط، لل المدير التنفيذي الوزير السابق خالد قباني وبدري المعوشي،

 . أمين عام المنظمة العربية لمكافحة الفساد

وال بّد من مكافحته عبر إنفاذ سيادة  بدأ بجاني الجلسة بالتأكيد على أن الفساد هو عدو التنمية بمجاالتها كافة
القانون، وتحقيق الحوكمة الرشيدة وإشراك المجتمع المدني واألحزاب السياسية في الشأن العام وتكريس 
استقاللية القضاء وضمان حق الوصول إلى المعلومات وضمان محاسبة السياسيين وموظفي القطاع العام 

 . ال مكافحة الفسادوإصالح النظام التربوي والتوعية في مج

وأضاف . توحيد مفهومنا للفسادالذي قال إن الهدف األول من هذه الجلسة هو  لبدري المعوشيوأعطى الكالم 
ومع ذلك، تابع، ومهما تعددت التفسيرات . الفساد هو عدم وجود تحديد واحد ومطلق لهأن أول التحديات لفهم 

واحد وهو إساءة استعمال السلطة لمكاسب ومصالح ذاتية إن التي تعطى للفساد، يربط بينها جميعا عنصر 
. وال نستطيع القول أن الفساد في لبنان هو ثقافة بل هو نمط ممنهج. كان في القطاع العام أو القطاع الخاص

دفع من في السلطة لكي يكون وذكر أن لكل دولة نظامها الخاص وفي لبنان النظام ضعيف جدا بحيث أنه ي
وقال علينا أن نسأل أنفسنا لماذا ال يتّم تدريب . ياب التوعية وغياب األطر القانونية للمعاقبةبسبب غ فاسدا

وأن ممارسة هذه اإلدارة يجب أن تتحلى بالفعالية والتمثيلية  عام حول أهمية إدارة الشأن العامموظفي القطاع ال
المستوى التشريعي : مستويات ةّم على ثالثوختم مداخلته باإلشارة إلى أن مكافحة الفساد تت. والحوكمة الجيدة

لجهة سن قوانين أهمها حق الوصول إلى المعلومات وحماية المبلغين عن الفساد، والمستوى التنفيذي لجهة 
اإلصالح اإلداري وإعادة هيكلة عمل اإلدارات والمؤسسات العامة وأخيرا توعية المواطنين على أهمية 

  . فساد عليهم من جهة أخرىمة من جهة وكلفة الااإلدارة الع

ز ألبحث في كون بينكم في هذا اللقاء المميّ يسعدني أن أ"، وبدأ مداخلته بالقول مر خياطاع وأخد الكالم
ك فساد ليس هنا وأضاف، ."سقاطات ومفاعيل الفساد في المحيط العربي من خالل تجربتنا في المنظمةإ

في المحاسبة ومدى في مدى استشرائه وفقط ختالف هو فاإل ،خرىعربي يختلف عن الفساد في أي دولة أ
الشائع وأضح أن . استغالل سلطة المال والسلطة السياسية وعن تعريف الفساد قال إنه. دراك الناس لمخاطرهإ

من احتكار للسلطة وعدم  الفساد السياسي بما يشمل ، أنواقع الحال لمالي فقط، إنماهو ارتباط الفساد بالجانب ا
أيضا فساد هو  ،و الفصل بين السلطات والتالعب باالنتخابات والمحسوبية وعدم استقاللية القضاءأتداولها 
 الدول العربية في القرن الماضي إيراداتجمالي وكشف أن إ. الدولة الفاشلةإلى لى شلل المؤسسات ويؤدي إ

 1000 ،عداد العسكريمليار على التسليح واإل 1000: صرفت على النحو التالي مليار دوالر 3000 بلغ



هذه اإلرقام، تابع، تشير إلى أن . مليار صرفت على شكل رشوات 1000واريع البنى التحتية مليار على مش
، إذ فضلوالحال اليوم ليست أ. بطريقة غير مشروعة ُصرفما يقرب من ثلث الدخل القومي لهذه الدول 

، يقارب الفترة السابقة من القرن الحالي عقدين أولن مجموع ما دخل الدول العربية خالل تشير اإلحصاءات أ
 . سابقا حصلنفاقها بشكل يماهي ما إ تمّ  ،مليار دوالر 3000ي نحو أ

كثر من ربع سكان أدى اليوم ألن يعيش أتربوية وية والية وغياب السياسات التنمعيالهدر للمداخيل الروقال إن 
ن العمل خاصة بين فئات الشباب وهناك انتقاص عاطل ع وربعهم ،)دوالران باليوم (المنطقة تحت خط الفقر 

ع ، وفي حال وجد غالبا ما يشرّ ال دستور ،حزابال أ ،ال انتخابات(لديمقراطية والحوكمة لدور المراة وغياب ل
ر تنا وتفسّ على مجتمعا تخيّمحالة بائسة وتابع أن هناك ). بالية تربوية مناهجالعصبيات القبلية والطائفية، و

ية لدراسة الفشل وتشخيص يوقفة تقويم لمواجهة ذلك هو المطلوب ولفت إلى أن. نزعة الهجرة بين شبابنا
الحال ال يقل  ،في الشأن السياسيواضاف أن . نظمة السياسية واالقتصادية التي تناسب دولناودراسة األ هسبابأ

رادة اإل بسبب غياب المعرفة بل قصفشلت الدول العربية في بناء الدول الحديثة ليس بسبب ن. مأساوية
 بناء الدولة ال يتمّ ف التراث دون االلتزام به، من ان تستلهم دولنا لم تستطع. السياسية للخروج من قيود الماضي

 إن ،وتساءل، ما شأن كل هذا بمكافحة الفساد؟ وقال. بتحرير المجتمع تبدأاال عبر معركة تحريرية 
لتحقيق الديمقراطية سوى بالتنمية  وسيلة، مؤكدا أنه ما من فية والمساءلةآليات الشفا الديمقراطية تتطلب

