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تمهيد

 
أعدت هذه الدراسة في إطار مشروع » قياس جهود مكافحة الفساد وبناء الطلب على أنظمة 
النزاهة الوطنية في مصر والعالم العربّي » الذي طورته منظمة الشفافية الدولية. وكان لبنان 
من الدول المؤسسة للمشروع منذ تشرين االول/ أكتوبر 2007. تهدف الدراسة هذه إلى توثيق 
من شأنها أن توّفر للعاملين في الحقل العام- من أكاديميين   Advocacy tool مادة مدافعة
– إطارًا علميًا وتقنيًا يمكنهم من فهم  وحقوقيين وسياسيين وخبراء في االدارة وناشطين 
إرتكزت  اللبنانّي.  الواقع  إطار  في  وضعها  بعد  الفساد  مكافحة  هيئة  إنشاء  الليات  معمق 
Field R - الميداني  والبحث    Desk Research المكتبّي البحث  بين  مزيج  على   للدراسة 
search، حيث تّم اللجوء في كثيٍر من االحيان الجراء مقابالت مع ذوي الخبرة واالختصاص 
Natio -  ذذلك لالّطالع على آرائهم فيما خّص جدوى إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد )
إستغرقت  وأخيرًا،  الراهن.  الوقت  al Anti-Corruption Commission-NACC(في 
الدراسة قرابة خمسة أشهر، وال بّد لنا من توجيه شكر لفريق عمل الجمعية اللبنانية لتعزيز 

الشفافية- ال فساد وتحديدًا للعاملين في إعداد هذه الدراسة وهم: 

الباحث: 
عطااهلل السليم 

إشراف ومراجعة: 
يحيى الحكيم 

تدقيق لغوي: 
بشارة زحالوي
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االطار العام

سّجل لبنان  )2,5( نقطة من أصل عشرة ممكنة وحّل في المرتبة 178/127 عالميًا في مؤشر 
المعدل  هذا  ويعكس   .2010 لعام   Corruption Perception Index الفساد  مدركات 
على  جّدي  تقّدم  أي  إحراز  وعدم  لبنان  منها  يعاني  التي  السلبية  اإلستقرار  حالة  المتدني 
مستوى مكافحة الفساد. وزاد الطين بّلة أن أزمة ساسيًة جديدًة نشبت في كانون الثاني من 
برئاسة  الوطنية  الوحدة  حكومة  من  إستقاالتهم  الوزراء  من  عدد  تقديم  أثر  على   2011 عام 
السيد سعد الدين الحريري الى أن تشكلت حكومة جديدة برئاسة السيد نجيب ميقاتي في 
13 حزيران/يونيو 2011. وتنعكس حالة الالستقرار هذه على مجمل المشهد السياسي، حيث 
موضوع  فيها  يحتل  المعالم  واضحة  لسياسة  وضعها  وعدم  المتعاقبة  الحكومات  تعدد  إّن 
مكافحة الفساد سّلم أولويات أعمالها أصبح يشّكل تحديًا أساسيًا أمام السلطات الدستورية 
في ظّل تفشي آفة الفساد حتى باتت ثقافة شعبية موروثة ومتجذرة في الحياة السياسية. وإذا 
نظرنا في البيان الوزاري للحكومة وتحديدًا الفقرة  )22( التي تتناول تعزيز االدارة ومكافحة 
الفساد، نجد أن هذا الكالم ليس سوى  كالمًا عامًا وفضفاضًا، لم يرقى إلى تحديد االولويات 
وإجراء مسح شامل يظهر مكامن الضعف والقوة في التشريعات والقوانين مرعية االجراء، 

بهدف وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد. 

ومن الناحية التشريعية، عمل عدد من النواب في السنوات الماضية على صوغ  مشاريع قوانين 
االصالح  سكة  على  لبنان  تضع  أن  إقرارها  في  السياسية  االرادة  توافرت  لو  فيما  شأنها  من 
التالية:  القوانين  مشاريع  تأتي  االطار  هذا  وفي  الفساد.  مكافحة  بغية  الشامل  المؤسساتي 
كاشفي  حماية  قانون  ومشروع  المعلومات  )2009(،  إلى  الوصول  حق  حول  قانون  مشروع 
الفساد  )2010(، ومشروع قانون تضارب المصالح  )2010(. وقد سجل قانون االنتخابات النيابية 
االعالم  ومراقبة  االنتخابي  واالنفاق  التمويل  ضبط  لناحية  عديدة  إيجابيات   2008/25 رقم 
واالعالن االنتخابيين، عبر إستحداث هيئة سميت “ هيئة االشراف على الحملة االنتخابية”  

وهي إصالحات إنتخابية  يعمل بها أول مرة في تاريخ لبنان الحديث.   

من  بد  ال   ،2008 عام  في  الفساد  لمكافحة  المتحدة  االمم  إتفاقية  إلى  لبنان  انضّم  أن  وبعد   
التشريعي  الصعيديين  على  الخطوات  من  العديد  إتخاذ  إلى  اللبنانية  السلطات  تبادر  أن 
والتنفيذي، وذلك إنسجامًا مع مواد االتفاقية وبخاصة المادة الخامسة التي تنص على ... “ 
أن تقوم كل دولة طرف وفقًا للمبادىء أالساسية لنظامها القانوني بوضع و تنفيذ أو ترسيخ 
سيادة  مبادىء  وتجّسد  المجتمع  مشاركة  تعزز  الفساد،  لمكافحة  منسقة  فعاّلة  سياسات 

القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة” ... 
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مقدمة 
لمكافحة  خاصة  وطنية  هيئة  إنشاء  على  صراحًة  االتفاقية  من  السادسة  المادة  تنص  لم 
الفساد، حيث أبقت الباب مفتوحًا أمام إما تعزيز موقع الهيئات الرقابية المعمول بها بحسب 
االنظمة والقوانين المرعية االجراء، أو إنشاء هيئات جديدة معنية بمكافحة الفساد. والجل 
لمكافحة  وطنية  هيئات  إنشاء  الى   2006 عام  ومنذ  العربية  الحكومات  بعض  سارعت  ذلك، 

الفساد كالعراق واالردن والجزائر والمغرب واليمن  والسلطة الوطنية الفلسطينية. 

يحمل إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان في طياته عددًا من التحديات الوطنية 
دلت  فقد  الخطوة،  هذه  مثل  أهمية  من  الرغم  وعلى  االطار.  هذا  في  سابقة  تجارب  ضوء  في 
التجارب السابقة على عدم قدرة هذه المبادرات على االستمرار نظرًا الى استغالل االفرقاء 
السياسيين الهيئة كمادة للتجاذب السياسي فيما بينهم. وفي واقع الحال، ال بد أن يترافق 
التي  والتقنية  والمالية  واالدارية  السياسية  التغييرات  من  العديد  مع  الوطنية  الهيئة  إنشاء 

يجب أن ترافق إنشاء هذه الهيئة إذا تمت الموافقة على ذلك. 

إنشاء  عملية  تواجه  التي  التحديات  أبرز  الورقة  ستعرض  الذكر،  آنفة  العوامل  ضوء  في 
الفساد  لمكافحة  ناظمة  هيئة  بإنشاء  المتعلقة  تلك  أو  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة 
هذا  يكتسب  الدراسة.  من  االول  الفصل  في  المذكورة  التشريعات  وتطوير  بتحسين  تعنى 
لمكافحة  قانون  باقتراح  غانم  روبير  النائب  تقّدم  أن  بعد  خاصًة  إستثنائية  أهمية  الموضوع 
الوطنية  »الشبكة  قدّمت  ثّم   ،2007 الثاني/نوفمبر  تشرين  في  العام  القطاع  في  الفساد 
لتعزيز حق الوصول إلى المعلومات »  ممثلًة بالنائب غسان مخيبر مالحظاتها القانونية على 
اقتراح القانون المقدم من قبل النائب روبير غانم في حزيران/يونيو 2010، ولكن بعد توسيع 
صالحيات الهيئة المقترحة لتشمل أيضًا مكافحة الفساد في القطاع الخاص بهدف تغطية 

كافة جميع شرائح المجتمع. 

