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أرحب بكم في بيت المستقبل، هذه المؤسسة التي لطالما جهدت لرفد صناع القرار في 
لبنان باألبحاث والدراسات الضرورية إلعادة بناء مؤسسات الدولية على أسس 

اسمحوا . السيما لجهة إعادة النظر بمفهوم الحكم وإدارة الشأن العام ،عصرية وحديثة
ستقبل منذ أن أشكر مؤسسة كونراد أديناور على تعاونها الدائم مع بيت الم بداية لي

ينسحب شكري إلى منظمة الشفافية الدولية التي ساهمت و. 2014إعادة إحيائه عام 
 .ين فيها كافةأيضا في تنظيم ورشة العمل هذه وإلى المتحدث

مجموعة  بفعل الثورة التكنولوجية قرية كونية صغيرةاليوم يشهد عالمنا الذي بات 
المرتبطة بالحكم، طالت كافة المفاهيم  السياسية واالقتصادية والثقافية من المتغيرات

إشراك  عبر ى الرسمي إلى المستوى غير الرسميع نطاقه من المستوااتس وأدت إلى
 األطراف المجتمعية األخرى ذات المصلحة، كاألحزاب السياسية والجمعيات األهلية

 .والنقابات واالتحادات وما شاكل ذلك في عملية صناعة القرار والمجتمع المدني
 امفهوم تطرح وترافق ذلك مع ظهور فلسفة جديدة في إدارة شؤون الدولة الحديثة

عي جديد بين الدولة والمجتمع وهو مفهوم الـ يهدف إلى صياغة عقد اجتما اجديد
"Governance" ، والبعض األخر " الحكم الجيد"أطلق عليه البعض مسمى
وظهر هذا المفهوم كجزء من ثقافة عالمية تقوم على تعزيز ". ةالحوكمة الرشيد"

مشاركة األطراف المجتمعية المتعددة مع الحكومة في صنع وتنفيذ السياسات العامة، 
نموذج  واالنتقال منتعبيرا عن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص 

لى قضى عهوم الجديد للحكم هذا المف .الحكم المركزي إلى نموذج الحكم الموسع
المحاسبة، سرية العمل اإلداري واعترف بحق الوصول إلى المعلومات كما بحق 



قضية ملحة كأداة من  بدأ عام في إدارة الشؤون العامةاألخذ بمبدأ الشفافية كم وبات
المستدامة في المجاالت التنموية  وأحد روافد عملية التنمية ،أدوات اإلصالح اإلداري

  .ومبدأ الشفافية متالزم مع مبدأ المساءلة .كافة

ظواهر  ولطالما شهد لبنان من انعدام الشفافية في عمل الجهاز اإلداري ىلطالما عان
نحو التنمية واللحاق  المتتالية من تطلع الحكومات لت آفة خطيرة حّدتشكّ إدارية 

ومن هذه الظواهر تعقيد . ةالكيان المؤسساتي للدول هددتبركب التقدم والتطور و
وضعف أدوات اإلجراءات اإلدارية لألجهزة الحكومية والفساد اإلداري المستشري 

الرقابة على اإلدارات العامة وتقادم األنظمة والقوانين وثقافة الزبائنية والمحسوبية 
وغيرها من  وتضخم الجهاز اإلداري والمركزية الشديدة السائدة والمحاباة والرشاوى

أفشلت العديد من و ،أضفت طابع السرية على األعمال اإلدارية هر التيالظوا
لألسف هذا الواقع ما زال قائما حتى إشعار  . البالدمحاوالت اإلصالح اإلداري في 

 !أخر

الشفافية تحديد السبل الكفيلة بإنفاذ مبدأي وإذ أترك للخبراء في ورشة العمل هذه 
بالقول إن حجم استشراء الفساد في لبنان يستوجب ليس فقط  والمساءلة، اسمحوا لي

العمل : ةتدابير وإجراءت، إنما وضع سياسة وطنية لمكافحته تقوم على مستويات ثالث
  .التوعوي، والعمل التشريعي والعمل التنفيذي

توعية المواطن على أهمية لالجاد  سعيبالنسبة إلى العمل التوعوي، ال بّد من ال
والمساءلة من باب توعيته على حقوقه وواجباته كمواطن وبالتالي كشريك الشفافية 

نعود دوما إلى التركيز على أهمية مفهوم المواطنة في . في عملية الحكم واإلدارة
في الثقافة السياسية والمجتمعية للمواطنين  ساء دولة المؤسسات وأهمية ترسيخهإر

من جهة فرضت على الحكومة الحوكمة . بعامة ولشريحة الشباب منهم بخاصة
إشراك األطراف المجتمعية كافة في الحكم واإلدارة وفرضت على المواطن من جهة 

التربية  كر مرة أخرى بأهميةلن نذّ . أخرى اإلنخراط الجاد والمسؤول في هذه العملية
وتغيير الثقافة السائدة حول مفهوم الوظيفة العامة والشأن  المدنية في هذا المجال

واإلصالح التربوي بعامة لجهة تحديث المناهج وأساليب التعليم أو لجهة إدماج  ،العام
 .مفهوم المواطنة والحوكمة الرشيدة في هذه المناهج



ترعى عمل  البّد من البدء بورشة تحديث للقوانين التيبالنسبة إلى العمل التشريعي، 
ّسن قوانين تعطي المواطن ما لم ت لفسادولن ننجح في مكافحة ا. وهيكلة اإلدارة العامة

تشّدد العقوبات على الحق في الوصول إلى المعلومات وتحمي المبلغين عن الفساد و
من جهة أخرى ال بّد من تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتفعيل دور . مرتكبيه

 .المجلس النيابي بشقيه التشريعي والرقابي وإنفاذ مبدأ استقاللية القضاء

إلى  أوال إلى فصل السياسية عن اإلدارة كما نفيذي، لبنان بحاجةإما لجهة العمل الت
تفعيل مجلس الخدمة المدنية من جهة وأجهزة الرقابة من جهة اري وورشة إصالح إد

أخرى واالنتقال إلى الحكومة اإللكترونية وااللتزام باتفاقية مكافحة الفساد التي وقّع 
  .عليها

وهي في قضية الشفافية والمساءلة  تبدأ بخطوةالطريق طويل، ولكن رحلة األلف ميل 
من ندوتنا هذه أن تخرج بمجموعة من أتمنى . ومكافحة الفساد وجود اإلرادة السياسية

األفكار تمكننا من وضع إطار عمل نبني عليه لنرسم الحقا سياسة وطنية شاملة 
  .ومستدامة لمكافحة الفساد

 


