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 في القطاع العاّم في لبنان: الّشفافّ�ة
 بین الّضرورة وتعقیدات الواقع

 *جوده ال�سوعيّ  األب صالح أبو

 أم تطب�قها ممكن؟ وهمفي لبنان الّشفافّ�ة هل 

 مقّدمة
إّن أحد األس�اب األساسّ�ة التي تجعل من الفساد إشكالّ�ة مستعص�ة في لبنان، في الحقَلین العاّم 

واء، تحّول الّسلوك المنحرف عن متطّل�ات األخالق المهنّ�ة المالزمة الوظ�فة أو العمل والخاّص على السّ 
إلى سلوٍك طب�عّي تأّصل مع مرور الّزمن، بل تراه أص�ح "شطارة" �ما �سّم�ه جورج قرم. إذ أص�ح 

شائعة، تعّززها  االحت�ال على القانون أو إهماله أو تسخ�فه �غ�ة نهب الّدولة أو سرقة المال العاّم ثقافة
�طر�قة متواصلة س�اسة المحسو�ّ�ات والّضغوطات التي تمارسها المرجعّ�ات الّطائفّ�ة في الّتوظ�ف 
وتسییر األعمال على نحٍو �خدم مصالحها الّس�اسّ�ة أو االقتصادّ�ة. ومّما ال شّك ف�ه أّن انتهاك القوانین 

ة، وسهولة قبول الّرشوة أو المكافآت المالّ�ة أو الوظ�فّ�ة والقواعد األخالقّ�ة، وسوء استخدام الوظائف العامّ 
                                                   

  .، ومدیر معهد اآلداب الشرقّ�ةوأستاذ فیها نائب رئ�س جامعة القّد�س یوسف  *
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تحّول القطاع العاّم بل والخاّص أ�ًضا إلى فسحَتین تسودهما شر�عة الغاب. فأعمال الّرقا�ة الحكومّ�ة غیر 
 فّعالة إن لم نقل َمْسخَرة، شأن سائر مشار�ع محار�ة الفساد و�صالح اإلدارات العاّمة والقطاعات المالّ�ة

. إذ ال �مكن تحقیق شيء من �ّل هذا ما دامت آخر واالقتصادّ�ة التي �جري الكالم علیها من حیٍن إلى
إمكانّ�ة المحاس�ة معدومة في وقت یبدو  القضاء نفسه، �ما نرى في الوقت الّراهن، ش�ه مشلول وخاضًعا 

فاقم ت�ًعا لمؤّشر منّظمة الّشفافّ�ة اآلخِذ �التّ  ،للّضغوطات الّس�اسّ�ة. وفي مقابل مشهد الفساد المر�ع هذا
الّدولّ�ة، تبرز حاجة ماّسة إلى الكالم على أهمّ�ة الّشفافّ�ة �صفتها طر�ق خالص، وال�حث عن سبل 

 تطب�قها. 

 ما هي الّشفافّ�ة، وما هي نتائجها؟
المواطنین، وتعني في البلدان الّد�موقراطّ�ة العر�قة ُتعتبر الّشفافّ�ة في القطاع العاّم حق�ا من حقوق 

إمكانّ�ة �ّل مواطن في الحصول على المعلومات التي یر�دها في ما خّص تفاصیل عمل اإلدارات العاّمة، 
والقرارات التي تّتخذها تلك اإلدارات وطرق تنفیذها. و�كالم آخر، ُتعطي الّشفافّ�ة المواطَن حّق الولوج إلى 

وهذا �فترض، إًذا، أن تكون تلك اإلدارات مجهّزة �كّل ما یلزم  المعلومات التي یر�دها في اإلدارات العاّمة؛
تقن��ا لحفظ المعلومات، وتسهیل االّطالع علیها. �الّط�ع، ثّمة اختالف من بلٍد إلى آخر في ما خّص 
القوانین المّت�عة التي تسمح �الحصول على المعلومات وشروط التصّرف فیها، ولكّن مبدأ الّشفافّ�ة ی�قى 

م المشترك، ال سّ�ما أّنه ُیبیِّن بتزاید دوره الّرائد في تحسین أداء الوظائف العاّمة بل وتحسین األنظمة القاس
 الّد�موقراطّ�ة نفسها.