الفساد  لمكافحة  والمؤسساتي  القانوني  االطار  تحديد  الدراسة  من  االول  الفصل  سيتناول 
الراهن  الوقت  في  الفساد  لمكافحة  العليا  الوطنية  الهيئة  إنشاء  عدم  لفرضية  وعرض 
من  الثاني  الفصل  أّما  الرقابية.  المؤسسات  وتقوية  التشريعات  بتحسين  عنها  واالستعاضة 
والهيكلية  والعضوية  المهام  لناحية  إنشاؤها  المزمع  الهيئة  لدراسة  فسنخصصه  الدراسة 
عرض  ثم  الحالي،  للواقع  تحديد  االربعة  االقسام  من  قسم  كل  يتضمن  حيث  واالستقاللية 
لتوصيات معينة بعد العودة الى نماذج ناجحة من تجارب دولية رائدة في مجال إنشاء هيئات 
هذا  متن  في   “ القانون  مشروع   “ عبارة  أّن  القارىء  عناية  ونلفت  الفساد.  لمكافحة  وطنية 
النائب  سعادة  قدّمه  والذي  العام  القطاع  في  الفساد  مكافحة  قانون  لمشروع  عائدة  النص 

روبير غانم إلى المجلس النيابّي في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2007. 
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الفصل االول:

 االطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد في لبنان 

قد يبدو لبعض المحللين والخبراء أّن تأسيس هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد أمُر صعب 
المنال في الوقت الراهن نظرًا للواقع السياسي الراهن وما يحمل من إنقسام طائفي ومذهبي 
وهيئات  للجان  سابقة  تجارب  فشل  الى  الفريق  هذا  ويستند  اللبناني.  المجتمع  في  حاد 
الجادة  السياسية  االرادة  غياب  بسبب  وذلك  محدودة  فاعليتها  ظّلت  الفساد  لمكافحة 
لتحقيق االصالح. وفي هذا السياق، يؤّيد بعض الخبراء في مجال االدارة العامة تعزيز االطار 
الفساد  لمكافحة  وطنية  هيئة  إنشاء  عن  عوضًا  الفساد  لمكافحة  والمؤسساتي  القانوني 
الحكم  شفافية  تعزيز  الى  االيلة  التشريعات  وتطوير  الرقابية  االجهزة  تفعيل  على  مشديين 

واالدارة. 
أواًل: االطار القانوني لمكافحة الفساد في القطاع العام

1- المرسوم االشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12  ) نظام الموظفين( 
2- المرسوم االشتراعي رقم 340 تاريخ 1943/3/1   ) قانون العقوبات( 

3- القانون رقم 154 تاريخ 1999/12/27  ) قانون االثراء غير المشروع( 
4-  قانون تنظيم ديوان المحاسبة. المرسوم اإلشتراعي رقم 82 تاريخ 1983/9/16.

والمجتمع  الخاص  القطاع  مستوى  على  الفساد  لمكافحة  القانوني  االطار  ثانيًا: 
المدنّي 

1- قانون التجارة 
2- قانون النقد والتسليف 

3- قانون العمل 
5- قانون المحاسبة العمومية 

6- قانون وسيط الجمهورية 

ثالثًا: االطار المؤسساتي لمكافحة الفساد في لبنان 

1- ديوان المحاسبة 

األموال  على  السهر  مهمتها  المالي،  القضاء  تتولى  إدارية  محكمة  هو  المحاسبة  ديوان 
العمومية واألموال المودعة في الخزينة وذلك من خالل:  

• واألنظمة 	 القوانين  على  االستعمال  هذا  انطباق  ومدى  األموال  هذه  استعمال  مراقبة 
المرعية اإلجراء.

• الفصل في صحة وقانونية معامالتها وحساباتها.	
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• محاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين واألنظمة المتعلقة بها. 	

تشمل سلطة هذه الهيئة جميع العاملين في اإلدارات العامة   : 2- الهيئة العليا للتأديب 
من  وللبلديات،  للدولة  التابعة  المستقلة  والمصالح  العامة  والمؤسسات  البلديات  وفي 
موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على أنواعهم وأجراء ومتعاملين، ويحق 

للهيئة أن تنزل بهم العقوبات كافة الواردة في سالسل العقوبات الخاصة بهم. 

- تستثنى من سلطة الهيئة فئات الموظفين التالية التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس 
تأديبية خاصة بالنظر لطبيعة مهامها:

• أعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.	
• القضاة.	
• الجمركية 	 والضابطة  الدولة  وامن  العام  واألمن  الداخلي  األمن  وقوى  الجيش  رجال 

والمدنيين العاملين في الجيش وقوى األمن الداخلي والمن العام وأمن الدولة .
• أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. 	

  تتألف الهيئة العليا للتأديب من رئيس وعضوين متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس 
الوزراء ومن عضوين احتياطيين غير متفرغين إلكمال عضوية الهيئة في حال مرض أو تغيب 

أو تنحى أحد أعضائها.

3-مجلس الخدمة المدنية 

وموظفيها  العامة  والمؤسسات  اإلدارات  جميع  المدنية  الخدمة  مجلس  صالحيات  تشمل 
مجلس  في  يتخذ  بمرسوم  لرقابته  الحكومة  تخضعها  التي  والبلديات  الكبرى  والبلديات 
األمن  وقوى  بالجيش،  الملحقين  المدنيين  واألفراد  والجيش  القضاء  باستثناء  الوزراء، 

الداخلي واألمن العام.

المهام األساسية للمجلس:
• فيما 	 واألنظمة  القوانين  به  تنيطها  التي  الصالحيات  المدنية  الخدمة  مجلس  يمارس 

من  وصرفهم  وتأديبهم،  ونقلهم  وتعويضاتهم،  وترقيتهم   ، الموظفين  بتعيين  يتعلق 
الخدمة، وسائر شؤونهم  الذاتية.

• للوظيفة 	 إعدادهم  طريق  عن  سيما  وال  المسلكي،  الموظفين  مستوى  رفع  إلى  يسعى 
وتدريبهم أثناء الخدمة.

4 - التفتيش المركزي: يتولى التفتيش المركزي المهام التالية: 
• مراقبة اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات بواسطة التفتيش على اختالف أنواعه.	
• السعي إلى تحسين أساليب العمل اإلداري.	
• إبداء المشورة للسلطات اإلدارية عفوًا أو بناء لطلبها.	
• تنسيق األعمال المشتركة بين عدة إدارات عامة.	
• القيام بالدراسات والتحقيقات واألعمال التي تكلفه بها السلطات.	
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والجدير ذكره أن جميع هذه الهيئات تتبع لرئاسة مجلس الوزراء. 

إستنادًا على التوصيف، يرى الفريق الداعي الى عدم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
مستويي  على  الخطوات  من  بسلسلة  البت  عبر  تبدأ  االصالح  أولوية  أن  الحالي  الوقت  في 

التشريع والتنظيم االداري. وفيما يلي أهم التوصيات في هذا المضمار: 

 وضع 	 بعد  العامة  االدارات  في  االلكترونية  الحكومة  عمليات  الى  الوصول  تحقيق 
والمؤسسات  االدارات  مختلف  في  وللعمليات  البشري  للجهاز  معلومات  قاعدة 

العامة وذلك للحد من العمل الورقّي وتفعيل البيانات االحصائية الصحيحة. 
 تقليص عدد موظفي الدولة عند االقتضاء في االدارات والمؤسسات العامة التي 	

تشكو من فائض في عدد الموظفين وقّلة المؤهلين. ولكن ال يجب أن نغفل حقيقة 
أّن هناك إدارات ومؤسسات تشكو من نقص الكفوئين، الذين تقع عليهم مسؤولية 

تطوير القطاع العام وعصرنته. 
 وضع سلسلة رتب ورواتب حديثة تحّسن االجور والمخصصات الممنوحة للعاملين 	

في القطاع العام. 
 تعزيز موارد االدارات العامة من خالل زيادة حصتها في الجزء الثاني من الموازنة 	

العامة. 
 ضمان إستقاللية الهيئات الناظمة مع التشديد على ضرورة فصل مهمتي التنظيم 	

والتخطيط عن مهمة التنفيذ. 
 الموظفين 	 عن  الحصانة  لرفع  الالزمة  السلطة  للتأديب  العليا  الهيئة  إعطاء 

في  تورطهم  يثبت  الذين  الموظفين  بحق  الالزمة  العقوبات  إنزال  من  لتمكينها 
عملية فساد أو سوء تصرف أو إهمال بما في ذلك تسريح من الخدمة.

 تدريبية 	 دورات  ليوّفر  المحاسبة  ديوان  مالك  ضمن  دائمة  إستخدام  وحدة  إنشاء 
منتظمة حول القضايا القانونية بمختلف القطاعات وكيفية إجراء التدقيق العائد 

لها. 
 المحاسبة 	 ديوان  في  الحاليين  الحسابات  تدقيق  موظفي  مالك  نطاق  توسيع 

لالستجابة لحاجات التدقيق في مختلف االدارات والمؤسسات العامة.
 إعادة هيكلة مجلس الخدمة المدنية بعد تعزيز وتحسين قدراته البشرية والتقنية 	

من خالل: 
 تعيين عناصر مؤهلة قادرة على دراسة وتحليل وإقتراح التحسين الالزم في 	

العمليات والسياسات التطبيقية. 
 الخاصة 	 لالمتحانات  الحديثة  التوصيات  لصياغة  خبراء  الى  اللجوء 

فيها  يعملون  التي  والحقول  إختصاصاتهم  باختالف  الموظفين  بإستخدام 
وتدريبهم بالشكل الذي يمكنهم من أداء مهامهم بأفضل طريقة ممكنة. 

