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العميد علي قان�صو
مدير التوجيه

مبادرة وا�ستباق
وتوالت  ازدهرت  والذكاء،  اجلراأة  عمادها  بطولية  وقفات  الأخرية  الفرتة  يف  للجي�ش  كانت 

اأهداف  باكت�شافها  ال�رشقية  احلدود  عند  الوقفات  تلك  وحداتنا  �شّطرت  الذهبية.  �شجّلتنا  فوق 

لت بذلك نتائجها العدوانية املنتظرة 
ّ
الإرهابيني قبل اكتمالها، ودحرها لها وهي يف املهد، فحو

الطّنانة  بياناته  اإعلن  اإىل  الّطامح  الإرهاب  على  الفر�شة  تت 
ّ
وفو و�شياع،  واإرباك  اأوهام  اإىل 

اجلوفاء عن �رشب موؤ�ش�شة واإ�شقاط �شهداء وترويع اأهاٍل وزعزهة ثقة واأمان.

ح�شل  ما  يف  لكن  الأخرية،  ات 
ّ
العملي يف  جرحى  لنا  يكون  اأن  خطورة  من  نقلّل  ل  ونحن 

اإىل  اإليها وينتظرها. من هنا، كان جلووؤه  ا لتداعيات خطرية كان الإرهاب ي�شعى 
ً
اإف�شاًل حمّتم

قوط 
ّ
ال�ش كانت  نتائجها  اأّن  اإّل  دت، 

ّ
وتعد توالت  التي  ة" 

ّ
والتفجريي "النتحارية  اأعماله  زيادة 

وال�شمحلل.

اعمة، 
ّ
الد ابقة بجي�شنا، ويوؤكد مواقفه 

ّ
ال�ش اإ�شادته  اأن يتابع  اإىل  ذلك كلّه، دفع من له �شلة بنا 

ا.
ً
 هي الأكرب والأكرث تهديد

ّ
 غرينا، واإن تكن من الهم

ّ
ة ما يهم

ّ
ويزيد تعاونه، ففي هذه الق�شي

اإّننا نقوم باأعمالنا ال�شتباقية، ون�شّخ الزخم يف ا�شتعداداتنا، حفاًظا على مواطنينا وحماية 

لأر�شنا من جهة، و�شوًنا للكرامة الإن�شانية يف كّل مكان من جهة اأخرى. نحن يف "ا�شتباق" 

يكون  لن  م�شتوياتنا.  بلوغ  من  يتمّكن  اأن  قبل  ن�رشبه  معه.  �شباق  يف  ول�شنا  الإرهاب،  مع 

ا لنا يف توزيع اخلطى فوق ترابنا الوطني فن�شابقه وي�شابقنا. ل حمل له هنا، ل 
ً
الإرهاب موازي

 نوع من الأر�ش.
ّ
اأر�ش خ�شبة له، ول اأر�ش قاحلة، ول اأي

ا دخيًل عليه، من هنا ت�شامن هذا العامل يف وجهه،  ال اإىل اعتباره مرفو�شً
ّ
اإّن العامل باأ�رشه مي

ال�شمحاء،  ال�شماوية  الأديان  بتعاليم  كما  الإعلم،  وو�شائل  واجليو�ش  والهيئات  باملوؤ�ش�شات 

بعناوين  اأجنحتها  حتت  ي�شتظّل  اأن  وتاأبى  ام، 
ّ
الهد املنحرف  الفكر  هذا  جميعها  ترف�ش  التي 

 لها باأي �شلة.
ّ
و�شعارات خادعة، ل متت



»الدفاع الوطني اللبناين« جملة ف�شلية تعنى بالأبحاث والدرا�شات الفكرية والع�شكرية، و�شائر الن�شاطات الثقافية ذات الخت�شا�ش.  -1

ت�شرتط املجلة يف الأعمال الواردة عليها األ تكون قد ن�رشت �شابًقا اأو مقدمة للن�رش يف مطبوعات اأخرى.  -2

حالت والتوثيق  ا ما يتعلق منها بالإ
ً

ت�شرتط املجلة يف الأعمال املقدمة اإليها، الأ�شالة والبتكار ومراعاة الأ�شول العلمية املعهودة، خ�شو�ش  -3

�ش، الدرجة العلمية، املوؤلفات، الخ.( ومبلخ�ش ملقاله 
ّ

رفق عمله ببيان �شرية .c.v )التخ�ش
ُ
وذكر امل�شادر واملراجع. كما نتمنى على الكاتب اأن ي

املر�شل بالإنكليزية اأو بالفرن�شية.