وأكد أن . ت لذلكلياآ وجود الفساد وال نقضي على الفساد دونالحقيقية وال يمكن ذلك دون القضاء على 
والرادعة رادة السياسية الصلبة والشجاعة وحزمة من القوانين الواقية اإل :هذه الحالة تتطلب أمرين مجابهة

 .محصنة بقضاء مستقلالللفساد و

صدرت االتفاقية الدولية لمحاكمة  2003من العام اكتوبر/تشرين األولفي  بالنسبة إلى حزمة القوانين، قال إنه
. "2009بذلنا جهدا لتغيير ذلك ووافق لبنان على هذه االتفاقية سنة " ،2005سنة و. نأى لبنان عنها .الفساد

 ةالوطنينشاء الهيئة إ: قوانين ثالثةلت لجنة متميزة عملت على صياغة شكّ  ،غسان مخيبر النائبوبمبادرة من 
عن  المبلغينحماية قانون لى المعلومات و، وقانون حق الوصول إمستقلةن تكون هيئة على ألمكافحة الفساد 

إذ يؤخر ة، المتأخرالتشريع المتأخر كالمحاكمة و" دراج،في األ ما زالت القوانينوكشف أن هذه . الفساد
وضع مكافحة الفساد شعارا رائدا في هذه إلى اللبناني  ، داعيا البرلمان"حقاق الحق العامالعدالة وإثنان اإل

دراج ما يسمى ظر بقوانين العقوبات المرعية إلعادة الن، أضاف، هناك حاجة إلقوانين ايضافي ال. المرحلة
. والتالعب المصرفي والمالي واالتجار بالبشر دالعابرة للحدوجرائم النية وورلكتإلجرائم ابالجرائم الحديثة كال

فهناك قصور في مكافحة الفساد من قبل . صحاب السلطة وحدهمنلقي اللوم كامال على أ أاليجب ننا وأوضح أ
ين وختم بالقول، إننا بحاجة إلى إعادة تكو. ضعف دورها، فالنخبة العربية والتي نأت بنفسها عن توعية العامة

لقد ضيعنا فرصا كثيرة ودخلنا في متاهات لوم ". نيةالذاتية واآلال تعتريها المكاسب  ثقافةلى ثقافتنا وصوال إ
الكون . ا في الحياةمل لنبااللتزام بسيادة العقل وحده ال أم ذا لم نقنا إليه والعيب فينا، وإاالخرين في ما وصل

من لهونا في تحديد نتهاء نهم سينتظرونا لإلمن يظن أ وناته بشكل متسارع ويخطأتتحرك مك الذي نحن فيه
 . "لحاق بركب الحضارةجنس المالئكة وال

وأخذ المنصة الوزير السابق خالد قباني، وبدأ كلمته بشكر الرئيس الجميل وبيت المستقبل على تنظيم هذه 
انتفاضات ونزاعات عدة بسبب ما  ،ومنه لبنان ي،ن يشهد العالم العربيل الصدفة أليس من قبوقال . الندوة



هاد ومنع من ممارسة حريته وما طا يكابده من حرمان وضيق عيش واضميعانيه المواطن من بؤس وقهر و
م من ظواهر الحياة السياسية مسلّ  بات ظاهرةالفساد  وأضاف أن. يقع تحت ناظريه من فساد وسرقة وهدر

صلب نسيج نها دخلت في تجرأ أحد على الوقوف بوجهها ألوباتت قاعدة من قواعد الحكم واإلدارة ال ي ،بها
 حالة الفساد التي تعمّ وأكد أن . نها بالحياة شبكة من المنتفعيصبحت جزءا من ثقافته وتراثه تمدّ المجتمع وأ

جانبا واحدا من جوانب الدولة  وهي لم تطلعاقت حركة التغيير والتطور، لبنان ضربت مؤسسات الدولة وأ
، إذ وهنا مكمن الخطر. حياةثقافة لى تحولت إطاعين الخاص والعام وقال اجتاحتل اوصالها وفي ك تفشتبل 

وتابع أن الفساد يترافق مع انعدام . صبح مفخرة للناس لما يؤمنه من جاه وسلطة ومكانة اجتماعيةأن الفساد أ
بني على فاسد هو فاسد وال يمكن أن يبنى عليه حق أو  ما كلف: نقيضا للشرعية سيادة القانون ولذلك يعتبر

 .ي حقيكسب أ

 أو غيابها وعدم لعب البرلمان دوره التشريعي والرقابي سوء الديمقراطية فتحدث عن ،أما عن أسباب الفساد
وعدم لعب الحكومة دورها في السهر على مصالح المواطنين وتسخير الحكم لمصالحها الخاصة، إضافة إلى 

 وعن المعوقات التي تواجه عملية .السلطة القضائية عن دورها في إحقاق الحق وحماية المواطنين تخاذل
والتجاوز في استعمال السلطة وغياب مفهوم الوظيفة العامة ، تحدث عن عدم احترام القانون اإلصالح

لسياسية لإلصالح والتزام أما عن سبل مكافحة الفساد، فأكد أنها تبدأ أوال بوجود اإلرادة ا. والخدمة المدنية
إذ في دولة القانون ال استنسابية وال تحكم وال مزاجية، بل مؤسسات تعمل  ،ام تطبيق القانون واحترامهالحكّ 

أما الخطوة الثانية فهي  تحييد اإلدارة عن السياسة وعدم . سم باالستمرارية والشمولوقف مبادئ عامة تتّ 
 .اعتبار إدارات الدولة ومؤسساتها إقطاعات للطوائف واألحزابة وها كسالح في النزاعات السياسياستخدام