 مراجعة ملفات الموظفين والمحفوظات بقصد إعادة تنظيمها وتنقيحها 	
بحيث تصبح مرجعًا إداريًا يعطي صورة صحيحة عن أوضاع الجهاز البشرّي 
االدارات  بمختلف  وربطها  الكاملة  المكننة  خالل  من  العامة  االدارة  في 

المركزية. 
 	 Procedures كافًة  بالعمليات  الخاصة  باالجراءات  وأدلة  كتيبات  وضع 

Manuals  و تعديلها بشكٍل مستمر كلّما دعت الحاجة الى ذلك. 



8 

ورقة بحثية حول مدى جدوى إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان: دراسة في المهام والعضوية والهيكلية واالستقاللية

الفصل الثاني:
 في فرضية إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

أواًل: المهام والصالحيات 
تظهر دراسة صادرة عن برنامج االمم المتحدة االنمائي1 أن مهام هيئات مكافحة الفساد في 

العالم تكاد تكون متشابهة وهي بأغلبها تنقسم إلى المحاور التالية: 

1- تحديد سياسات مكافحة الفساد وتوجيهها. 
2- إعداد االبحاث حول قضايا الفساد.  

3- إعداد خطط تنفيذية و تفصيلية.  
4- العمل على استصدار تشريعات لمكافحة الفساد.  

5- إعداد مبادىء توجيهية.  
6- مراقبة تنفيذ سياسات مكافحة الفساد.  
7- تقييم فعالية سياسات مكافحة الفساد.  

8- وضع أسس للتعاون في مجال التدابير الوقائية.  
9- العمل على التشبيك بين الهيئات المعنية بالرقابة والمساءلة.  

10- التثقيف على مخاطر الفساد.  
11- تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني.  

12- تنفيذ سياسات مكافحة الفساد.  

ستتمتع الهيئة وفقًا القتراح القانون في لبنان  بصالحيات واسعة النطاق، فهي وإلى جانب 
صالحيتها في التحقيق في الحاالت التي يشتبه فيها وجود أعمال فساد وإستالم الشكاوى 
والتقارير في أية حالة من حاالت الفساد والتحقيق بها، تعمل على إعداد التقارير والدراسات 
ذكرها  التي  المهام  تتطابق  إذًا،  الفساد.  مكافحة  مجال  في  واالنظمة  القوانين  ومشاريع 
تقّسم  أن  ويمكن  االنمائّي،  المتحدة  االمم  برنامج  دراسة  في  المشمولة  تلك  مع  المشّرع 
إلى مهمات وقائية واستقصائية وتثقيفية بحيث تضمن للهيئة حقها في اللجوء الى القضاء 

المختص. 
بناًء على ما تقدم، فإّن الهيئة المزمع إنشاؤها وفقًا القتراح القانون تتمتع بصالحيات واسعة 
بمقدور  كان  إذا  عّما  عديدة  تساؤالت  تبرز  السياق،  هذا  وفي   . أعضاء  بعشرة  أنيطت  جدًا 
في  يبدو  ما  على  بالمشّرع  دفع   ما  وهذا  المطروحة.  القضايا  بجميع  يلموا  أن  أعضاء  عشرة 
دائمة  مهمات  الداء  لجان  إنشاء  جواز  على  صراحًة  النص  الى  القانون  إقتراح  من   21 المادة 
بالمهام  تقوم  مثاًل  إندونيسيا  في  الفساد  مكافحة  هيئة  فإّن  السياق،  هذا  وفي  محددة.  أو 
نفسها تقريبًا التي حددها إقتراح القانون، بّيد أنه يقّدر عدد العاملين في الهيئة ب 580 عاماًل 

بحسب أالرقام الصادرة عام 20082. 
Methodology for Assessing the Capacities of Anti-Corruption Agencies to Perform Pre-M -١

 ventive Functions. UNDP Bratislava Regional Centre, December 2009
 An Exception to the Rule? Why Indonesia’s Anti -Corruption Commission succeeds -2
where others don’t, A comparison with the Philippines’’ Ombudsman. Emil P. Bolon-
gaita. August 2010



9

 الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- ال فساد

1- السؤال االول: كيف يتم وضع أهداف محددة؟ 

ال تشمل مهام الهيئة إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. وفي الواقع،  يشّكل هذا 
أهداف وأولويات  الموضوع أولوية قبل الشروع في تأليف الهيئة لكي تنطلق في عملها من 
محددة. ويجب أن تكون نقطة البداية في وضع أسس التعاون بين جميع االفرقاء السياسيين، 
وأن يتخطوا بذلك مبدأ المنافسة فيما بينهم عبر توسيع مروحة المشاركين مما يعطي الثقة 
االطار،  هذا  وفي  الشامل.  المؤسساتي  االصالح  لمتطلبات  تستجيب  كونها  المبادرة  بهذه 
فإن مكافحة الفساد تتطلب تعاونًا مؤسساتيًا  ) بين السلطات الدستورية الثالث الحكومة 
والبرلمان و القضاء باالضافة إلى المؤسسات الرقابية( لذا وجب إستثمار الخبرات االدارية 
والتقنية المتوافرة لدى العاملين في السياسات العامة وتشمل تحديدًا العاملين في المالية 
العامة والمشتريات العمومية والخدمة المدنية والخدمة العامة والمؤسسات العامة 
والقطاعات التي يمكن أن تخصخص. بناًء عليه، يصبح موضوع إعداد إستراتيجية وطنية 

لمكافحة الفساد مشروعًا وطنيًا يتشارك في رسمه الهيئات التالية: 

• خطط 	 تناقش  التي  مجتمعًا  الوزراء  بمجلس  المناطة  التنفيذية  السلطة 
تتوافر  وبالتالي  حدة  على  وزارة  كل  قبل  من  المطروحة  الفساد  مكافحة 

خطط قطاعية- تنظيمية لمكافحة الفساد. 
• السلطة التشريعية وبخاصًة لجنة االدارة والعدل والمال والموازنة وهيئة 	

وإقرار  القوانين  مراجعة  في  اللجان  هذه  مهمة  تكمن  القوانين.  تحديث 
مشاريع القوانين التي تتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية بغية خلق 

االطار التشريعي المرافق للهيئة العتيدة. 
• لمكافحة 	 االساسية  أالحكام  إصدار  لناحية  خاصًة  القضائية  السلطة 

السلطة  كونها  اليها  المواطن  ثقة  يعيد  مما  تأخير،  دون  من  الفساد 
الوحيدة المخولة محاسبة ومعاقبة المرتشين والمخالفين. 

• االمن 	 كقوى  أحكامه  على  والسهر  القانون  بتنفيذ  الموكلة  الهيئات 
الداخلي والشرطة القضائية والبلدية والتي ستقوم بقمع المخالفات على 

أنواعها وتفعيل المراقبة. 
• تقوم 	 حيث  مهنية،  ومعاهد  وجامعات  مدارس  من  التربوية  المؤسسات 

منه  والوقاية  الفساد  مخاطر  حول  أساسّي  تثقيفي  بدور  المؤسسات  هذه 
الجامعات  يعض  أّن  إلى  االشارة  وتجدر  الصالح.  الحكم  مبادىء  وتطبيق 
الصالح  الحكم  مقررات  التعليمية  مناهجها  في  أدرجت  قد  الخاصة 

وأخالقيات العمل: 
Business Ethics, Good Governance … 

• صالحيات 	 المنتخبة  المحلية  للمجالس  حيث  البلديات  واتحاد  البلديات 
واسعة في وضع الخطط التنموية على الصعد االجتماعية والصحية والتربوية 

والبيئية وغيرها. 
• الداء 	 والمحاسب  المراقب  بدور  تقوم  والتي  المدني  المجتمع  منظمات 

السلطات الرسمية نذكر منها: 
o  االحزاب السياسية
o  النقابات المهنية ونقابات المهن الحرة
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o  المنظمات غير الحكومية وبخاصًة الجمعيات االهلية المعنية
باالنتخابات واالصالح والشفافية 

o  وسائل االعالم خاصًة بعد نجاح الصحافة االستقصائية مؤخرًا
في كشف فضائح سياسية وإجتماعية عديدة. 

وبعد االنتهاء من هذه الورشة الوطنية، على المعنيين تقديم خالصة أوراق العمل والخطط 
بعد جمعها في إطار إستراتيجية وطنية يؤمل أن تجيب عن االسئلة الثالثة: 

1- ما هي أهداف االستراتيجية؟ 
2- ما هي مكامن القوة والضعف الموجودة فيها؟

3- ما هي أدوات االستراتيجية ؟
 ) إنظر الملحق رقم 1(. 

