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I. مقدمة 

غري األمثال الشعبية اللبنانية " بعُض تبادر إىل أذهان البعض عند تناول موضوع اإلصالح والفساد ت قد

نسايره، وأحياناً   ،له نستسلم ، يعيث يف البالد  : فسادإلفساداحكيمة" التي تحايك واقع الفساد و ال

 يده، كمن يقول: "الشاطر بشطارتو" أو "الشاطر عمرو ما ميوت"!صل إىل حّد متجن

 

حال األنبياء واملصلحني الذين يزخر بهم تاريخ رشقنا لو شهدوا هذا النوع لسان ماذا سيكون تُرى 

بالسيد املسيح الذي طرد تجار الهيكل الفاسدين، أخالفهم؟ بدءاً من الفجور األخالقي يف مجتمعات 

 وقبلهاموالرسول الكريم الذي سعى إىل التوزيع العادل والسوي للرثوة يف مجتمعه الجاهيل، 

حمورايب الذي أنتج رشائع حقوقية هي من األقدم بني الرشائع املكتوبة يف التاريخ البرشي، 

  ؟الكبري الذي بنى أّول منوذٍج معروف للحكم الصالح واإلدارة الرشيدة شو كور و 

 

الجزء إىل موضوع الفساد بشكٍل عام، وواقعه اللبناين بشكٍل خاص. أوالً  يف هذه الورقة، سأتطرّق

 رشاكةالثاين يتناول املسؤولية املشرتكة بني املواطن والدولة، فيام أتحّدث يف الجزء الثالث عن ال

رسيعة  إشارةٍ ، ألختم بالدولية والفعاليات املدين واملجتمع الخاصو  العام نيالقطاع بني ولةسؤ امل

 مامرساته التنظيمية.مبادراته و من خالل  اإلصالحي لبنان مرصف دورإىل 

 

 

II. ؟آفات مجمع  أو : آفٌة اجتامعية الفساد 

ف و املبعاد  التعي تعتحّكم يف ضعب  اهعدالفساد هو انحراف يف سلوك اإلنسان و املجتمعع ععن األ "

السلوك، وذلك لتحقيق منفعة خاصة عىل حساب سالمة املجتمع أو املؤسسة التي من أجلها أقيمع  

 1"باد .املاألهداف و هذه 

 

 والحكم األخالق من وكل ناحية من الفساد بني ما السلبية العالقات طياته يف التعريف هذا يحمل

" املباد " و" األهداف" تلويث إىل الفساد جنوح يبنّي  فهو. أخرى ناحية من البرشية والتنمية الصالح

 الفساد يسبّبه الذي الدمار عىل الضوء يسلّ  كام. العمل أخالقيات وتشكل" السلوك" تحكم التي

 اإلجتامعية واملسؤولية املؤسساتية بالحوكمة يرتب  ما وهو ،"املؤسسة أو املجتمع سالمة"عل

 القيم عن" الشخيص السلوك" حرف يف الفساد طبيعةل يعرض فإنه ذلك، عىل عالوة. للمؤسسات

 .املثىل والفائدة التميّز باتجاه البرشي املال رأس صقل إىل تهدف التي البرشية للتنمية الحقيقية

 

 النموب اإلرضار أوالً،: بالتايل إيجازها ميكن اتجاهات، عّدة يف الفساد يُلحقها التي األرضار تتشّعب

 البنية جودة إىل وييسء ،والوطنية األجنبية االستثامرات تدفق من يحد ألنه ،االقتصاديني والتنمية

 األسعار تشويه ،ثالثاً  2.والدخل الرضيبة عائدات ضيخفتو  األدمغة هجرة، زيادة ثانياً  .العامة التحتية

 (cost-plus pricing) الهاميش التسعري إىل يؤدي مام للرشوة، اإلضافية التكاليف عن الناجم
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 الطبقة باتجاهو  بغياب الحد األدىن من الشفافية الرثوة توزيع إعادة ،رابعاً . وتخفيض قيمة اإلستثامر