ع أنشأ مؤسسات إدارية لضمان استقاللية اإلدارة مؤكدا أن المشرّ  ،والخطوة الثالثة هي استقاللية اإلدارة
وختم . وتحصينها والسهر على حسن آدائها ومنها مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة

يتطلبه ويحتاجه  ن اآلليات المناسبة والفّعالة لمالقول إن ما يحصل في لبنان يثبت أن الديمقراطية لم تؤمبا
وهي لم تتعّد إطار النصوص والشكليات القانونية وأن  ،مجتمعنا من إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية
لم تعمل القيادة السياسية على بث روح إذا "وأكد أنه . اإلصالح المرتجى بقي غريبا عن سلوكيات مجتمعنا

جديدة في الحياة السياسية والسعي إلى بناء إدارة ومؤسسات عامة ترتكز على قيم الجدارة والتميز والتجرد 
والمسؤولية وأخالقيات العمل والخدمة العامة واحترام القانون ، فال أمل باإلصالح وال أمل في القضاء على 

 ."الفساد

مع تحديد المعوشي لبعض أنواع الفساد كالرشاوى واإلختالس واإلبتزاز والمحسوبيات اش تح باب النقوفُ 
صات العامة، كما استعرض الوزير قباني الخطوات التي تّم تنفيذها في مجلس الخدمة اقوسوء إدارة المن

للبت المدنية لمكافحة الفساد ككف يد الساسيين عن مبارات التوظيف وتشكيل لجان متخصصة ومستقلة 
من . وزرع األكفأ في فئة المدراء العاميين ورؤوساء المصالح والدوائر وإحياء معهد اإلدارة الوطني هابنتائج

جانبه، توقف الرئيس الجميل عند عنصر التفاعل بين الطائفية والفساد لجهة أن المسؤول يعتبر نفسه ممثال 
الموضوع تستحق مناقشته ندوة خاصة ألن نظامنا لطائفته ومحاسبته هي محاسبة للطائفة ككل، مؤكدا أن هذا 

وتناول النقاش موضوع كيفية . ن المسؤول من أي محاسبة ومساءلةالقائم على التوافق بين الطوائف يحصّ 
القضاء على الفساد في ظل تدني رواتب الموظفين  وكيفية جلب االستثمارات األجنبية في ظل غياب األطر 

 ، سام منسى،وطرح المدير التنفيذي لبيت المستقبل. تدخل الساسيين في اإلدارة كفّ وكيفية  القانونية لحمايتها



وجود مساحة كافية لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والمساءلة في ظل الوضع السياسي المأزوم سؤاال حول 
الحالية الوقت وإذ اعتبر كل من عبد الساتر والمعوشي أنه في ظل األزمة السياسية . الذي يعاني منه لبنان

قاذه والقضاء على الفساد السيما في ظل ازدياد وعي المواطنين نمناسب لتجنيد الطاقات كافة إلنقاذ ما يمكن إ
حول مدى استشرائه ومخاطره، عارضهم خياط مؤكدا أن الشرط األول لمكافحة الفساد هو وجود اإلرادة 

وإذ حيت جينا شماس . قاب قوسين من الدولة الفاشلةالسياسية لذلك وهذا غير متوفر في لبنان الذي بات على 
يبقى  ه في ظل عدم وجود فصل بين السلطاتبقاء الرئيس الجميل حاضرا الندوة بعد جلسة االفتتاح، قالت إن

 .هناك تضارب مصالح يمنع الدور الرقابي ويحّد تاليا من جهود مكافحة الفساد

بدري المعوشي، تحت إدارة  "الشفافية والمساءلة في لبنان"التي عقدت تحت عنوان نية الجلسة الثا بدأت
أركان السبالني، مدير البرنامج اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والنائب غسان وتحدث فيها كل من 

هذه الجلسة األسباب الكامنة وراء ضعف الشفافية والمساءلة في  تناولت .مخيبر والقاضي مارسيل باسيل
في  فية والمساءلة وكيف يمكن تعزيزهمتحديات الراهنة التي يواجهها على مستوى الحوكمة والشفالبنان وال

الوزارات وغيرها من مؤسسات الدولة، إضافة إلى كيفية تشجيع المواطنين على االنخراط في محاربة الفساد 
التي وقّع  UNCACالفساد  ووركزت أيضا على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة.  وتعزيز الشفافية والمساءلة

 .ولم يطبقها حتى اليوم 2008العام عليها لبنان في 

لى هذه الندوة بشكر بيت المستقبل على دعوته إ الذي بدأ مداخلته ألركان السبالنيالكالم  المعوشيأعطى 
برنامج وعلى الرغم من أن . سواعتبرها فرصة نادرة للحديث عن هذا الموضوع في اطار علمي غير مسيّ 

برامج قوية، تبقى بلدا، أّسس في عشرة منها  18في  مكافحة الفساد لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي يعمل
وتحدث عن . فقط من إجمالي البرنامج% 3الجهود في لبنان ضئيلة ولم يخصص له في هذا المجال سوى 

واعتماد العمل  الفساد من خالل القوانينمم المتحدة لمكافحة دعم تنفيذ اتفاقية األ: أهداف هذا البرنامج وهي
القطاعي أي مكافحة الفساد في القطاعات ككقطاع الجمارك والصحة مثال، وتمكين الطاقة البشرية من خالل 

بالقانونيين بل توسيع هذه العملية لتشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب  فسادعدم حصر مكافحة ال
 .ة واالتحادات والبرلماناتوصوال إلى األحزاب السياسي

بالنسبة إلى االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، قال إن القرن العشرين كان بامتياز قرن حقوق اإلنسان حيث 
ع على االتفاقية وأوضح أن لبنان وقّ . قرن مكافحة الفساد 21تحقق في هذا المجال تقدم كبير، وسيكون القرن 