في هذا الوقت، يكون قد جرى بحث بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول تأليف الهيئة 
التي  الالزمة  الموارد  وتأمين  االفضل  الخيار  تقرير  بغية  وصالحيتها،  وعضويتها  وهيكليتها 
تناسب الواقع اللبناني. بعدها تسّلم االستراتيجية إلى الهيئة التي تكون قد أنشأت وللهيئة 
التعديالت  إدخال  بعد  االستراتيجية  في  المشمولة  العمل  أولويات  على  تعتمد  أن  العتيدة 

التي تراها مناسبة. 
2- السؤال الثاني: كيف نحّدد أولويات محددة؟ 

غالبًا ما ينطلق البحث في الفساد وآثاره على المجتمع من مسلّمات عامة تقول بطغيان هذه 
الظاهرة في المجتمع لكن من دون تحديد كيف وأين يمارس. وبشكٍل أدق، ال يراجع القيّمون 
على مكافحة الفساد النظم واآلليات التي يستطيع من خاللها المواطن أن يجد ممرات عبور 
للرشوة والواسطة، بل يأتي دائمًا االصالح التشريعي كعالج أوحد من دون النظر في االليات 
لمكافحة  خطوة  أي  فإن  االطار،  هذا  وفي  والضرائبية.  والمالية  االدارية  للنظم  الداخلية 
الفساد يجب أن تنطلق من منهجيات عملية تقوم على إجراء إحصاءات مستمدة من أرض 
هذه  تكون  وأن  فقط،  بالنوع  ال  بالكم  الفساد  قياس  إلى  الوصول  بغية  تحليلها  ثّم  الواقع، 
االحصاءات على مستوى القطاعين العام والخاص وتشمل جميع مؤسسات القطاعين من 

دون إستثناء.
ااّل  اللبناني،  الواقع  ظل  في  مستحيلة  تكون  تكاد  المهمة  هذه  أن  االولى  للوهلة  يبدو  قد   
مكافحة  عينيها  نصب  تضع  أن  اللبناني  المواطن  خاللها  من  يأمل  -التي  العتيدة  الهيئة  أن 
واالستمارات  كالمقابالت  االجتماعية  العلوم  منهجيات  تعتمد  أن  يجب  الفساد- 
والمشاهدات والبحث الميداني. وفي الحقيقة، فإنه ينبغي على السلطات المعنية أن تقوم 
االبحاث  نتائج  مع  الميداني  البحث  أساليب  على  المترتبة  الرئيسية  االستنتاجات  بمقارنة 
المتوافرة أصاًل في مجال الفساد الحاصل على مستوى االدارة بغية الوصول إلى تحديد نقطة 
Baseline ليصار من بعدها إلى تحديد أولويات عمل اللجنة بعد أن تكون قد عاينت  أساس 

عن كثب االمور التالية: 
• الفساد في القطاعين العام والخاص. 	
• الفساد في النظم الفرعية. 	
• والمياه 	 الكهرياء  والحياتية  )  الخدماتية  القطاعات  في  الفساد 

واالتصاالت ...( 
• الفساد الكبير والفساد الصغير 	
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• 	 Quickالسريعة المعالجة  آلية  عبر  المستعجل  إصالح  نظرية  وفق  العمل 
 Long االمد.  طويلة  سياسات  عبر  المستشري  الفساد  والقضاء    fixes

term solutions
 ) إنظر الملحق رقم 2(. 

وأخيرًا، وفي حال تّم الشروع في تأسيس الهيئة وإذا وجدت أّن أن ليس مقدورها إنجاز هذه 
االحصاء  علم  في  خبراء  مع  بالتوظيف(  أو  بالتعاقد  تتعاون  )إما  أن  االفضل  فمن  االعمال 

وباحثين إجتماعيين وجمعيات أهلية عاملة في هذا الشأن. 
من جهٍة أخرى، يحّدد إقتراح القانون صالحية الهيئة في إستالم الشكاوى من المواطنين، 
تقديم  المواطن  يستطيع  خاللها  من  التي  االليات  يحدد  لم  ذاته  بحد  القانون  إقتراح  أن  ااّل 
وفي  االليات.  هذه  تفّصل  أن  يجب  التطبيقية  المراسيم  أّن  غير  الفساد،  أعمال  عن  شكاوى 
مكافحة  هيئات  تجربة  في  تكمن  المجال  هذا  في  الرائدة  الدولية  التجارب  فإّن  االطار،  هذا 
توفير  هي:  خمسة  أساليب  على  إعتمدت  حيث  وتشيكيا،  وليتوانيا  االرجنتين  في  الفساد 
وتعيين  االنترنت  شبكة  على  وتحميلها  إستمارة  تعبئة  وإمكانية  ساخنة  خطوط 
موظفين خاصين لتلقي الشكاوى في االدارات المعنية وتوفير بريد خاص للشكاوى 

ضمن كل محّلة أو مقاطعة وكتابة الشكوى إلكترونيًا3. 
القانون  مشروع  في  عنها  المنصوص  والصالحيات  بالمهام  الهيئة  عمل  ولضمان 

والتعديالت الواردة عليه، يجب القيام بالتالي: 

إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد - أ
تحديد الهيئة مهمات واضحة وواقعية وقابلة للتفاعل واالستمرار- ب
بالمهام - ج وربطها  الحقًا  والمستثمرة  الموجودة  البشرية  الموارد  إلى  النظر   

والصالحيات ال إجراء العكس. 
ال - د التعاون  ضمان  بغية  االخرى  الرقابية  الهيئات  مع  العالقة  ماهية  تحديد 

المالي  التفتيش  بمهام  المنوطة  الرقابية  الهيئات  لجهة  خاصًة  التنافس 
خّص  فيما  المصارف  على  الرقابة  ولجنة  العام  القطاع  خّص  فيما  واالداري 

القطاع الخاص. 
تحديد آليات التواصل مع المواطنين إعتمادًا على الوسائل المتوافرة حاليًا - ه

أو تلك التي قد تستحدثها الهيئة. 
مكافحة - و في  الحاصل  التقّدم  مدى  تظهر  سنوية  تقارير  إعداد  على  العمل 

واالنجازات  الطموحات  لغة  عن  بعيدًا  الناس  لعامة  متوفر  وجعله  الفساد 
Pe -  للورقية، كي تعمل الهيئة في إطار من مراقبة أالداء ال تسجيل االرقام

formance Oriented Commission

ثانيًا: العضوية
وقد  الرئيس.  ونائب  الرئيس  فيهم  بمن  أعضاء  عشرة  من  إنشاؤها  المزمع  الهيئة  تتألف 
حدد مشروع القانون كيفية تسميتهم وآلية إختيارهم إضافًة الى شروط العضوية. وتعكس 
االختصاصات المذكورة تمثيل القضاة والمحامين وخبير في أالمور المصرفية وخبراء في 

 Anti- Corruption Agencies: Between Empowerment and Irrelevance. Luis de Sousa,  -3
 PhD. 8th Annual European Partners Against Corruption Network Conference. 19-21
Novemeber 2008
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مواضيع االدارة ومكافحة الفساد. 
واحدة  مركزية  هيئة  كانت  إذا  ما  لناحية  خاصًة  عديدة  تساؤالت  تطرح  االطار،  هذا  وفي 
تستطيع أن تّلم بجميع القضايا المطروحة للمعالجة. وفي حال تقّرر المضي قدمًا في تأليف 
تعكس  أن  يجب  العضوية  معايير  فاّن  والصالحيات،  المهام  إنجاز  في  الهيئة  تساعد  لجان 
شرائح المجتمع كافًة، بحيث يصار إلى تعيين محققين وموظفين إداريين وخبراء في القانون 

والقطاعات االقتصادية ومدققين داخليين بهدف ضمان التحقيق في جميع القضايا. 
أما على الصعيد السياسي، وبناًء على تجارب سابقة ، فقد دّلت التجربة على سهولة إنتقال 
الخالف السياسي الحاد الى الهيئة محولًة إياها من أداة لمكافحة الفساد إلى أداة تستعمل 
االدارات  تعانيها  التي  للمشاكل  وتفاديًا  السياق،  هذا  وفي  السياسية.  المناكفة  إطار  في 
العامة جراء دخول العوامل الطائفية في التعيينات الرسمية والسيما موظفو الفئة االولى، 

فإنه ينبغي تحديد شروط معينة لجهة التوظيفات إن حصلت. 
الهيئة  أعضاء  فإّن  الوزراء،  مجلس  في  يتخذ  مرسوم  بموجب  الهيئة  أعضاء  تعيين  تّم  وإذا 
أيضًا  يتمتعوا  أن  ويجب  فيه  سيعينون  الذي  المجال  في  الالزمة  بالكفاءة  يتمتعوا  أن  يجب 
بفرص متساوية للحصول على الوظيفة. ونلفت عناية القارىء أنه عادًة ما يخضع المؤهلين 
الى تلك الوظائف لبرنامج تدريبي متخصص بمكافحة الفساد، أو أن يصار الى ترقيتهم إلى 