ففي ما خّص الوقع اإل�جابّي على الممارسة الد�موقراطّ�ة، فإّن الّشفافّ�ة تؤّدي إلى ازد�اد مشار�ة 
 العاّمة، وتنامي القدرة على محاس�ة المسؤولین.المواطنین في الّنقاش واّتخاذ القرارات 

�حسب وثائق األمم المّتحدة، تكتسب المحاس�ة ثالثة أ�عاد على صلة بواجب َمن �شغلون الّسلطة 
في تحّمل مسؤولّ�ة أعمالهم، و�عطاء المواطنین تفسیرات عن القوانین التي یّتخذونها، وتؤثِّر في ح�اة 

لقانونّ�ة، في حال اّتضح انحراف سلو�هم أو أجو�تهم عّما هو مطلوب. المواطنین وخضوعهم للعقو�ات ا
التي تفترض أن �كون لـَمن �شغلون مناصب الّسلطة واج�اٌت واضحة،  لمسؤولّ�ةأّما ال�عد األّول فهو ا

تي ال المساءلة�شفافّ�ة وموضوعّ�ة. وأّما ال�عد الّثاني فهو  سلو�همومعاییر أداء محّددة �حیث �مكن تقی�م 
تتطّلب من مسؤولي الوظائف العاّمة ومؤّسساتها أن �قّدموا الّتبر�رات المنطقّ�ة إلى المواطنین الذین تأّثروا 
�قراراتهم، و�لى المنّظمات التي تراقب أعمالهم والهیئات الّناخ�ة وجم�ع المواطنین. وأّما ال�عد الّثالث فهو 

د قّوة اإلنفاذ درجة امتثال موّظفي القطاع العاّم والمؤّسسات العاّمة للمعاییر  التي تتطّلب اعتماد آلّ�ات تحدِّ
 الوظ�فّ�ة والقانونّ�ة المعمول بها، والتأّكد من حسن تطبیق اإلجراءات الّتصح�حّ�ة والعالجّ�ة المناس�ة.

وفي االّتجاه عینه، ترت�ط المحاس�ة ارت�اًطا متیًنا �حقوق اإلنسان، إذ تّتصل تلك الحقوق م�اشرة 
لعالقة القائمة بین الممسكین �الّسلطة والوظائف العاّمة والمواطنین أصحاب تلك الحقوق. ف�قدر ما �ا

تهدف هذه الحقوق إلى تنم�ة اإلنسان، ول�س مجّرد الّدفاع عّما هو حّق له فحسب، فإّنها ُتعطي ممارسة 
كًما وقانوًنا درجة تحقیق الّسلطة وجهًة واضحة، أال وهي خدمة هذه الّتنم�ة. لذا، فالمحاس�ة تشمل ح
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أهداف الّتنم�ة من المسؤولین. وفي الواقع، �قدر ما تتحّول حقوق اإلنسان إلى قناعات راسخة عند 
المواطنین، تص�ح معاییر تطب�قها مدرجة بدیه��ا في عملّ�ة المساءلة، ثّم في الّتأثیر في اّتخاذ القرارات. 

ان المحلّ�ة والعالمّ�ة عامًال إ�جاب��ا في تعز�ز عمل الّرقا�ة فضًال عن ذلك، تؤلِّف منّظمات حقوق اإلنس
والمحاس�ة، ذلك أّن حقوق اإلنسان معترف بها رسم��ا، وهي مدرجة في دساتیر العدید من الّدول. �مكن 
ا في هذا المضمار. وعمل��ا، یّتضح في العدید من  تلك المنّظمات إًذا أن تضّطلع بدوٍر فّعاٍل جد�

ات أّن الّشفافّ�ة التي تسعى تلك المنّظمات إلى تطب�قها، تساهم �فّعالّ�ة في تحقیق حقوق فردّ�ة المجتمع
عن ضمان حرّ�َتي الّتعبیر والّضمیر. وال تأتي هذه  أساسّ�ة مثل الّتعّلم واألمن الغذائّي والّصّحّي، فضًال 

الّنتائج من خالل رقا�ة أداء مؤّسسات القطاع العاّم فحسب، بل ألّن الّشفافّ�ة نفسها تحّد من الّس�اسات 
الّتفضیلّ�ة ومخاطر تدّخل الحكومات غیر القانونّي أو المرجعّ�ات غیر الحكومّ�ة التي تسعى إلى اله�منة 

 األفراد.على حرّ�ة 

إضافة إلى ما تقّدم، من شأن الّشفافّ�ة أن تقّوي شرعّ�ة مؤّسسات الّدولة، إذ إّنها تز�د من ثقة 
المواطنین فیها. فثّمة عالقة وطیدة تنشأ بین دور المواطنین في تطبیق الّشفافّ�ة، ومؤّسسات القطاع العاّم 

وظ�فّي. وعلى مستوى أوسع، تساهم الّشفافّ�ة في التي تتجاوب ومتطّل�ات تلك الّشفافّ�ة، وتحسین األداء ال
)، من خالل تحسین تنظ�م العمل في مختلف القطاعات العاّمة governanceاالرتقاء بنوعّ�ة الحو�مة (

والخاّصة، والّتشّدد في س�ادة القانون من دون تحّیز. وفي الواقع، فإّن حّث المسؤولین في القطاع العاّم 
�طر�قة شّفافة على نحٍو �مكن االّطالع عل�ه، �ساهم في ز�ادة تحقیق معاییر  على الق�ام �مهّماتهم 