إال أنه لم يقم لبنان بأي خطوة لتطبيقها حتى بداية . 2009هذا التوقيع عام وأعلمت األمم المتحدة ب 2008عام 
مالية، والداخلية والتنمية وال عدلال ضمت وزارات لجنة وزارية لتطبيق هذه االتفاقية كلتشُ حيث  ،2012عام 

  .انبثقت عنها لجنة فنية قامت بجهود كبيرة

هذه  االتفاقية، أولها أن عملية مكافحة الفساد هي عملية شاملة تعتمد التدرج بدءا  ضاءات حولإ وأعطى ثالث
وثانيها، أن هذه العملية ليست . التعاون الدولي واخيرا استعادة االموال من الوقاية، إلى التجريم، وصوال إلى

في القطاعين موجود الفساد ن ت أالقطاع الخاص، إذ أن االتفاقية أقرّ  تشمل أيضا حكرا على القطاع العام بل
وعلى  ،د إعالن نوايا إنما هي ملزمةروثالثها أن هذه االتفاقية ليست مج .جب على مكافحته أن تطال اإلثنينوي

 . الدول التي تصادق عليها االلتزام بمضامينها وتقديم تقارير دورية حول الجهود التي تبذلها في هذا النطاق



التي أعلنت  2030جندة التنموية وفي األ ،قات الدوليةولوية في العالتحتل األوأكد أن مكافحة الفساد باتت 
لب من الدول تقديم طُ بند مكافحة الفساد وول مرة سبتمبر الماضي، وضع أل/في أيلول مم المتحدةعنها األ

رهاب ساد باإلبين تداخل مفاعيل الف واذا ما ربطنا. لتعزيز الشفافية والمساءلةمن جهود تقارير حول ما تبذله 
 .كبر في هذا المجالبذل جهود أضرورة وهمية مكافحة الفسادة تزداد أ ،والتطرف

يوجد معاهدات دولية قابلة للتطبيق إنه بدأ مداخلته بالقول و باسيلمارسيل تناوب على الحديث القاضي 
وضع هو وهذا . الفوري وهناك معاهدات يتطلب تنفيذها تدرجا وال يطلب من موقعيها تطبيقها بشكل فوري

تحقيق  التزملى االتفاقية أن لبنان بانضمامه إكد وإذ عّدد فصول االتفاقية، أ. االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد
مع انشاء الهيئة الوزارية  2012جهود الرسمية لمكافحة الفساد لم تبدأ سوى عام الوكشف أن . كافة حكامهاأ

كافة في مكان الرقابة  جهزةواعتبر أن اإلنجاز األول لهذه اللجنة هو جمعها أل. التي انبثقت عنها واللجنة الفنية
رض لحيثيات عاستو .إصدار تقارير عدة في هذا الشأن ونشر هذه التقاريرسباب الفساد وواحد وتشخيص أ

م مجمل الجرائم التي تدعو قانون العقوبات اللبناني يجرّ التقرير الذي اصدرته اللجنة حول الفساد إذ وجدت أن 
الب طإال أنه . تبييض االموال جيد في هذا المجال مكافحة ن قانون، معتبرا أيضا ألى تجريمهاتفاقية إاال

نصوص إلى عدم وجود و الوزراء والمسؤولينحاكمة لم لى ضعف اآللياتبتشديد عقوبات الرشاوى ولفت إ
في مجال مكافحة  ي قانون يرعى التعاون الدوليمن عدم وجود أرغم وعلى ال. مي المبلغين عن الفسادتح

لجنة في  وشّكل ،لى العراق، المرة األولى إلى تونس والمرة الثانية إموالمرتين أ كشف أن لبنان ردّ ، الفساد
فهي ما تزال خاضعة للقانون  ،تسليم المجرمينعملية لى بالنسبة إ. رداد االموال المنهوبةوزارة العدل الست

أثنت على الجهود التي يبذلها لبنان ، من قبل الوكالة الدولية دراسة التقرير وبعد. الجزائي واالتفاقات الثنائية
وباتخاذ موال ييض األوتبالرشاوى في القطاع الخاص وتقاضي بتجريم االثراء غير المشروع  وأوصت

ف لبنان بجميع الجرائم المنصوص عليها في االتفاقية وتوقيف المتهمين اعترتدابير مناسبة لحماية الشهود وبا
 . بها وتسليمهم

قانون االنضمام كلجهة مكافحة الفساد والقوانين التي صدرت جراء ذلك  ما قامت به وزارة العدلواستعرض ل
قانون تبادل المعلومات و قانون التصريح عن نقل األموال عبر الحدودو لمكافحة الفسادإلى األكاديمية الدولية 

قانون و قانون مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهابو و االحتيال الضريبيأة وحاالت التهرب يالضريب
شاريع واقتراحات ق الى سلة متكاملة من الموتطرّ . الى االتفاقية الدولية لقمع تمويل االرهاب لبنانانضمام 

القوانين تبقى على جدول البحث والدرس لدى البرلمان اللبناني، وتشمل حماية كاشفي الفساد وحق الوصول 
الى المعلومات، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والصفقات العمومية والتفتيش المركزي وديوان 

الذي اقترحت وزارة العدل أن يكون التصريح فيه المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية واإلثراء غير المشروع 
 وجود مشاريع قوانين قيد الدرس لدى رئاسة مجلس الوزراء تشمل"وأشار إلى  .عن الذمة المالية علنيا

تضارب المصالح والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتصور المتعلق بآلية التعيينات االدارية واعتماد 
  ".الموظفين المؤهلين للتعيين في الفئتين األولى والثانية معايير موضوعة الختيار

وعن اإلجراءات التنفيذية تحدث عن إعادة مديرية السجون إلى وزارة العدل بعد أن كانت ضمن هيكلية 
لوزارة تقوم منذ وقت ليس بقليل بتدريب العاملين في السجون، وتجري زيارات ا وقال إن ،وزارة الداخلية