أعضاء في هيئة مكافحة الفساد.  
أستراليا  في  الفساد  مكافحة  هيئة  أعضاء  أّن  المجال  هذا  في  الصادرة  االبحاث  وتشير 

يعينون بطريقة 
تراعي الجدارة والشفافية واالختصاص كما يظهر في الجدول التالي4: 

جدول رقم )1(
شروط تعيين أعضاء هيئة مكافحة الفساد في أستراليا

كيفية التعييننوع الوظيفة

المكتب  يرأس  الذي  التنفيذي  )  المدير 
التنفيذي بأسره(

يجري تعيينه بعد مباراة تراعي مبدأ الفرص 
المتكافئة

البحث  إطار  في  وعاملين  محققين 
والمتابعة 

الفرص  مبدأ  تراعي  لمباراة  يخضعون 
من  ترقيتهم  إلى  يصار  أن  بعد  المتكافئة 

هيئات أخرى كانوا قد عملوا فيها. 
الفرص موظفون إداريون  مبدأ  تراعي  لمباراة  يخضعون 

المتكافئة
الفرص باحثون  مبدأ  تراعي  لمباراة  يخضعون 

المتكافئة
ومستشارين  القانون  في  خبراء 

مختصين في السياسات العامة 
الفرص  مبدأ  تراعي  لمباراة  يخضعون 

المتكافئة

 .Ibid -4
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الفرص مدققين داخليين  مبدأ  تراعي  لمباراة  يخضعون 
من  ترقيتهم  إلى  يصار  أن  بعد  المتكافئة 

هيئات أخرى كانوا قد عملوا فيها.  

ولضمان عمل الهيئة في إطار يمنح أعضاؤها حسن العمل وثباته وضمان تقدمه، فإّننا نقترح 
في هذا المجال سلسلة من التدابير والتوصيات هي  التالية: 

مكافحة - أ هيئة  أعضاء  تعيين  أثناء  والكفاءة  الجدارة  معايير  إعتماد 
الفساد وهذا يشمل ما يلي: 

• إعداد متطلبات وظيفية خاصةJob Profile  بكل عضو من أعضاء 	
الهيئة. 

• 	Shor -  خختيار من بين السير الذاتية المرشح االفضل وفق قاعدة ال
listing candidates

• إجراء إمتحان خطي و/أو شفهي من بعد إختيار المرشحين المنتقين 	
حيث يكون الهدف من االمتحان إختبار ثقافة المرشح ومقارنتها مع 

المؤهالت االكاديمية والعلمية. 

توسيع الجهاز البشري العامل في الهيئة إما عبر توسيع حجم العضوية أو - ب
تأليف لجان رديفة. 

نظرية - ج مواضيع  يتناول  الفساد  بمكافحة  خاص  تدريبي  برنامج  إعداد 
الناشطة  المدني  المجتمع  منظمات  مع  تعاون  قواعد  وإرساء  وتطبيقية 

في هذا الحقل.

ثالثًا: الهيكلية 
حياة  من  أساسيًا  جزءًا  لتشّكل  العالم،  دول  باقي  في  شأنها  لبنان  في  الفساد  فضائح  تتنوع 
القطاعات  في  جلية  الظاهرة  هذه  فتبدو  سواء،  حٍد  على  اليومية  والمواطن  المسؤول 
ينجزها  التي  االدارية  المعامالت  وسائر  االجتماعي  والضمان  والتربية  كالصحة  الخدماتية 
القطاعات،  هذه  الى  إضافًة  االدارية.  والشؤون  والجمارك  والرسوم  كالضرائب  المواطنون 
العام  والنقل  المياه  ومؤسسات  كالكهرباء  العامة  الخدمة  مرافق  أيضًا  يصيب  الفساد  فاّن 

وخدمات االتصاالت والبريد وغيرها.
بناًء عليه، يتوجب على المشّرع أن يقرر الخيار االفضل لناحية إنشاء هيئات لمكافحة الفساد 
في كل إدارة عامة أو مرفق عام خاصًة في ظل المبادرة التي يقوم بها حاليًا مكتب وزير الدولة 
وزارتي  في    Control Units ومراقبة  ضبط  وحدات  إنشاء  لجهة  االدارية  التنمية  لشؤون 
للوزارتين  داخلي  بتنظيم  ستقوم  الوحدة  هذه  أن  وحيث  والنقل.  العامة  واالشغال  المالية 
إذ  نتائجها،  ودراسة  التنفيذ  حّيز  التجربة  وضع  الى  يصار  أن  الضرورّي  من  فإّنه  المذكورتين، 
إّن المبادرة بحد ذاتها ستساهم في تعزيز قواعد الحكم الصالح خاصًة إذا جرى تعميمها في 

وزاراٍت أخرى. 
عن  التبليغ  من  خوفه  لناحية  خاصًة  قائمًا  يظل  المواطن  هاجس  فإّن  السياق،  هذا  في 
الضرر  أو  الشخصي  االنتقام  خطر  عنه  تمنع  فعلية  ضمانات  أية  تتوفر  لم  إذا  الفساد  أعمال 
حساّسة  قطاعات  في  الحاصل  الفساد  فإن  ذلك،  عن  فضاًل  والمعنوي(.  الوظيفي )المادي 
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كالقضاء واالمن قد يكون من الصعب معاينته أو إثباته. في هذا االطار، فإّن التجارب الدولية 
الناجحة تظهر أن هيئات مكافحة الفساد ولكي تنال ثقة المواطنين يجب أن تعالج التالي: 

• الفساد في االدارة العامة 	
• الفساد في السياسات المحلية 	
• الفساد في قوى االمن 	
• الفساد في السلطة القضائية 	
• الفساد في المشتريات العمومية 	
• الفساد في القطاع الخاص	

إذًا، يتبين لنا من خالل هذه المعلومات أن عدد هيئات مكافحة الفساد التي تتناول مواضيع 
حساسة هي قليلة جدًا، ويتبين أيضًا أن جّل تركيز هذه الهيئات هي مرافق االدارة العامة في 

ظل غياب مراقبة أداء القطاع الخاص عن عمل تلك الهيئات.

ولضمان هيكلية مناسبة لعمل الهيئة العتيدة، ينبغي القيام باالمور التالية: 

على السلطة التنفيذية  إعداد دراسة جدوى تقرر في خالصتها إذا كان - أ
من االفضل إنشاء وحدات لمكافحة الفساد في كل إدارة أو مرفق عام 
مبادرة  دراسة  ضوء  على  يتوقف  وهذا  الهيئة  تأليف  في  الشروع  قبل 

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية. 
الحكم - ب مبادىء  تطبيق  على  التجارية  والمؤسسات  الشركات  تشجيع 

القطاع  في  الفساد  مكافحة  نحو  أولية  كخطوة  أطرها  داخل  الصالح 
الخاص. 

على الهيئة العتيدة أن تبحث في جميع القضايا التي قد تعاني من فساد - ج
أو سوء إدارة كقطاعات االمن والقضاء والمشتريات العمومية.  

 إقرار مشروع قانون “ حماية كاشفي الفساد “ الذي قّدم إلى المجلس - د
التشريعي  االطار  لوضع  وذلك   ،201 حزيران/يونيو  أواخر  في  النيابي 

المالزم لخطوة إنشاء هيئة مكافحة الفساد. 