. نفسها الدميقراطية العملية وتشويه العامة املنفعة تناقص إىل يؤدي مام املجتمع، داخل النافذة

 ،سادساً  .3الشفافية إىل تفتقر التي السياسية التربعات خالل من الدميقراطية العملية تخريب ،خامساً 

 تحقيق من بدالً شخصية مكاسب تحقيق نحو الرشاء سياسة توجيه عند القرار اتخاذ عملية تشويه

 ،ثامنا  . ىشالُر  عدوى بسبب املجتمع يف األخالقي املستوى تدين ،سابعاً . والتوفري والجودة الفائدة

 4.وحكم القانون املؤسسات عمل بيئة تدهور

 

العضوية بظاهريت الريعية، أي االعتامد عىل الربح ما يُكسب الفساد أبعاداً أكرث خطورة هو عالقته و 

 دون جهٍد إنتاجي، والفئوية، أي الهيمنة الالدميقراطية عىل السلطة ومقّدراتها من قبل فئٍة معيّنة. 

، ماّم يشّكل ثالوثاً متحكاّمً منه وتتغّذيان الفسادن تغّذياأي الريعية والفئوية، ن، االظاهرتن وهاتا

 وكابحاً ملشاريع النهضة والتنمية والحداثة. 

 

 ولحامية التوظيف يف العشوائية ملامرسة مظلّةً  السياسية الفئوية - الرعوية الظاهرة سيطرة تشّكل

 وإحساساً  ،برّمتها العامة اإلدارةلدى   وإحباطاً ة سلبيآثاراً  مسبّبةً  واملسيئني، املنحرفني املوظفني

 اإلدارات من كثريٍ  يف للرتقية املعتمدة واملتخلفة البالية  املفاهيم أن كام. للمواطنني واملهانة بالقهر

 التطوير بآليات الرضر يلحق مام املرشوعة، غري السياسية واملداخالت األقدمية عىل تقوم العامة

 الوظيفية، املداورة مبفهوم يتعلّق ما ويف. األداءتقييم  و الكفاءة معايري عىل القامئة املؤسسايت

 وأحياناً  ،متقابلة وسياسية، وطائفية فئوية حصوناً  اإلدارات تحويل إىل التقليدية السياسةتسعى 

 هذا شأن ومن. واملجتمع واالقتصاد املواطن مثنها يدفع املنافع، وتبادل املحاصصة عرب متصارعة،

. الفكريو  العلمي والتطور والخربة االبتكار يف جمودٍ  من عنه ينتج ما مع الوظيفي، بالركود يتسبّب أن

 الهدر يف تساهم إضافية عوامل هي العرصية اإلدارية والنظم واملساءلة الشفافية إىل االفتقار إن

 5.العامة باإلدارة الناس وثقة الدميقراطية باملامرسة ترضّ  وبالتايل والفساد،

 

 يخّفض لبنان يفاملعتمد  التوافقية املحاصصة نظام أن الدويل للبنك تقريرٌ  يبنّي يف هذا اإلطار، 

أن كل لبناين يخرس سنوياً أكرث من  الدراساتكام تشري بعض  6.سنوياً  باملئة 9 بنسبة القومي الناتج

 خالل من الشخصية، تجربتي أن علامً  7دوالر من دخله بسبب سياسات التقاسم الطائفي. 23.555

يف الفئة األوىل من املالك اإلداري العام  اإلدارية بالتعيينات املتعلقة التقييم عملية يف مشاركتي

 واعتامد واقع كأمرٍ  التوافقي الطائفي النظام بني املواءمة إمكانية تبنّيُ  ،2513وشباط  2515بني أب 

 وااللتزام ،متييز دون املوظفني لجميع الفرص إتاحة رشط التعيينات، يف والنزاهة الكفاءة معايري

 مناملتأتية   الخسائر من يحدّ  مام التقييم، يف والنزاهة واملوضوعية والشفافية املساواة مبعايري