، وترافق "لة تتضمن توصيات مرفقةبعدها تقارير مفصّ  لتعدّ  للوقوف على حال السجناء ة للسجونمفاجئ



تعد مقتصرة على  قال إنها لم ،أيضا وفي ما خص المكننة. برنامج إدارة السجون الممكنن األمر مع استحداث
من مشروع السجون بل تخطتها لتصبح آلية متبعة تهدف الى مكننة كل قصور العدل في لبنان، انطالقا 

وهو ما "الشباك الموحد للسجل التجاري الذي يتيح تسجيل التجار والشركات والمؤسسات التجارية إلكترونيا، 
 ".يطرد شبح الرشاوى التي تتأتى نتيجة االتصال المباشر بالموظف

في مجال أن نشاط المجلس النيابي اللبناني  مؤكدامداخلته  استهلو غسان مخيبرالنائب  وتعاقب على الكالم
. الزبائنية وأسوء مظاهرهن الفساد في لبنان هو بنيوي لفساد هو جزء لمشروع بناء الدولة، معتبرا أمكافحة ا

فين ولكن الفساد البنيوي في النظام وأوضح أن موضوعنا ليس الفساد الصغير أو الكبير لبعض الموظ
على اسد أجعل كلفة الفساد على الفأن ن: سيطةه يكون بمعادلة بالفساد جريمة وحلّ وقال إن . السياسي اللبناني

البنية المؤسسية للحق في تعزيز أوال،  :من شقين الذي نواجهه التحدي وفي هذا المجال، ذكر أن .من مكاسبه
 مانشاء وثانيا بناء تحالفات واسعة إل ،الةلى المعلومات والمساءلة والمحاسبة وهي اليوم غير فعّ الوصول إ

 .الستعمال هذه الوسائل اعلةمن مختلف الجهات الف "هاءنزتحالف ال" بـ يسمى

وفي هذا اإلطار، أي التشريع، شّدد  .التشريع يليهاالسياسية  اإلرادةوجود إن مكافحة الفساد تتطلب أوال  لوقا
. ي تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بهدف تعزيز دوره الرقابيى ضرورة البدء من البيت الداخلي أعل

وتحدث عن . جلسة لمساءلة الحكومة 18المجلس سوى  ، لم يعقداليوم حتىمنذ اتفاق الطائف  أنه وكشف
قانون اإلثراء غير المشروع، إذ أن الجرائم التي ذكرها هذا القانون لة كاّ ضرورة تعديل قوانين أخرى غير فعّ 

القانون أما  .وال آلية للمالحقةد أي عقاب لهذه الجرائم ال عالقة لها باإلثراء غير المشروع وهو لم يحدّ 
 يوجد سوىال  المالية عند الوصول الى السلطة، فذكر أنه حتى اليوم موال والذمةالمرتبط بالتصريح عن األ

على تعديل هذه  وإذ أكد العمل. غير مفتوحةهي تصاريح مغلقة لف تصريح في البنك المركزي وأ 72
 .العدل وافقوا عليها وبات صدورها قريبا اإلدارة لجنةمن النواب في  اكبير ا، قال أن عددالقوانين

قانون العقود فتحدث عن عدم فعالية ، عن الفساد الحصول على المعلومات وحماية المبلغين يما عن قانونأ
لتفتيش التابعة لة العقود والمناقصات مديريوقف مزراب الهدر في علينا " ، مردفا،والمناقصات مثال

  ".، إذ أن عملها معطّلخرىهذا الجهاز الرقابي وجميع أجهزة الرقابة األ تحديث أهمية، مؤكدا على المركزي

وكشف أن . التفتيش المركزي والقضاء هي سلطات معطلةوديوان المحاسبة وفي هذا المجال، أوضح أن 
قضايا وجميعها  10لى الهيئة سوى ل التفتيش إلم يحوّ  ،سنوات خالل خمسنه قال إرئيس هيئة التأديب العليا 

 العدلو اإلدارة لجنة ت في العالقة بين مؤسسات الرقابة، كاشفا أنثغرا وأكد وجود .تتعلق بصغار الموظفين
 .جهزة الرقابةلتعديل قوانين أالكثير  أنجزت

النيابة المالية ف. وطمست حيلتمن الملفات في مجال الفساد التي أ فما عن القضاء، فذكر أن هناك األالأ
ء غير القضاف. ى خواتيمهالكن الحماية السياسة للمرتكبين تحول دون وصول الكثير من الملفات إلوتتحرك 

ر يمن األجهزة القضائية لتغي ياكاف اة والعدل لم تجد تعاوندارلجنة اإل الة، كاشفا أنمستقل ومؤسساتنا غير فعّ 
 .مرهذا األ



، ومن أهم ول جلسة لمجلس النواببأ ن يقرّ ويتوقع ألى المعلومات بات جاهزا وتابع أن قانون حق الوصول إ
البلديات  والتي تشملدارات يف اإلهمها مصاربحاالت النشر الحكمي للمعلومات وأنه يسمح مه أحكاأ

، وهو حماية المبلغين عن الفسادقانون هز هو اخر الجالقانون اآل. ي تعمل في خدمة عامةوالشركات الت
 . موظيفيا ومكافأته ممايتهشفي الفساد وحا جيدة لتشجيع كاحكاميتضمن أ

ن ال يمكن أ"وأضاف، . والسعي لكي تبصر النور القانونية هو استعمال هذه المنظومة ، وفقا له،يبقى األهم
 وتفعيل دور دارة والقضاء ومجلس الوزارء والكتل النيابية والبرلمانهاء في اإلننجح سوى بتحالف النز

. "خرىاأل طراف المجتمعيةبين السلطة والمجتمع المدني واأل يجاد شراكةإالرقابي والتشريعي والنواب 
ولكنها وّرطت نفسها وصادقت عليها وجاء  ،توقيع اتفاقية مكافحة الفساد م تكن بواردن الحكومة لقائال إوختم 