املجلة حمّكمة وحتيل الأعمال املقدمة اإليها قبل ن�رشها على جلنة من ذوي الخت�شا�ش تقرر مدى �شلحية هذه الأعمال للن�رش.  -4

ا. كما حتتفظ 
ً
اإدراجه يف العدد الذي تراه منا�شب ا للن�رش، حمتفظة بخيار 

ً
ر

َّ
اإذا كان مقر ُتعِلم املجلة الكاتب خلل �شهرين من ت�شلمها عمله ما   -5

املجلة بحقها يف اأن تقرتح على الكاتب اإجراء اأي تعديلت يف الن�ش تزكيها هيئة التحكيم.

تتوقع املجلة يف الكتابات املر�شلة اأن تكون مطبوعة اأو مكتوبة بوا�شطة Microsoft Word واأن يكون حجم املقال ما بني ٦٠٠٠ و٦5٠٠   -٦

كلمة.

ن�رش فيها ناطًقا با�شم اأ�شحابه، ول يعرب بال�رشورة عن راأي املجلة اأو قيادة اجلي�ش.
ُ
تعترب »الدفاع الوطني اللبناين« جميع ما ي  -٧

حتتفظ املجلة بجميع حقوق الن�رش والتوزيع، ول يجوز الإقتبا�ش من املواد املن�شورة كلًيا اأو جزئًيا اإّل باإذن منها.  -٨
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العميد الركن املتقاعد نزار عبد القادر

إرهاصات النظام اإلقليمي وارتداداته 
المحتملة على لبنان

املقّدمة
الأو�شط   ال�رشق  منطقة  دول  ملختلف  البارزة  امليزة  اإّن 

لندلع  الأوىل  الأيام  منذ  ال�شلطة  تفّكك  يف  تكمن  اليوم 

بلدانهم  حكموا  الذين  القادة  قلبت  التي  العربية  النتفا�شات 

بديل،  حكم  اإقامة  يف  ف�شلت  النتفا�شات  هذه  عديدة.  لعقود 

اجلماهري  ثورة  �شاعت  وهكذا  ال�شتقرار.  حتقيق  على  قادر 

الطائفية  النق�شامات  �شحية  لتقع  م�شارها،  عن  وانحرفت 

والليربالية.  الدينية  القوى  بني  ال�شيا�شي  والتجاذب  والإثنية، 

والتي  فة، 
ّ
املتطر الإ�شلمية  احلركات   

ّ
منو اإىل  بالإ�شافة  هذا 

اإىل  اللحقة  ال�شنوات  خلل  لت 
ّ
حتو اإرهابية،  كيانات  �شّكلت 

خطر اإرهابي �شامل وكان اأبرزها الدولة الإ�شلمية التي اأن�شئت 

.
(((

على اأجزاء وا�شعة من �شوريا والعراق

Atkinson sharyl,"How Arab spring opened the door to terrorism’s ugly march", the daily  -(
 signal, march12, 2015. 
www.dailysignal.com/2015/03/12/arab-spring-opened-door- terrorism’s-ugly-march/.

*ضابط متقاعد في 
الجيش اللبناني
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وظهر  بديلة  �شلطات  اإقامة  يف  ال�شعبية  واحلركات  النتفا�شات  اأخفقت 

احلكم  موؤ�ش�شات  ملختلف  الكامل  و�شبه  ال�رشيع  التفكك  خلل  من  ذلك 

على  احلفاظ  يف  امل�شلمني  الإخوان  حركة  ف�شل  اللفت  وكان  وال�شلطة. 