 .بعيد حدّ  إىل التوافقي الطائفي النظام

 

 منظمة عن الصادر 2514 لعام العاملي الفساد مؤرشنرى أن ، واملقارنات لغة املؤرّشات ناداعتمإذا 

 27 منحه الدرجة تقييمحاصل  مع ،175 أصل من 136 املرتبة حتّل ا لبنان أن أظهر" الدولية الشفافية"
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، والصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي، أن 2515أظهر تقرير التنافسية العاملية لسنة كام  155.8 عىل

نقاط. ويستند التقرير يف  7من أصل  3.68دولة، مسّجالً تقييامً  144بني  113علبنان حّل يف املركز ال

 جاملوازنة الغائبة، وتكلفة اإلنتا تصنيفه إىل عوامل تقييم عّدة، منها األوضاع السياسية واألمنية، و 

بلداً يف ما يتعلّق بالثقة  144من أصل  األخرية  تبةلبنان املر  والشفافية والفساد والهدر. كام احتّل 

من أصل  143املرتبة يف صنّف و ىش. يف ما يرتب  مبؤرش الُر  144صل من أ  142بالسياسيني، واملرتبة 

 .كر  ؛ ترتيب معيب اوصلنا به بلدنا اىل أسفل الد  من حيث التبذير يف اإلنفاق الحكومي 144

 

كامليزيا، تجمعه وإياها قواسم مشرتكة كثرية كتعددية املذاهب واألعراق  إذا ما قارنّا لبنان بدولةٍ و 

أن لبنان يتقّدم ماليزيا يف مؤرشات سالمة القطاع من السياسية، نجد أنه عىل الرغم  واإلختالفات

ناحية الشفافية يف أداء لبشكل كبري عنها تأخر ي هإال أنّ املرصيف والصحة والتعليم االبتدايئ، 

ويعود سبب هذه  9ملاليزيا. 15يف مقابل املركز  138املؤسسات الحكومية، بحيث يحتل املركز 

استطاع  توفري استقرار سيايس وضواب  إدارية فّعالة يف إطار  ،وة إىل أن ماليزيا، بعكس لبنانالفج

نظام منوذجي لحوكمة املؤسسات العامة والخاصة، مام ساهم يف تحييد اإلدارة واالقتصاد والنمو 

إنجازاٍت  عن التجاذبات والتناقضات واألزمات السياسية، وبالتايل الحد من استرشاء الفساد وتحقيق

 15إصالحية رائدة.

 

 

III.  مسؤولية مشرتكة بني املواطن والدولةاإلصالح 

ثم تتحّول  ومن بالوعي والرؤية، ثم بإرادة التغيري،متكاملة، تبدأ  اإلصالح ومكافحة الفساد عمليةٌ إن 

وصيانة  بناءغري أن الضامن إلنجاز هذه العملية هو  نهج فاعل.ممادة بالعزمية وااللتزام إىل عمل اإلر 

وصوالً إىل بناء هذه العالقة ومتتني أركانها و  .عالقة املواطن بالدولة عىل أساس االنتامء والثقة

مسؤولية املواطن من امتالك تبدأ  مسؤولية مشرتكة بني املواطن والدولة. هو  ح، مامرسة اإلصال 

أو صاحب مهنٍة حرّة أو  ومامرسة حّس املواطنة يف أي موقعٍ يشغله، أكان ذلك تلميذاً أو رّب أرسة

، مع كل ما يستتبع ذلك من القيام أو مسؤوالً حكومياً  موظفاً يف القطاع الخاص أو القطاع العام

طبيعة اإللتزام بالقوانني وحتى إدراك الحقوق وصيانتها. أما مسؤولية الدولة، فتنبع من بالواجبات و 

واملنظّمة لشؤونهم واملؤمتنة عىل املال  ،الساهرة عىل حامية أمن املواطنني ومصالحهم مؤسساتها

 العام.