الّنزاهة، ومعها تتطّور نوعّ�ة أداء موّظفي القطاع العاّم. وفي الوقت عینه، فإّن الشفافّ�ة التي ُت�ادر إلیها 
ّرقا�ة في الّدولة منّظمات المجتمع المدنّي والمواطنون عاّمة، ستنعكس إ�جاً�ا، و�سرعة، على أجهزة ال

 ). و�الّتوازي مع تحسین الحو�مةcercle vertueuxوالقضاء نفسه، إذ إّن ذلك �خلق حلقة حمیدة مثمرة (
تتطّور المواطنة أ�ًضا، فالمواطن الفرد یرت�ط ارت�اًطا أشّد �الح�اة العاّمة، و�نفتح بتزاید على ما �خدم خیره 

ًرا قدرته على الّتفكیر الّشخصّي. وخیر اآلخر�ن، مختبًرا أهمّ�ة رأ�ه في ا  ّتخاذ القوانین، ومقدِّ

وعلى المستوى االقتصادّي، تز�د الّشفافّ�ة من ازدهار الّسوق وتحسین مستوى الح�اة، ل�س �فضل 
الّرقا�ة على طرق الّتصّرف �المال العاّم فحسب، بل ألّن القرارات المّتخذة تص�ح مبنّ�ة على أسس 

ّجع على االستثمارات والمنافسات، ولذا، فهي تؤّدي إلى انخفاض أسعار الّسلع واضحة وقانونّ�ة، وتش
 وتحسین نوعّ�ة الخدمات، مع تراجع إمكانّ�ة االحتكار أو سّن القوانین التي تخدم مصالح خاّصة.

 ك�ف �مكن تطبیق الّشفافّ�ة؟
الّس�اسات والقوانین التي تؤثِّر  في اإلطار الّلبنانّي الذي تسوده غالً�ا الّسّرّ�ة والمساومات في ص�اغة

في ح�اة المواطنین، وترافقها انقسامات شرائح واسعة من المجتمع على أسس طائفّ�ة ومذهبّ�ة، وفي ظّل 
ش�ه غ�اٍب لعمل القضاء والهیئات الّرقابّ�ة الحكومّ�ة، یبدو تطبیق الّشفافّ�ة وهًما. فأسس "المواطنة" التي 

ة غائ�ة عن الّثقافة العاّمة، ومؤّسسات القطاع العاّم غیر جاهزة لتفتح سجّالتها تؤمِّن حسن تطبیق الّشفاف�ّ 
ل�ّطلع علیها المواطنون أو المنّظمات غیر الحكومّ�ة. وفي الواقع، �حتاج تطبیق الّشفافّ�ة إلى جهد 
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، بل استثنائّي موّجه، ل�س إلى خرق "حصون" المؤّسسات العاّمة، �غ�ة الوصول إلى معلوماتها فحسب
 إلى المواطنین أ�ًضا بهدف تنم�ة ثقافة المواطنة لدیهم، وجعلهم یدر�ون أهمّ�ة تطبیق مبدأ الّشفافّ�ة.

وفي هذا الّس�اق، �كتسب عمل المنّظمات غیر الّطائفّ�ة والحكومّ�ة على أنواعها أهمّ�ة خاّصة، 
لحقول اإلدارّ�ة والقانونّ�ة وس�كون للم�ادرات التي ترمي إلى تأس�س مثل تلك المنّظمات في مختلف ا

والحقوقّ�ة والّتر�وّ�ة دور رائد في نشر ثقافة الّشفافّ�ة وتحق�قها تدر�ج��ا، وتشج�ع المواطنین على الّتعبیر 
عن خبراتهم في اإلدارات العاّمة، وتقد�م الّشكاوى المّتصلة �الفساد والمحسو�ّ�ات. ومن المهّم أ�ًضا أن 

ها ف�ما بینها، وتعمل للحصول على دعم المنّظمات الّدولّ�ة المماثلة مال��ا تنّسق تلك المنّظمات عمل
ومعنو��ا وقانون��ا. ومن الّضرورّي أ�ًضا، على الّصعید الّتر�وّي، تشج�ع ال�حوث في میدان الّشفافّ�ة 

 ومختلف إشكالّ�اتها المحلّ�ة وطرق تطب�قها، وعقد مؤتمرات علمّ�ة محلّ�ة ودولّ�ة �شأنها.

من الّثابت أّن �ّل جهد یهدف إلى تأصیل الّشفافّ�ة في المجتمع س�ساهم م�اشرًة في تعز�ز ثقافة 
المواطنة الّد�موقراطّ�ة، ألّنه �شّجع على مشار�ة المواطنین في الّنقاش العاّم في ضوء ما �خدم خیرهم 

ن أداء اإلدارات العاّمة �فضل خلق فرص المساءلة  الّشخصّي والمشترك على الّسواء، �ما �حسِّ
 والمحاس�ة؛ وعلى هذا، تزداد الّثقة �الّدولة ومؤّسساتها، و�سالمة القرارات التي ُتّتخذ في مختلف الحقول.
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