ن يساعد أت الدولية والمجتمع المدني يمكن المنظماوالتعاون بين السلطات إن . ذلك نتيجة لتحالف النزهاء
 . تطبيقها ،صدار القوانين وفي حال صدرتعلى تخطي المعوقات التي تمنع إ

. حول كيفية توعية المواطن اللبناني على سبل مكافحة الفساد وفتح باب النقاش بسؤال وجه إلى السبالني
ضمن سياق لتجربة ا: ثالثالتجارب التي نجحت في مكافحة الفساد هي  ،عبر التاريخوأوضح السبالني أنه 

) دبي(جندة اء سلطة مركزية قوية تفرض هذه األنش، وإ)الرقابةضت رنظمة فصراعات أنتجت أ(تاريخي 
 ،في لبنان .قطاع ثم االنتقال إلى أخر إصالحتبدأ بالمقاربة القطاعية التي واإلصالح التدريجي عبر اعتماد 

المواطن جزء وأكد أن . استشراء الفساد حجم ال ترقى إلى مستوىالجهود الرسمية  السيما أنالتحدي طويل 
نتوقع من  ، ال يمكن انوفي المقلب الثانيولكن ال يمكن االعتماد عليه كليا، من عملية مكافحة الفساد 

مذكرا  ن يكون المواطن جزء منهمن خالل الضغط على أ ذلك تحقيق من ال بدّ  .الساسيين التخلي عن مكاسبهم
 politicians do not see the light but feel( ةرلكنهم يشعرون بالحراأن السياسيين ال يرون الضوء و

the heat.( 

قي العهد الجديد مع يمكن ان نتوسم خيرا بان يلت ي حدّ إلى أ": ووجه الرئيس الجميل سؤال إلى مخيبر
 ".ندوة؟التي طرحت في خالل هذه الحالم التوقعات واأل

ن الرئيس الجديد السيما وأتوسم خيرا في هذا العهد ن. نحن في دولة فاسدة حتى العضم" مجيبا، مخيبروقال 
. "صدار القوانين في هذا المجالفساد والعمل على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الد في خطاب القسم بإتعهّ 

 سيما فيالسيل الوسخ ن ننشر الغأنه ال يكفي أ ، مضيفالى وقت طويلوذكر أن صياغة القوانين الجيدة تحتاج إ
الفعالية في ف نعرف شبكة الفاسدين ولكن التحدي في أن نفعل شيئا لمحاسبتهم،فنحن  ،شيوع الزبائنية ظل

دراكا لخصوصية إوتابع أنه . الةغير فعّ بوضعها الحالي هي  نهامرتجى ألاليوم الالرقابة والمحاسبة هي  آليات
مكافحة الفساد  .شبكات مع المنظمات المسؤولة عن هذه القطاعات تّم إنشاء ،مكافحة الفساد في القطاعات

هي عملية  ، بلالسجن وسع من مجرد التشهير بالفاسدين ووضعهم فيأصبحت اليوم أقرب إلى العلم، وهي أ
تقوم على مبدأ الفصل بين مكافحة الفساد في لبنان لتراكمية تحتاج إلى جهد كبير يبدأ بوضع استرايجية وطنية 

 . طاتالسل

 



مشكلتين مستديمتين في لبنان تشكالن سببا رئيسا  حداد تحت إدارة المهندس سامي لثةالجلسة الثااستعرضت 
استمرار فشل مؤسسة كهرباء لبنان منذ نهاية : وراء إحباط  اللبنانيين  من إمكانية تطبيق الشفافية والمساءلة

والتلزيم الملتبس  ،الكهربائية المنزلية والصناعية ة، في تأمين حاجات لبنان من الطاق1990الحرب في العام 
لمهام إدارة النفايات لشركة خاصة واالنتهاكات الصارخة للممارسات السليمة من قبل الحكومة وهذه الشركة 

مجلس الخصخصة في لبنان  أمين عامتحدث في هذه الجلسة كل من زياد حايك،  .على حساب المجتمع والبيئة
في  ة الهندسة البيئي برنامج رة سابقة في مؤسسة كهرباء لبنان وميرفت الهوز، رئيسةوجينا شماس، مستشا

  .البلمند جامعة

، كاشفا أن معدل الصفقات التي مداخلته بالحديث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص زياد حايكبدأ 
المشاريع من تصميمها إلى  وأضاف أن هذا الفساد يطال جميع مراحل وضع%. 11يشوبها فساد بلغ عالميا 

مشروع النهائية كاشفا أن اإلختالف بين المبلغ الذي يلّزم المشروع على أساسه وكلفة ال ،تلزيمها إلى تنفيذها
لى تنظيم العالقة بين وتابع، نسعى إ". إذا كنا ال نعتبر ذلك فسادا فهو على األقل هدرا"ورأى أنه  %.70يبلغ 

نا ، عليالدولة من الفساد في الصفقات العامةولحماية . يضمن الشفافيةانون عبر ق العام والخاص القطاعين
جميع األطراف المعنية دون شراك تغيير آلية التلزيم المعتمدة، وإها ويطلب الخدمة ومن يؤمنالفصل بين من 

زارة فعلى سبيل المثال، بناء معمل للطاقة ال يدخل حصرا ضمن مسؤوليات و. أحد دورا تعطيليا أن نعطي
الطاقة بل يتخطاها إلى وزارات أخرى كوزارة األشغال العامة ووزارة الصناعة ووزارة المالية وصوال إلى 

عندما تشترك كل هذه األطراف في تلزيم هذا المشروع، نضمن الشفافية ووصول المعلومات على . البلديات
، أكد على ضرورة وضع العقود وعن آلية التلزيم .األقل في مرحلة أولى إلى مؤسسات حكومية متعددة