 

حمل هذا مفهوٍم متقّدٍم وعرصٍي ومسؤول للمواطنة، بحيث ي التوافق عىلمن األهّمية مبكان  ،لذلك

القيمي الذي يؤمن مبنظومة قيمية ومباد  من أجل حامية  -املفهوم عّدة أبعاد: البعد الفلسفي

الحقوقي الذي يلتزم باملعايري والضواب  القانونية  -القانوينالصالح العام وإقامة العدل، والبعد 

الثقايف الذي يثابر عىل بناء جسور -من أجل حامية الحقوق والقيام بالواجبات، والبعد اإلجتامعي

 بني أبناء املجتمع لتحقيق الخري والرفاهية له. التكافلو التواصل 
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 إجراءاته ذكر بعضأ و الترشيعي، يف الجانب  الدولة يف اإلصالح ومكافحة الفساد مسؤولية تتجىل  

 املرجّوة:

 ،ً؛فعالة تدقيق مامرسات لتنظيم عرصي ترشيعي إطار بناء أوال 

 ،ًترتب  التي التكاليف عىل الرضيبة من الرشكات إعفاء متنع رضيبية قوانني تطبيق ثانيا 

 ؛)خاصة مبا يتعلّق بالرشكات التي تتعاطى العمليات العابرة للحدود( بالرىش

 ،ً؛ىشالُر  أموال وتصادر الراشية الجهات تعاقب التي القوانني تطبيق يف التشّدد ثالثا  

 ،ًاملوظفني برشوة املتعلقة الحساسة القضايا ملالحقة الدويل القضايئ التعاون تعزيز رابعا 

  11؛الخارج يف ترتكب والتي العاّمني

 ،ً؛املوظفني وكبار السياسيني عائدات بشأن الشفافية قواعد اعتامد خامسا 

 ،ًالدولية التمويل وكاالت استخدام خالل من املصدر، من الرشاوى إمدادات قطع سادسا 

 ؛واملحلية

 ،ً؛مستوياته أعىل عىل السيايس الفساد سيام ال الفساد، مع مطلقاً  التسامح عدم سابعا 

 ،ً12؛املعقدة البريوقراطية والضواب  التنظيم من الحد خالل من الحرة األسواق تعزيز ثامنا  

 ،ًخطورة حول العام الوعي زيادة أجل من للتواصل دعائية اسرتاتيجياٍت  اعتامد تاسعا 

 الفساد،

  ّ13؛البيئة تحمي  و اإلنسان حقوق تعزز التي الفساد مكافحة برامج دعمعارشا 

   من وتحصينه املستمر، تطوره وضامن حديث، دميقراطي إداري نظام إنشاء ،أحد عرش 

 14؛الرعوية السياسية الهيمنة

 

، والتي أذكر منها قطاع الخدمة العامة يفلحكم الصالح امباد   تطبيق وجه آخر ملسؤولية الدولة هو

ثقافة  تثبي و  ،بأكملها الحكومية : املبدأ األول، الرتويج ملنظومة قيم عىل صعيد املؤسسةةسبع

 تقديم أفضل املبدأ الثاين، الرتكيز عىل هدف املؤسسة وعىل ؛الحكم الصالح من خالل السلوك

وإدارة  مستنريةو املبدأ الثالث، اتخاذ قرارات شفافة  ؛ستخدمي الخدماتملالنتائج للمواطنني و 

الخامس، تطوير قدرة وكفاءة  ؛الرابع، التفاعل مع الجهات املعنية وتطبيق مساءلة حقيقية؛ املخاطر

السابع، واملبدأ  15األداء الفعال يف أدوار محّددة بوضوح.تحقيق السادس،  ؛لتكون فعالة اإلدارة

الحؤول دون قيام تضارب املصالح مبا يعنيه من تعارض املصالح الخاصة للموظف العام مع 

 16.العام يف املجتمع إىل تهديد مبدأ اإلنتظام ما قد يؤدي ؛املصلحة العامة

 

التدقيق الداخيل مقارنًة مع يف  داً خاصاً شيدة يف القطاع العام تتطلّب تشدإن مسألة اإلدارة الر 