رابعًا: االستقاللية 
واالستقالل  المعنوية  الشخصية  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  القانون  إقتراح  يمنح 
المالي واالداري. غير أّن الهيئة المزمع إنشاؤها ستواجه تحديات عديدة تتعلق باالستقاللية. 
وبصورٍة أدق ، هل ستقّدم الهيئة تقاريرها إلى السلطة التنفيذية  ) المناطة بمجلس الوزراء 
مجتمعًا( أم الى المجلس النيابي بصفته السلطة التشريعية. وإذا تقرر ذلك، فكيف ستتمكن 
هيئة موضوعة تحت رقابة السلطة التنفيذية من أن تمارس صالحيتها بإستقاللية واسعة. إّن 
اقتراح القانون المذكور يعيد الى االذهان الجدل الدائر في االوساط القانونية والسياسية في 
لبنان عن إستقاللية الهيئات الرقابية التي من المفترض بها أن تراقب أداء السلطة التنفيذية، 
فيما هي في الواقع تقّدم تقاريرها إلى هذه السلطة، مع العلم أن إنشاء الهيئة بحسب إقتراح 
سترفع  العتيدة  الهيئة  أن  كما  الوزراء،  مجلس  في  يتخذ  بمرسوم  سيكون  المذكور  القانون 

تقاريرها الى مجلس الوزراء ايضًا. 
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تزويد  بضرورة  المعنيون  يقول  الرقابية،  الهيئات  مع  إنشاؤها  المزمع  الهيئة  عالقة  وحول 
الهيئة بالموارد البشرية والمالية التي تمكنها من مواكبة جميع قضايا الفساد على المستوى 
بّسام  القاضي  المحاسبة  ديوان  لدى  باالنابة  العام  المدّعي  يرى   االطار،  هذا  وفي  الوطنّي. 
وهبة5 ضرورة مراعاة إختصاص الهيئات الرقابية والنيابات العامة قدر االمكان واالستفادة 
القصوى من تجارب هيئات مشابهة في البلدان العربية واإلجنبية. فمثاًل إذا كان لدى ديوان 
المحاسبة إختصاص معّين ينبغي المحافظة عليه ومنح الهيئة المزمع إنشاؤها إختصاصات 
نابعة من إتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك تفاديًا لثنائية االختصاصات التي 
من  أنه  وهبة  القاضي  يرى  الهيئة،  إستقاللية  وحول  مستوى.  من  أكثر  على  إرباكًا  تخلق  قد 
آلية  إنشائها  قانون  في  يراعي  أن  يجب  االمر  وهذا  المعنوية  الشخصية  الهيئة  منح  الضروري 

التعيين المعتمدة والحصانات الممنوحة لالعضاء وغيرها من األمور األخرى. 

ويقول  والمحاسبة.  المساءلة  لتفعيل  أساسي  دوُر  الرقابية  للهيئات  فإّن  االمر،  حقيقة  وفي 
قبل  الرقابة  أجهزة  دور  تفعيل  االجدى  من  أّنه  العامة  االدارة  في  المستوى  رفيع  مسؤول 
الجدية  االرادة  غياب  ولكّن  جيدة  تعتبر  النافذة  القوانين  أن  ذلك  الهيئة  تأليف  في  الشروع 
سبيل  على  المركزّي،  التفتيش  واقع  اليوم  عانينا  فإذا  المنشود.  التقدم  يعيق  االصالح  في 
سلبًا  يؤّثر  ما  وهذا   %  45 الى  يصل  حاد  شغور  من  يعاني  االداري  المالك  أن  لنا  يتبين  المثال، 
عليها  التي  السياسية  بالسلطة  دومًا  االمر  يرتبط  إذا،  المركزي.  التفتيش  دور  فعالية  على 
الرقابية،  الهيئات  رأي  على  أكثر  وللوقوف  الفساد.  مكافحة  سبيل  في  جدية  خطوات  وضع 

يرجى مراجعة الملحق رقم  )3(. 

من  تتكون  الهيئة  إيرادات  أن  يذكر  القانون  إقتراح  فإن  الهيئة،  تمويل  إلى  بالنسبة  أما 
مجلس  عليها  يوافق  التي  والهبات  التبرعات  ومن  الموازنة  في  لها  المرصودة  االعتمادات 
الوزراء ومن أي مصدر آخر تنص عليه القوانين المرعّية. وفي هذا االطار، فإن السؤال أالبرز 

يبقى عن حجم االعتمادات التي يجب أن ترصد لها على المستوى الوطنّي.

5-  مقابلة أجريت  معه بتاريخ 25 شباط 2011 



16 

ورقة بحثية حول مدى جدوى إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان: دراسة في المهام والعضوية والهيكلية واالستقاللية

جدول رقم )2(
واقع بعض هيئات مكافحة الفساد لناحية االستقاللية االدارية والسياسية6

الى أي جهة البلد 
ترفع الهيئة 

تقاريرها؟

هل يجري 
تدقيق في 
حسابات 
الهيئة؟ 

هل يضمن 
القانون عمل 
الهيئة بعيدًا 
هن التدخل 
السياسي؟ 

هل الهيئة محمية 
من التدخل 

السياسي في 
الممارسة؟ 

مكتب كرواتيا 
المدعي 

العام 
نعم نعم نعم 

قيادة تشيكيا 
الشرطة 
ومكتب 
المدعي 

العام 

نعم نعم نعم 

الرئيس ليتوانيا 
والمجلس 

النيابي 
نعم نعم نعم 

جمهورية 
مقدونيا 

المجلس 
نعم نعم نعم النيابي 

نعم نعم كال وزير العدل مالطا 

الحكومة مالدوفا 
ومكتب 
المدعي 

العام الناظر 
بقضايا 
الفساد 

كال نعم نعم 

جمهورية 
مونتينغرو 

وزارة المالية 
نعم كال نعم 

 Anti- Corruption Agencies: Between Empowerment and Irrelevance. Luis de Sousa,  -6
 PhD. 8th Annual European Partners Against Corruption Network Conference. 19-21
Novemeber 2008
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يذكر أّن الجهة التي ترفع الهيئة تقاريرها اليها تختلف من بلٍد الى آخر نظرًا الى طبيعة النظام 
السياسي في هذه البلدان والى طبيعة تقاسم السلطة بين المؤسسات الدستورية. 

إذًا ولمواجهة هذه التحديات يفترض على الجهات المعنية أن تبادر إلى التالي: 

لضمان - أ وذلك  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  على  الوصاية  بسلطة  النظر  إعادة 
الشفافية

منع التدخل السياسي في عمل الهيئة ووضع قواعد إجرائيةTerms of Reference  - ب
في  المرجع  ويكون  المؤسساتية  العالقة  يحكم    Bylawsداخلي نظام  الى  إضافًة 

االدارة الجيدة في مسعًى لضمان المساءلة الداخلية وحسن سير العمل.
مكافحة - ج أنشطة   “ مسمى  تحت  العامة  الموازنة  نفقات  في  جديدة   إعتمادات  رصد 

حكومي  نشاط  من  جزء  الهيئة  لهذه  المرصودة  االعتمادات  تصبح  بحيث  الفساد” 
أوسع وأشمل، على أن يتم تجميع كل المبادرات الحكومية وغير الحكومية في مجال 

مكافحة الفساد بغية تعزيز التعاون. 
إخضاع حسابات الهيئة لتدقيق مالي منتظم.- د

أن  إاّل  إنشاؤها.  حال  في  الهيئة  عمل  تواجه  قد  التي  التحديات  البرز  سردنا  المحصلة،  وفي 
تحديات أخرى تبرز على المستوى الوطني وبخاصة لناحية صعوبة مكافحة الفساد من دون 

مظلة سياسية رسمية. 

خامسًا: تحديات أخرى

1- تحديات وطنية-سياسية

إّن البند األهم واألكثر ضرورًة في مكافحة الفساد هو الدعم السياسي من قبل السلطات - أ
في  الحاصلة  السياسية  اإلنقسامات  بسبب  حاليًا  متوافر  غير  وهو  المختلفة  اللبنانية 
البلد. واألخطر هو أنه وفي حال توّفره، فقد يستغل الفريق السياسي الحاكم هذا النوع 

من الهيئات كأداٍة سياسية وذلك إما لتغطية أعماله أو محاربة خصومه. 

تفشي ظاهرة الفساد في المجتمع كظاهرة عادية ومقبولة حتى باتت ثقافة شائعة وغير - ب
مستغربة. 

غياب االستقرار السياسي واالمني الالزم لتطبيق هذه الخطوة. - ه

2- عوائق إدارية وتقنية 

واالدارية - أ المالية  الملفات  على  واإلطالع  المعلومات  إلى  الوصول  صعوبة 
وإستعمال وسائل التحقيق الشرعية المختلفة  في ظل عدم إقرار قانون حق 

الوصول إلى المعلومات.

غياب المكننة المناسبة في االدارات العامة. - ب

ج-عدم وجود طاقم قضائي مدرب لمكافحة الفساد.
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خالصة 
واحدة  هيئٍة  في  الفساد  مثل  االطراف  متعدد  واسٍع  بحقٍل  المتعلقة  االطر  جميع  حصر  إّن 
وتشتييت  االمور  تعقيد  شأنها  من  قضائية  إزدواجية  قيام  عليه  يترتب  واسعًا  جهازًا  يخلق 
االحكام وضياع الهدف لتحديد أيًا من القضايا - ينطبق عليها تسمية قضية متعلقة بالفساد 
- الحالتها الى الهيئة المذكورة أعاله وأيًا من القضايا االخرى التي يجب أن تحال الى باقي 
بينما  االعلى.  القضاء  لمجلس  مرادٍف  جهاٍز  خلق  الى  ذلك  يؤدي  قد   الذي  االمر  المحاكم. 
إذا استحدثت هيئة ناظمة تقوم بدراسة جميع التشريعات القضائية أكان ذلك على صعيد 
جنبنا  قد  نكون  بذلك  فإننا  التجارّي،  أو  المدنّي  أو  المالي  أو  الجزائي  أو  االداري  القضاء 
التضارب في االصالحيات التي يمكن أن ينشأ بين الهيئة العتيدة وباقي المؤسسات الرقابية. 