وقال إن القانون يفرض . النهائية قبل عملية التلزيم  وجعلها جزءا من دفتر الشروط وهذا ما ال يحصل اليوم
تصبح بدورها علنية ما يضمن نشر المستندات  ،اإلعالن عن دفتر الشروط وعندما نُضّمن هذا الدفتر العقود

 .وبالتالي الشفافية

بدءا من بواخر الطاقة إلى  هناك مشاريع كثيرة بين القطاعين الخاص والعام ،قطاع الكهرباء بالنسبة إلى
مشروع  . كل هذه المشاريع شابتها ثغرات عدة. مشروع الطاقة الهوائية وصوال إلى مشروع دير عمار

ى الرغم من أن الشركة التركية عل به فازت، الكثير من الثغرات بواخر الطاقة مثال الذي شاب دفتر شروطه
التي حددتها  أن السبب يعود إلى فترة التنفيذ السعر الذي تقدمت به الشركة األميركية كان أقل، وقيل يومها

. وانتهى األمر بمرور تسعة أشهر قبل أن تأتي الشركة التركية بالباخرة. ة أشهر والتركية بأقلعاألميركية بسب
لحظ الضريبة على القيمة المضافة مثال، وهذا استهتار ال يمكن مشروع دير عمار مثال، تّم تلزيمه دون أن ي

 . القبول به

هكذا  وهي إنشاء هيئات ناظمة وتحصينها، كاشفا أن سبب عدم تعيينمن الفساد  طريقة ثالثة للحدّ وتحدث عن 
 فترة طريقة التفكير هذه التي نشأت خاللوأضاف أن . تتعدى على صالحيات الوزيريعود العتبارها هيئات 

 . ن الوزارات ملكا لهمباتوا يعتبرون أالوصاية السورية يحبذها الوزراء الذين 

وبدأت حديثها بالقول إن  .وشكرت الرئيس الجميل على تنظيم هذه الندوة الكالم جينا شماسالسيدة أخذت 
الجميع في لبنان يدركون الخلل الحاصل في مؤسسة كهرباء لبنان ولكن ال أحد يفعل شيئا في ظل غياب قانون 



نظام ف". ن، قررنا أن نكون فاسدينأننا في لبنا"وتحدثت عن ثقافة الفساد السائدة، مؤكدة . حماية المبلغين
وعن تجربتها في . لحل المشكلة تجد في النهاية أنه متورط فيها الفساد المتجذر قوي جدا ومن تعود إليه

مؤسسة كهرباء لبنان، أوضحت أنها بدأت العمل فيها كمستشارة لوضع الموازنة عندما قّدم البنك الدولي 
ؤسسة وقالت إن مجلس اإلنماء واإلعمار هو من يضع العقود العائدة لم. مليون دوالر إلنقاذها 65للمؤسسة 
وقالت إن . ي جهة مسؤولة عن التأكد من المواءمة بين العقود وما يتّم تلزيمهلبنان ولكن ال يوجد أكهرباء 

عددا كبيرا من العاملين في المؤسسة ال والء لديهم للمؤسسة إذ أغلبهم ليس بالمالك والذين بالمالك منهم باتوا 
مع عقد تلزيم تركيب خط "األمر، قالت،  بدأ. الموضوع ال يهمهم أصبحعلى قاب قوسين من التقاعد وبالتالي 

سألنا عن مكان هذا الخط ولم نتمكن من الحصول على إجابة، لنكتشف بالنهاية أن ال وجود له على . هوائي
عندما نتكلم عن مّد خط . عون التنفيذ ولكن كل ذلك لم يكن سوى وهمالعقد موجود والمسؤولون يدّ . اإلطالق

! ت نظري حينها أن جميع عقود هؤالء العمال ودون استثناء كانت باسماء نساءما لف. هوائي نتكلم عن عّمال
يمكن أن يكون بين العمال نساء ولكن جميعهم؟ أدركت وجود خلل ما ورفعت األمر إلى مدير عام المؤسسة 

، ينذلك الحمن . معتبرة أنه جرى تضليله، خاصة وأن توقيعه زيّل هذه العقود، الكتشف أنه جزء من العملية
عندما استوعبت حجم الهدر والفساد، رفعت الموضوع إلى . شاب التوتر عالقتي معه وكأنني دست على لغم

وتابعت، ". وأعطوا تبريرا للموضوع غير صحيح وتمت لفلفته !الوزير جبران باسيل ولكنهم كانوا قد سبقوني
تماعات ال ترفع إلى األعضاء محاضر االج. يضاف إلى ذلك اآللية المعتمدة الجتماعات مجلس اإلدارة"

 ليه ويوقعون على محاضر غير متأكدينينسى األعضاء ما اتفق ع. للتوقيع عليها إال بعد أشهر من أي اجتماع
حد أل يمكن هذا األمر هو السرية المحاطة بهذه المحاضر إذ المن فداحة وما يفاقم  ،من صحة مضامينها

إلى هذا، المؤسسة ال توقع عقودا . تنفيذه ما اتفق عليه وما يتمّ  عليها لكي نتمكن من المقارنة بين اإلطالع
بالمعنى المتعارف عليه، بل تضوغ هي نفسها العقود وتترك فيها ثغرات عدة تمكنها الحقا من تبرير أي 

من جهة أخرى، وبالنسبة للجباة، فهم يجبون من الناس ولكن ال يودعون األموال حساب . عملية هدر أو فساد
ت شخصية لتعود بعد فترة طويلة إلى ااألموال تذهب أوال إلى حساب. سة إال بعد أشهر من جبايتهاالمؤس

أموالها  مخصصة بالفعل ألن"وختمت بالقول أن مؤسسة كهرباء لبنان ". حساب المؤسسة وهذا إن عادت
    . "تتوزع على المسؤولين فيها