الذي ميّول املنظامت  القطاع الخاص، وذلك لسببني بديهينّي: أوالً، املسؤولية تجاه الشعب

اإلنتظام الذي يضمن استخدام األموال ثانياً، و عن كيفية رصف هذه األموال.  واإلفصاح الحكومية،

للغرض التي ُخّصص  من أجله. فالتدقيق يف املنظامت الحكومية هو عملية أشمل من مجرّد 

التصديق عىل القوائم املالية. إذ يشمل فحص الجوانب املتعلقة بحوكمة الرشكات يف الهيئات 
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واستقامة املسؤولني. باإلضافة  ملخاطر،وإدارة ا ،العامة، والتي تتضمن االنتظام، والرقابة الداخلية

يف هذا اإلطار،  17إىل ذلك، يشمل التدقيق مراجعة األداء الذي يُعنى باالستخدام الفعال للموارد.

عنارص رئيسية رضورية يجب توفّرها لضامن نشاط تدقيقي  مثّة ،وبحسب معهد املدققني الدوليني

ل التنظيمي، التفويض الرسمي، حرية الوصول دون تتلّخص باآليت: االستقال فّعال يف القطاع العام

اء، دعم الجهات ياألكف ون، املوظفونين املوضوعو ، املوظفالكفؤةقيود، التمويل الكايف، القيادة 

 18معايري التدقيق املهنية.و املعنية، 

 

 

IV. الخاص واملجتمع املدين والفعاليات الدوليةو العام  نيرشاكة مسؤولة بني القطاع 

اإلصالح ومكافحة الفساد عرب مشاركة كّل من املواطن والدولة يف التصّدي ملسؤولياته إن تحقيق 

: بني أربعة رشكاء صالح. وتقوم هذه الرشاكةاإل  نجاح  يحتاج إىل رشاكة مسؤولة وفعالة لضامن

ويدفع بالدعم  هو القطاع العام الذي يوفّر الخدمات ويضع األطر الترشيعية الناظمة ،األول

هو القطاع الخاص، وهو الذي يلعب دور املحّفز باتجاه اإلبداع  ،واملعنوي لإلصالح. الثاين السيايس

، ماّم يؤّمن البعد آلليّات البحث والتطويرالحاضن والتجديد وحشد الطاقات واملنتج لفرص العمل و 

 ،هو املجتمع املدين واألهيل الذي ميثّل نبض عامة الناس ،الحدايث واإلبداعي لإلصالح. الثالث

بحيث يوفّر الضامنة  والعدالة اإلجتامعية، التنمية والدميقراطية التشاركيةأهداف ويسعى لتحقيق 

الرابع، فهو الفعاليات  الرشيك . أماالنسجام اإلصالح مع مصالح املجتمع وحاجاته الحيوية

املشرتكة أو املتقابلة بني العاملية لتحديات والهواجس واملصالح اواملنظامت الدولية التي تعكس 

الشعوب واألمم، ماّم يجعلها قادرًة عىل مّد جسور التعاون والتواصل يف سبيل مبادرات إصالحية 

 19مستدامة ذات بعٍد إنساين.

 

فرص التكامل توفّر ، و القطاعات تؤّمن هذه الرشاكة التواصل الرضوري بني العنارص املكونة لهذه و 

وبذلك  املجال لرتاكم خرباتها وتجاربها، مام يفتح آفاقاً رحبة لإلصالح.ب بني خصائصها، وتفسح

من خالل خلق بيئة مالمئة  كسب ثقة القطاع الخاص واملجتمع األهيليتمّكن القطاع العام من 

العوائق اإلدارية لتعزيز دور الرشكات الكبرية واملتوسطة والصغرية عىل حّد سواء، تتقلّص فيها 

والبريوقراطية، من ناحية، وعرب إرشاك مؤسسات املجتمع األهيل يف برامج التنمية والحامية 

اىل ذلك تساهم  25اإلجتامعية والرتبية والصحة واإلصالح السيايس واإلداري وغريها، من ناحية أخرى.