ة احلكم يف م�رش، 
ّ
املكا�شب ال�شيا�شية الأولية التي حّققتها لل�شعود اإىل �شد

.
(((

وتون�ش

الأنظمة  دعم  يف  املتحدة  الوليات  ف�شل  اإىل  الإ�شارة  من   
ّ
بد ل  وهنا، 

ا  اأي�شً ون�شجّل  انهيارها.  ملنع  لها  راعية  كانت  التي  وهي  وم�شاندتها، 

اأمن  حفظ  يف  التزاماتها  عن  املتحدة  الوليات  تراجع  الفرتة  هذه  يف 

اأ�شدقائها وا�شتقرارهم يف املنطقة، وترافق ذلك مع تراجع حجم انت�شارها 

الأمريكية،   – العربية  العلقات  يف  ثقة  اأزمة  وّلد  ما  وهذا   ،
(((

الع�شكري

�شيا�شة  بلورة  بانتظار  اأوباما،  ولية  انتهاء  بعد  م�شتمرة  زالت  ما  وهي 

هذه،  النتظار  فرتة  يف   .
(((

ترامب دونالد  اإدارة  قبل  من  جديدة  خارجية 

ا �شيكون عليه موقف اإدارة ترامب من خمتلف الأزمات 
ّ
هناك ت�شاوؤلت عم

واحلروب املندلعة يف �شوريا والعراق واليمن وليبيا.

للتطورات  ر، تزداد ثورته كنتيجة 
ّ
اإّن املنطقة هي عبارة عن بركان متفج

مع  "معجزة"  حدوث  بانتظار  ونحن  والدولية،  الإقليمية  والتدّخلت 

الإدارة الأمريكية اجلديدة.

ن�شتعر�ش  الآن،  امل�شيطرة  اليقني  وانعدام  ال�شك  اأجواء  ظل  يف  دعونا 

خمتلف التحديات والفر�ش املمكنة.

 Hessler peter, "Egypt’s failed revolution the new Yorker", January 2, 2017. See also Guenaienmoez, "Egypt’s  -(
failure to transition to democracy under the Muslim Brother Naval Past Graduate school", thesis and dissertation
collection.
Lynch Marc, "Obama and the middle east rightsizing the U.S. role", September, October 2015 issue.  -(
لم تضع إدارة الرئيس دونالد ترامب استراتيجية جديدة لمنطقة الشرق األوسط، ولكنّها التزمت بتصعيد الحرب على اإلرهاب في العراق وسوريا   -(

واليمن.
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الق�سم الأوّل : حتديات وفر�ص
اإىل  الفر�ش هي معدودة وتفتقر  التحديات ت�شّكل لئحة طويلة، بينما  اإّن 

ا عن اإطار الأمنيات.
ً
ال�شمانة واليقني – اأما التو�شيات فهي ل تخرج غالب

لو األقينا نظرة �شاملة على املنطقة ميكن اأن جند �شتة حتديات اأ�شا�شية:

اأّوًل: الإرهاب والثورات امل�شلحة.
ثانًيا: ال�رشاع القائم بني دول املنطقة والذي ياأخذ اأ�شكاًل خمتلفة.

امل�شاألتني  يف  ترتبط  وهي   – فة 
ّ
املتطر الدينية  احلركات  انت�شار  ثالًثا: 

وعدم  منفردة،  اإليها  للنظر  خا�شة  اأهمية  هناك  ولكن   – والثانية  الأوىل 

النق�شامات  لدينا هذه   – اأخرى  ا لظاهرة 
ً
اأو مرافقة حكم اعتبارها ناجتة 

جتاهل  لأحد  ميكن  ل  حيث  املذهبية،  وال�رشاعات  الت�شامح  وعدم  الدينية 

.
(((

 منها
ٍّ
اأهمية الدين يف اأي

عرب  وا�شتمرت  قامت  التي  امل�شطنعة  والكيانات  الدولة  ه�شا�شة  رابًعا: 
نحو  ل 

ّ
تتحو اأن  اأو  تتجّذر  باأن  ف�شلت  التي  والكيانات  الدول  هذه  العقود، 

ال�شيا�شي  البنيان  لكل  كلّي  غياب  فهناك  مبوؤ�ش�شاتها،  قوية  عميقة،  دولة 

والجتماعي والقت�شادي الذي يحّقق ال�شتقرار للدولة والعدالة والزدهار 

للمجتمع.