الى جانب كل ما سبق، هناك مسألة البضائع المزورة والمنتهية الصالحية واالحتيال والتعدي 
عملية  على  يترتب  فانه  وفساد،  رشوة  من  يعادلها  وما  االختراع  وبراءات  النشر  حقوق  على 
إستحداث هيئة مثل الهيئة المقترحة إشكاليات عديدة ، لذلك وينبغي االخذ بعين االعتبار 
كلفة مثل هذا الجهاز وعدد العاملين فيه من إداريين وقانونيين وماليين وإقتصاديين وخبراء 
في شّتى الحقول. هذا  فضاًل على ضرورة تواجد مكاتب لهذه الهيئة في جميع المحافظات 
واالقضية كي ال تحصر هيئة بهذه االهمية بمركزيٍة تعيق أعمال المواطنين أكانوا يعملون في 

القطاع العام أو القطاع الخاص.  

إّن ما تقترحه الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- ال فساد هو إنشاء لجنة تأسيسية لدراسة 
عملية  ينظم  الذي  القانون  مشروع  مسودة  ووضع  التنظيمي  المخطط  وإقتراح  التشريعات 
مكافحة الفساد بحيث تصبح هيئة ناظمة تقوم بوضع التعديالت الالزمة للتشريعات القائمة. 
لمكافحة  المتحدة  االمم  إتفاقية  وروحية  لنص  مالئمة  الهيئة  تصبح  االلية  هذه  خالل  ومن 
الفساد. طبعًا ال بّد لهذا االمر أن يترافق مع سلسلة من التغييرات االدارية المنصوص عنها 
في الفصل االّول من الدراسة، على أن يصار بعدها الى إجراء دورات تدريبية للقضاة في معهد 
المرعية  والقوانين  التشريعات  على  إدخالها  يتوجب  التي  التعديالت  على  لالّطالع  القضاء 

االجراء.  

تأسيسًا على ما تقدم، يصبح موضوع إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد أولوية مطلقة ولكن 
خارطة  وضخ  الدستورية  السلطات  على  ينبغي  هيئة،  هكذا  تشكيل  عملية  في  الشروع  قبل 
السياسي  االصالح  طبعًا  ويشمل  الشامل  )  المؤسساتي  االصالح  إنجاز  من  تمكنها  طريق 

واالقتصادي والمالي واالداري(، كي ال تكون هذه الخطوة خطوًة وطنيًة ناقصًة. 
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 ملحق رقم )1(:
منهجية إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد 

الخطوة االولى: معاينة الظروف الموضوعية
1- االطار السياسي

• هل تتوفر االرادة السياسية لمكافحة الفساد؟ 	
• هل هناك تدّخل سياسي في التحقق من أعمال الفساد؟ 	
• هل يدخل الفساد والرشوة في صلب العملية االنتخابية؟ 	
• هل توجد إرادة صلبة من قبل السلطة التشريعية لمكافحة 	

الفساد؟ 
• والمحاسبة 	 المساءلة  مبادىء  الحكومة  في  تتوافر  هل 

والشفافية؟ 
2- االطار االقتصادي 

• هل يرتبط مستوى الفقر في البلد بمستوى الفساد؟ 	
• هل يتقاضى الموظفون العموميون أجور مقبولة مقارنًة مع 	

أجور العاملين في القطاع الخاص؟ 
• هل تحظى مبادرات مكافحة الفساد على تمويٍل كاٍف ضمن 	

إطار الموازنة العامة للدولة؟ 
• إلى أي مدى ينتشر الفساد في القطاع الخاص؟ 	

3- االطار االجتماعي 
• ما هي إنطباعات المواطنين لناحية ظاهرة الفساد؟ 	
• هل تتوفر رغبة لدى المواطنين بالتبليغ عن أعمال الفساد؟ 	
• مكافحة 	 مجال  في  الحكومة  لعمل  المواطنين  تقييم  هو  ما 

الفساد؟ 
• في 	 المتبعة  التربوية  المناهج  في  مدنية  تربية  يوجد  هل 

المدارس والجامعات؟ 
• هل تدعم وسائل االعالم مكافحة الفساد؟ 	

4- االطار القانوني
• هو 	 هل  وجد،  حال  وفي  الفساد؟  لمكافحة  قانون  يوجد  هل 

فّعال؟ 
• واضحة 	 معايير  المعتمد  االنتخابات  قانون  يتضمن  هل 

لمكافحة الفساد؟ 
• هل هناك من توازن بين االجراءات القانونية لتنفيذ القانون 	

من جهة وإحترام حقوق االنسان
• والمدعين 	 للقضاة  والشفافية  النزاهة  مستوى  تصف  كيف 

العامين؟ 
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الخطوة الثانية: معاينة الظروف الذاتية للهيئة المزمع إنشاؤها 

بال  يعرف  ما  أو  والنجاح  الفرص،  التحديات،  الثغرات،  مكامن  مقارنة  إجراء  عبر 
 SWOT Analysis

1- النظام 
o  هل النظام المعمول به يؤمن الفعالية والمساءلة؟
o  هل هناك آلية مراجعة لمعاينة التقدم الحاصل في الشكاوى؟
o  هل هناك مبادىء توجيهية للعاملين في إطار الهيئة؟
o  هل يتوفر معايير صارمة لضمان نزاهة تحقيقات الفساد؟

2- الموارد البشرية 
o  كفاءات على  العاملين  خدمة  وإنهاء  وترقية  بتوظيق  المتعلقة  المعايير  تعتمد  هل 

وقدرات الموظفين؟ 
o  هل هناك آليات لمراقبة عمل موظفي الهيئة؟

3- المهارات 
o  هل تتوفر قائمة تتضمن جميع المهارات المطلوبة؟
o  هل يتوفر برنامج دائم للتدريب ولبناء القدرات لدى العاملين في الهيئة؟
o  هل تتوفر برامج محددة للتوجيه المهني؟

4- الهيكلية 

o  هل تتضمن الهيكلية أهداف وأولويات محددة لمكافحة الفساد؟
o  هل يراعي تصميم هيكلية الهيئة مع القيم المهنية؟
o  هل تؤّمن الهيكلية المتبعة آليات للمساءلة والمحاسبة التوجيهية؟

5- أسلوب ومنهجية العمل 
o  ما هو أسلوب العمل المعتمد؟
o  ما هي آليات التواصل بين العاملين؟

6- االستراتيجية  
o  هل هناك استراتيجية كاملة لدى القيمين على الهيئة؟
o  هل ساسية مكافحة الفساد مبنية على إستراتيجية إستباقية أو تقع في إطار ردود

الفعل؟ 
o  هل يتوافر إستراتيحية للتعاون مع منظمات عاملة في إطار مكافحة الفساد؟
o  هل هناك من إستراتيجية للتعاون الوثيق مع وسائل االعالم؟

7- القيم والمبادىء المشتركة 
o  هل يمتلك العاملون التزام برسالة تتعلق بمكافحة الفساد؟
o  هل تتوافر شرعة لسلوكيات وآداب العاملين في الهيئة؟
o  هل يوجد نظام للمكافآت؟
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الخطوة الثالثة: تحديد المشاكل والعقبات الرئيسية 
الفساد  لمكافحة  وطنية  إستراتيجية  إعداد  بهدف  العمل  أوراق  تجميع  الرابعة:  الخطوة 

تتضمن التالي: 

o  ما هي أهداف االستراتيجية؟
o  ما هي مكامن القوة والضعف الموجودة ؟
o  ما هي أدوات االستراتيجية؟

دولية  لتجارب  المتبعة  المنهجيات  من  عدد  مراجعة  بعد  المنهجية  هذه  أعدت  مالحظة: 
ناجحة فيما خّص إنشاء هيئات لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. 
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ملحق رقم )2(:
أهداف وأولويات محددة لمكافحة الفساد

هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا

مؤشرات 
العام 2010 

نقطة أساس  مؤشرات قياس أالداء  أولويات 
العمل 

• 	 4.9

• 	 % 37

• 	 4.5

• 	 % 28

• مؤشر مدركات الفساد الصادر 	
عن الشفافية الدولية 

• بارومتر الفساد العالمّي عن 	
أنشطة الحكومة لمكافحة 

الفساد – نسبة المجاوبين ب    
''فعالة '' 