لتمكني  إدارية منتخبة  املشاركة الدميقراطية من خالل إنشاء مجالس يف تعزيز هذه اإلجراءات 

إىل التوزيع  اآليلة   املواطنني من املشاركة يف إدارة املرافق العامة بالتزامن مع تنفيذ السياسات

بالرثوات الوطنية كالقطاع  فيام يتعلق خاصة  ،اإلحتكار منعو ع ثقافة املساهمة يالعادل للرثوة وتش

القطاع ك قطاٍع حيويٍّ واعد يف ةالرشيد لإلدارةنظام تطبيق أهمية بناء وتجدر اإلشارة إىل  النفطي.

وينضوي تح  سقفه جميع املعنيني يف  .رتكز عىل مفهومي الشفافية واملساءلةت يف لبنان، النفطي

من مسؤولني حكوميني وهيئة إدارة قطاع  ،االستثامر يف الرثوة النفطية الكامنة وإدارة عائداتها

 والرشكات الخاصة. ،ءهاورشكة النف  والغاز الوطنية املفرتض إنشا ،البرتول
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من خالل تبني رؤية  تهااستعادو  ثقة املجتمعالحفاظ عىل  الخاصة من املؤسسات متّكن هذه الرشاكة

 ومن نتائجها أيضاً، إعداد 21.عرياديٍة للمسؤولية اإلجتامعية والعمل البيئي والخريي عىل نطاق واس

يف التصدي ملسؤولية مكافحة الفساد واملساءلة والدعوة للمحاسبة،  للمشاركةاملجتمع املدين 

الحراك املدين الذي و خاصة عندما يظهر التقصري يف أداء الجهات الرسمية املعنية مبكافحة الفساد. 

 أحد التعبريات عن هذه املشاركة املدنية. هومؤخراً  ه لبنان شهد

 

أجري  اللتقاط املزاج السيايس العام ألهم )خاصة ومحدودة التداول( دراسة تجدر اإلشارة هنا إىل 

األحزاب اللبنانية، وقياس القواسم املشرتكة والفجوات بينها. ومن امللف  أن التوجهات اإلصالحية 

 أضاءت عىل أهمية مكافحة الفساد واعتامد معايري الكفاءة. عموًما هذه األحزابل

 

 

V.  دور مرصف لبنان اإلصالحيإضاءة رسيعة عىل 

استطلع من خاللها آراء املصارف حول املخاطر كان قد اإلبداع املايل،  يف دراسة أجراها مركز دراسة

تبنّي أن املراتب الخمس األوىل لتصنيفات املحدقة بالقطاع املرصيف وتصنيفات هذه املخاطر، 

تضّم عمليات تبييض األموال والتهرّب من الرضائب املخاطر تضّمن  النشاطات الجرمية، التي 

، التي تجعل املصارف عرضة للجرائم اإللكرتونية وانقطاع والهجامت اإللكرتونية واملخاطر التقنية

 الخدمات، والتدّخل السيايس، الذي يحرف اإلدارة عن أداء مهامها بالفعالية والجدوى الالزمتني.

 

ا أن نلحظ أهمية الدور اإلصالحي الذي يلعبه مرصف لبنان عىل صعيد ميكننانطالقاً من هذه النتائج، 

حامية القطاعني املرصيف واملايل من مخاطر النشاطات الجرمية والجرائم اإللكرتونية والخلل 

 الصارم بتقيّده يتميز موثوق مرصيف نظام بتطوير لبنان مرصف قامالتنفيذي. يف هذا املجال، 

فسعى لتطبيق املعايري الدولية الخاصة مبكافحة  .للعمل املرصيف الدولية واملواصفات باملعايري

لقوانني املتعلقة بحركة األخري يف مجلس النواب لقرار تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. وقد جاء اإل 

 موالموال عرب الحدود ومكافحة التهرب الرضيبي والتعديالت عىل قانون مكافحة تبييض األ األ 