خام�ًسا: �شعوب تطمح اإىل اإقامة دولة اأو كيان �شيا�شي خا�ش بها، ودول 
م�شطنعة ل حاجة اأو لزوم لوجودها. هناك بع�ش الأمثلة على ذلك: الأكراد 

الذين ي�شّكلون احلالة الأبرز، وهناك الرتكمان وغريهم من الذين يرف�شون 

ا من الدول التي حتكمهم، وهم يتوقون لل�شتقلل يف دولتهم 
ً
اأن يكونوا جزء

.
(((

اأو كيانهم امل�شتقل

Hamid shadi&Mccants William, Dar Rashid, "Islamism after the Arab spring: Between the Islamic state and  -(
the nation state", Brookings.edu.january, 2017.

العيساوي غيالن، "التقسيم في سوريا: وهم يسوق أم حقيقة ترفض"  -(
www.orientnews.net/ar/news-show/8857110/.
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ا عند ق�شية ال�شعب الفل�شطيني وما حلق به من 
ً
 من التوقف �شاد�ش

ّ
ول بد

ظلم تاريخي، وما يواجهه من ويلت الحتلل واحلرب الإ�رشائيلية امل�شتمرة 

.
(((

ه يف الداخل الإ�رشائيلي ويف الأرا�شي املحتلة منذ العام 19٦٧ 
ّ
�شد

والجتماعية  ال�شيا�شية  وارتداداتها  تعقيداتها  بكامل  التحديات  هذه 

ف اإىل �شتة مناذج من الدول:
ّ
والقت�شادية، تدفعنا اإىل التعر

�شوريا  وهي:  الفا�شلة،  بالدول  ت�شنيفها  ميكن  والتي  الأوىل  املجموعة   -
والعراق واليمن وليبيا، والتحديات التي تواجهها تدفع نحو ت�شنيفها كدول 

فا�شلة تتمّثل بعنا�رش النزاع الداخلي واحلرب الأهلية وعدم اأهليتها لتكون 

.
(((

دولة حقيقية وف�شل �شيا�شي واجتماعي واقت�شادي م�شتمر

- املجموعة الثانية وهي م�رش التي تنعم بال�شتقرار ال�شيا�شي والجتماعي، 
.
(((

ووجود موؤ�ش�شات قوية توؤمن للدولة ال�شلم وال�شتقرار

التي  التحديات  وتون�ش.  واجلزائر  واملغرب  الأردن  الثالثة:  املجموعة   -
التحديات  من  جمموعة  اإىل  اإ�شافًة  اقت�شادي  طابع  ذات  هي  تواجهها 

ا 
ً
الداخلية واخلارجية التي توؤّثر على ال�شتقرار العام، وت�شّكل تون�ش منوذج

.
((1(

ل نحو نظام دميقراطي
ّ
ر والتحو

ّ
�شاحًلا للتطو

- املجموعة الرابعة: دول اخلليج التي تواجه حتديات تتمّثل ب�رشورة ح�شول 
ا، اإ�شافة اإىل تاأمني ال�شمانات الأمنية 

ً
ا واقت�شادي

ً
الإ�شلح الداخلي �شيا�شي

القت�شادية  وال�شمولية  ع 
ّ
التنو من  حالة  ن 

ّ
يوؤم اقت�شادي  اإ�شلح  واإجراء 

الإنتاج  ثقافة  تربية  و�رشورة  النفطية  العائدات  مورد  على  التكال  بدل 

تتعاظم األخطار التي يواجهها الشعب الفلسيطيني حيث ال يقتصر األمر على توقف مفاوضات السالم بل يتعداه إلى أبعد من ذلك وذلك بسبب   -(
االستيطان الكثيف والذي قاربت أرقامه 1)) ألف مستوطن في الضفة الغربية، وأعلنت شبكة سكاي نيوز في نشرتها صباح 1) حزيران ))1) 