 مداخلتها بالقول إن الفساد هو إساءة استعمال السلطة الموكلةلتبدأ  ميرفت الهوز الدكتورة تناوبت على الكالم
في و. لتحقيق مكاسب شخصية، وهو ال يقتصر على القطاع العام ولكنه يمتد ليشمل القطاع الخاص أيضا

الفساد الصغير كتزييف البيانات مثال والفساد : أوضحت وجود ثالثة أنواع من الفسادموضوع إدارة النفايات، 
ن للحوكمة لة دعامتاأن الشفافية والمساء وأكدت. يات والفساد الداخلي المتعلق بتنفيذ المشاريعفي المشتر

وعن طريقة تعزيز الحوكمة الرشيدة من خالل الممارسات السليمة  .دارة النفاياتووجودهما يعزز إالرشيدة 
للبلديات وإشراك القطاع إلدارة النفايات، تحدثت عن ضرورة إشراك المواطنين وتأمين األموال الالزمة 

تأمين استرداد كلفة والخاص من خالل االستثمار في هذه المشاريع وتنفيذ القانون والتوافق المؤسساتي 
 .المشروع والحصول على المعدات الالزمة باسعار معقولة



. استشراء الفساد: إن دعوة بيت المستقبل توصلنا إلى بيت القصيد بكلمة قال فيها الندوة الوزير زياد بارود ختم

ال يقتصر الموضوع على الشق المالي بل يشمل الشق األخالقي أيضا، كما ال يقتصر  ،عندما نتكلم عن الفساد

 . أيضافقط على القطاع العام بل يشمل القطاع الخاص 

في مؤشر منظمة الشفافية  123تل لبنان المركز إنه عندما يح ،وتحدث عما يسمى بمدركات الفساد قائال

في خطاب القسم، قال الرئيس إن اإلصالح ال يمكن أن ينجح "وتابع، . ر عن فداحة المشكلةالدولية فذلك يعبّ 

مكافحة الفساد ووضع قوانين في هذا المجال وتعزيز أجهزة لإال بإقرار الشفافية عبر إنشاء الهيئة الوطنية 

أن الفساد ليس مجرد موظف صغير يتلقى الرشاوى بل األمر يتعدى ذلك بحيث بات البلد وأضاف ". الرقابة

وقال إن أجهزة الرقابة، من ديوان المحاسبة .  بحاجة إلى سياسة لمكافحته وليس إلى مجرد إجراءات وتدابير

حينها تكفي فهي األن ، وإذا كانت 1959إلى مجلس الخدمة المدنية إلى هيئة التفتيش، يعود إنشاؤها إلى العام 

. ر والفساد أصبح أكثر استشراء وبات يشمل العالقة بين القطاعين العام والخاصألن الواقع تغيّ  غير كافية

 .وأكد أن اآلليات العالجية تبدأ أوال بوجود اإلرادة السياسية ثم بوضع سياسية تقوم على أربعة مستويات

في هذا المجال يجب أن يشمل تعديل القانون الداخلي لمجلس  والعمل مستوى األول هو المستوى التشريعي،ال

لمكافحة الفساد، السيما قانوني حق الوصول إلى  دوره الرقابي إضافة إلى سن قوانين جديدة لتعزيزالنواب 

وتساءل كيف يمكننا المحاسبة إذا كنا ال نملك المعلومات، وكيف . مات وحماية المبلغين عن الفسادالمعلو

. المستوى الثاني، تابع، هو عمل السلطة التنفيذية .مي المبلغين؟نال ت لفساد إذا كناعلى التبليغ عن ا نشجع

ما يمنع ذلك هو أن القائمين على هذه األجهزة . نسمع كالما عن ضرورة إطالق يد األجهزة الرقابية"وقال، 

هناك أيضا دور . "الحصانة الضروريةال يتمتعون بالحماية الالزمة وال بالموظفين إلى صغارهم، من كبار 

أن يشّكل جسرا بين الدولة  ، وفقا له،من الممكن لهذا الموقع. 2005كبير لوسيط الجمهورية الذي أنشأ عام 

إلى هذا، أكد على ضرورة وجود هيئات ناظمة . نعيش فيه وبتنا نعتبره طبيعياالذي والناس ويخفف من النمط 

يحلو لنا القول أن القضاء " ا عن المستوى الثالث، فهو القضاء، حيثأم. حصنةالية وممعززة الصالحية والفعّ 

وذكر أن التركيبة . "ولكن لألسف هذا غير صحيح في ظل ما نشهده من تدخالت سياسية في عمله ،مستقل

م يشمل اإلعالالمستوى الرابع  .من المنظومة السياسية وليس سلطة مستقلة االلبنانية تجعل من القضاء جزء

نها تعطيه كل المعلومات يوجد صحافة استقصائية تواكب إلى حّد ما القضاء أل وقال إنه. والرأي العام

التوعية بالنسبة إلى الرأي العام، . إذا ما سّن وأقّر قانون حق الوصول إلى المعلومات أكثر وستتعزز



أنه من الضرورة التنبه  مام ووسائل التواصل االجتماعي علوباتت موجودة بفعل اإلعال ، أضاف،ضرورية

 . إلى ما قد تحمله هذه الوسائل من معلومات خاطئة

 لة إلى مجلس النواب قبيل استعداد هذا األخيره العميد ريمون إده رساوجّ  ،1999عام ختم بالقول، إنه و

بدل تضييع الوقت على مراجعة هذا القانون "وقال إده في رسالته، . لمراجعة قانون اإلثراء غير المشروع

 ةمن مجرد اإلفادة عن هذه المشكلة إلى محاول تنقلناوشّدد على أهمية هذه الندوة ألنها ". عدلوا قانون العقوبات

جموعات ضغط لنقول أننا ال نستطيع أن نتابع وأعتقد أن أولها هي إنشاء م"إيجاد أنجع السبل لمعالجتها، 

 ". الحياه كما نفعل األن

   

 