تصورات 
المواطنين

• 	 % 80

• 	 % 61
• 	 % 78

• 	 % 60

• 21 مليون	

• 	% 75

• 	% 50
• 	 % 60

• 	 % 53

• 9 مليون	

• عدد الدعاوى المسّطرة مقابل 	
عدد الموقوفين بتهمة االتجار 

بالمخدرات 
• عدد االستدعاءات المسطرة 	

مقابلة تلك التي تنفذها: 
البولس الماليزي - 
هيئة إدارة - 

النقل البري
• عدد الدعاوى المسطّرة مقابل 	

االعتقاالت بتهمة مخالفة 
قانون الهجرة 

التهرب الضريبي على السلع المحلية

الهيئات 
الرقابية 

والمخولة 
تطبيق 

القانون

• 	 10.6 • 	 11.2 • عدد التدقيق المنجز عن سوء 	
إدارة المناقصات في وزارات 

جرى إنتقاؤها 

المناقصات 
العامة 

• 	 % 30

• 	 84

• 	% 8.5

• 	0

• نسبة المحاكمات المنجزة 	
خالل سنٍة واحدة 

• عدد االشخاص المدانون 	
الموجودون في قاعدة البيانات

الفساد الكبير

GTP Roadmap, Chapter 7: Fighting Corruption, Publication by the Malaysian Anti-Cor :المصدر
ruption Commission
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 ملحق رقم )3(
مقابلة مع رئيس مجلس الخدمة المدنية

معالي الوزير االستاذ خالد قباني
أجريت المقابلة بتاريخ 24 آذار 2011 
                                                                                                     

من  هو  خاص  بشكٍل  العامة  االدارات  وفي  العام  القطاع  في  الفساد  مكافحة  موضوع  لعّل 
االولويات التي يجب أن تشغل هموم الحكومة، أي حكومة، فموضوع الفساد ال يتعلق فقط 
بأهمية شفافية العمل في إدارات الدولة وبحسن أداء الخدمة العامة وبنوعية الخدمة، كما ال 
يتوقف فقط عند الثقة بالدولة ومؤسساتها وبصورتها أمام الرأي العام الداخلي وفي عالقتها 
أعمالها  في  الدولة  مؤسسات  تراعيها  التي  االخالقيات  مدى  في  ينحصر  ال  كما  الخارج  مع 
والمبادىء التي تراعيها أو القوانين التي تحترمها لكي يصح أن نطلق على دولتنا بأننا دولة 
قانون ومؤسسات ، بل إّن موضوع الفساد يرتبط إرتباطًا مباشرًا باالسس والركائز التي يقوم 
الكثير  الكثير  يستنزف  الذي  الهدر  ويمنع  العام  المال  وبحماية  اللبناني  االقتصاد  عليها 
االجتماعية  االوضاع  مختلف  على  ينعكس  بما  وموازنتها،  وإمكاناتها  الدولة  طاقات  من 

والمعيشية هذا فضاًل عن أّن موضوع الفساد له صلة وثيقة بمسألة حقوق االنسان وكرامته. 
بناء  مفهوم  عن  أي  عام  بشكٍل  الديمقراطية  مفهوم  عن  الفساد  موضوع  فصل  يمكن  وال 
الدولة الّن الديمقراطية ال تعني فقط مشاركة الشعب في الحكم من خالل إنتخاباٍت دورية 
ولكن تعني أيضًا المشاركة في إدارة شؤون الدولة ومواكبة أعمال الدولة والسيما من خالل 
المساءلة والمحاسبة إذ أن ال ديمقراطية حقيقة دون مساءلة ومحاسبة. من هذا المدخل، 
يمكن أن نتصور أهمية وجود هيئات أو أجهزة تعنى بمكافحة الفساد فاذا كان للرأي العام 
بما له من تأثيٍر وبما يشّكل من قوة ضغط على مؤسسات البالد، دوره الفاعل في لجم أو ضبط 
أعمال الفساد أو على االقل الكشف عنها أو فضحها اال أّن هذا التأثير يبقى عامًا وغير مباشر. 
من هنا ضرورة وجود هيئات تناط بها صالحيات واضحة ومحددة ومنشأة بموجب القانون 
االدارة  وتنقية  الفساد  مكافحة  بمهمة  االضطالع  وبالتالي  المباشرة  الرقابة  بعملية  للقيام 

من شوائبها. 

االهتمام  هذا  يجعل  بما  الدولية  المنظمات  بل  المتقدمة  الدول  إهتمام  مّحل  كان  ما  وهذا 
يرقى الى مستوى االهتمام العالمي وبالتالي ال يبقى فقط عند حدوٍد اقليمية ضيقة. ولهذا 
الفساد  لمكافحة  المتحدة  االمم  إتفاقية  ومنها  الفساد  لمكافحة  دولية  إتفاقيات  نشأت 
والتي إنّضم اليها لبنان في عام 2008. على أنه بمقدار ما نحدد أالهداف التي نرغب في الوصول 
اليها لمكافحة الفساد، بمقدار ما يجب أال نقع في ما يخرج هذا الهدف عن مساره الصحيح 
وذلك من خالل وجود أجهزة أو هيئات مختلفة تختلط في الصالحيات وتتضارب فيما بينها 
بحيث ال نصل الى الفعالية المطلوبة وتغرق هذه الهيئات عندئٍذ في إيجاد الحلول فيما بينها 
لمنع التنازع في االختصاص أو الصالحيات ولذلك من الضروري أن تتشكل هيئة متخصصة 
أو جهاز مختص للقيام بهذه المهمة وأن يستند هذا االنشاء الى قانون واضح ومحدد، وأن 
االخرى  االجهزة  وإختصاصات  مهام  مع  يتعارض  بما  واالختصاصات  الصالحيات  تدرس 
حد  وضع  آخر  بمعنًى  أي  االدارة  مراقبة  بأعمال  تقوم  والتي  اللبنانية  الدولة  لدى  الموجودة 
لتداخل قنوات الرقابة فتقفل جريان المياه في مساراتها المختلفة فيما المطلوب أن تبقى 

هذه المسارات في تدفقها وعملها بما يتناغم مع بعضها البعض. 
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وإذا عدنا الى أجهزة الرقابة القائمة في لبنان اليوم فنرى أّن لكل منها إختصاص محدد في 
المطلوب  والغايات  لها  المرسومة  االهداف  إطار  في  االجهزة  هذه  به  تقوم  والذي  القانون 
عملها  فعالية  الى  يؤدي  بما  االجهزة  هذه  بين  والتنسيق  التعاون  نسيان  دون  تحقيقها 
ونجاحه. ومن هذه الهيئات التي لها تاريُخ مشهود في تراث االدارة اللبنانية مجلس الخدمة 
المدنية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة، هذا فضاًل عن الرقابة القضائية الهامة جدًا 
للقضايا  العليا  المحكمة  كونه  بحكم  الدولة  شورى  مجلس  يتوالها  التي  االدارة  أعمال  على 
.. اي إنها ليست مسألة  االدارية، فالمسألة اذًا لسيت إضافة هيئات أو أجهزة رقابة جديدة 
القصوى  االهمية  الجديد  الجهاز  هذا  نولي  بحيث  العمل  بنوع  تتعلق  نوع  مسألة  بل  كم 
بالقانون  الملتزمة  الدولة  بناء  في  جديدًة  لبنًة  وليضع  الفساد  مكافحة  من  بذلك  ويتمكن 

والنظام والمصالح العامة. 

أن  شأنها  من  التي  الهيئة(  الجهاز  )  هذا  لمثل  ضرورية،  وحاجة  حاجة،  هناك  أن  شّك  وال 
تساهم بفعالية في تنقية االدارة وفي تعزيز مفهوم المساءلة والمحاسبة وفي حماية حقوق 
المواطنين. وإذا كانت الدول في وقتنا الراهن في مسار تحديث وتطوير االدارات فيها وفي 
وفي  للمواطن.  المقدمة  الخدمة  نوعية  على  والتأكيد  االدارّي  العمل  شفافية  على  حرصها 
هذا االطار، إستحدثت مؤسسة » الوسيط » لكي تؤازر المواطن في حصوله على الخدمة وفي 
تأمين مصالحه فيما إذا تلكأت االدارة أو أهملت أو قصّرت في القيام بأعمالها. لذلك فاّن 
إنشاء هيئة لمكافحة الفساد من شأنه أن يضيف لبنًة على هذا البناء بحيث يكتمل ما يحلم به 
المواطن اللبنانّي من أن يعيش في رحاب دولة القانون والمؤسسات حيث يسود الحق وتسود 

العدالة ويشعر المواطن بحماية الدولة ومؤسساتها له. 

إختيار  أي  االختيار  حسن  على  المستويات  هذه  كل  على  مطلق  حرُص  هناك  يكون  أن  على 
وعملهم  فكرهم  في  باالستقاللية  يتمتعون  ومن  واالختصاص  والعلم  الكفاءات  أصحاب 
والتي تتوجها االخالق الحميدة والتي تشّكل الى جانب التزام القانون الضمانة الكبرى لكل 

عمٍل ناجح. 