للتحركات املالية  ا  ضع حديبقي لبنان عىل الخارطة املالية العاملية وياملرصيف وحّصن العمل لي

 وأصدر ،الالزمة التدابري مرصف لبنان اتخذ كام. لبنانعيد زخم التحويالت إىل يو ،ةغطاضال

وميّكنه من التعامل مع  لبنان سمعة يحفظ مبا الخارجية، املخاطر ملواجهة املطلوبة التعاميم

 . هذااملحلية السوق إىل الدخول من الرشعية غري األموال الدولية املستجّدة ومينعالعقوبات 

 الخدمات لتقديم آمنة منصة توفريو  اإللكرتونية املرصفية ألعاملل املركزي باإلضافة إىل تنظيم

 سالمة تعزيزول  ،الدولية واملعايري لقواعدمبا ينسجم مع ا اللبناين، املايل القطاع يف اإللكرتونية

وفيام يتعلّق بأداء القطاع املرصيف وجودة خدماته،  .لبنان يف العمالت تعددامل الدفع نظم كفاءةو 

وحامية املستهلك، حيث أنشأ لهذه الغاية  الرشيدة عىل تطبيق مباد  اإلدارةلبنان حرص مرصف 

 .الشكاوى إلدارة الرشيدة، وألزم املصارف بإنشاء وحدات لحامية املستهلك وتلقيوحدة ا
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متيز مرصف لبنان يف مبادرات التحديث التي شمل  التطوير الشامل كجزٍء من عملية اإلصالح، و 

الدفع الوطنية، والتبني الرسيع لنظم التكنولوجيا  ةنظمللعمليات النقدية، والتطوير الناجح أل 

معلوماتية، ملة  للالشا والتطوير الدقيق لنظم املكننة ضمن الخطة اإلسرتاتيجية ،الداخلية للمرصف

الغتنام هذا الزخم والبناء عىل هذه  وسعياً  وبناء القدرات الناجحة والفعالة إلدارة مشاريع التحديث.

تغطي مجموعة  برامج ومبادرات عدة تتضمناالنجازات، أطلق مرصف لبنان خطة تحديث شاملة 

 رؤية ضمن تحسني أداء البنك املركزي إىلهذه الخطة هدف ت واسعة من املجاالت املؤسساتية.

 .دارتهإ  عادة هيكلةإ تطوير برامجه و  تلحظ مستقبلية

 

 

VI. خالصة 

تستقيم عرب  ،لتغيريلآليّة  ن الصعب تحقيق اإلصالح ومكافحة الفساد يف لبنان من غري انبثاق إنه مل

إلطالق حوار داخل األحزاب والجمعيات  ىسعتتكوين كتلة تاريخية تضم كل قوى التغيري، و 

ضع خطة مفصلة ملواكبة ت، و بشكٍل فّعال ومجدٍ  شارك يف السلطةتوفعاليات املجتمع املدين، و 

الوصول إىل رؤية متكاملة يتم ، ومن ثم ثقافتهو  ناهض الفسادتاملطالب الحياتية والسياسية، و 

 22عربية واإلقليمية والدولية.توائم بني حركات التغيري اللبنانية وبني املؤرشات ال

بإستعادة   الحقوق مبواقفه وكتاباته املطالبة األمرييك جون ستاينبك الذي ُعرف يقول الكاتب 

 املهدورة للطبقة العاملة خالل القرن املايض:

 الخوف من فقدان السلطة." قد يكون"إن السلطة ال تُفسد. الخوف هو الذي يُفسد.. 

. ويك نتحّرر السلطة، يك نتحّرر من الفساد، ينبغي علينا أن نتحّرر من الخوف من فقدان وختاماً  نقول

، وسقف القانون، )تداول السلطة( حدود الزمن ثالثة:ضواب  بالسلطة  يجب أن تُحد   من هذا الخوف،

 وإرادة الرأي العام.

 

 .وشكراً 
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