عن بناء ثالثة آالف وحدة سكنية جديدة في الضفة.
Brexmmer Ian, "these 5 failing Middle Eastern states may be unsalvageable", time/world, October 30, 2015.  -(

www.time.com/4092987/.
زكي عبد المعطي، "الدولة العميقة في مصر: الخصائص والركائز"، المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية، )) كانون الثاني ))1).  -(

www.eipss-eg.org/2/0/809/.
المغرب العربي بين التكامل والتحديات"، اإلجتماعيات للجميع.   -(1

Histego–college.Blogspot.com/2010/12/blog-post-html.
راجع أيًضا مصدق حسن، "اقتصاديات المغرب العربي ومعّوقات التكامل اإلقليمي"، صحيفة العرب، لندن، عدد الثلثاء 1) حزيران ))1).

www.alarab.co.uk/article/opinion/86719.
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الدولة من  مها له 
ّ
التي تقد العطاءات وال�شمانات  انتظار  عند املواطن بدل 

عائداتها النفطية وقد بداأت ال�شعودية توؤمن بعدم القدرة على ا�شتمراريتها 

.
((((

يف املدى القريب واملتو�شط

- املجموعة اخلام�سة هي اإيران التي هي بحاجة لوقف حتدياتها للنظامني 
الدويل والإقليمي، وهي تواجه حالة من ال�شغوط من خلل فر�ش عقوبات 

.
((((

ها
ّ
غربية ودولية �شد

يحتّل  الذي  الإ�رشائيلي   
ّ
والعدو الغربية  ال�شفة  هي  ال�ساد�سة:  املجموعة   -

اأرا�شي الغري وي�شطهد ال�شكان يف ال�شفة، ويعزل غزة عن العامل منذ �شنوات.

املوجات  من  حالة  اأمام  باأّننا  بو�شوح  لنا  تظهر  العامة  ال�شورة  هذه 

الرتدادية التي جتتاح املنطقة.

ون�شري هنا اإىل اأّن اأحداث الربيع العربي ما هي �شوى مثال حي عن ذلك، 

فتها 
ّ
ويبدو اأّن التدخلت اخلارجية والإقليمية يف م�شارها قد اأف�شلتها وحر

ا من اليقظة الدميقراطية 
ً
عن اأهدافها الإ�شلحية، فالربيع العربي كان مزيج

.
((((

والهبة الدينية

اإّن تعقيدات الأو�شاع التي تواجهها هذه املجموعات جتعل من جميع القوى 

القليمية والدولية كالوليات املتحدة ورو�شيا، منفردة اأو جمتمعة، قا�رشة 

عن اإيجاد حلول حلالت عدم ال�شتقرار ووقف حالة الت�شّظي احلا�شلة داخل 

املجتمعات.

�سعوبات وخماطر
اإبداء  ت�شتدعي تعقيدات الأو�شاع التي تواجهها الدول يف ال�رشق الأو�شط 

ف اإىل م�شالك الأزمات املتفاقمة 
ّ
ل التعر

ّ
جمموعة من امللحظات التي ت�شه

و�أبرزها:

"economicdivexsification in oil- exporting Arabcountries-IMF".  -((
http://info.org/enteral/um/eng/2016/042916.pdf.

 Hicks Kathleen and Dalton Melissa G, "deterring Iran after the nuclear deal", Rowman and little field,  -((
March29, 2017, p. 90-91.

"الثورات العربية في سياق الربيع العربي والديمقراطية"، تحليل لمحمد كريم بو خصاص، تنشر في التجديد بتاريخ )) تشرين األّول ))1).  -((
www.Jadaliyya.com/pages/index/21533/.
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ت املنطقة كما 
ّ
والت�شّظي، فقد تفجر التفّكك  ت�شهد املنطقة حالة من  اأوًل: 

ة هذا النفجار التدّخلت الدولية والقليمية ما 
ّ
ر الربكان، وزاد من قو

ّ
يتفج

د كل الآمال يف اأن توؤدي هذه ال�شحوة ال�شعبية اإىل قيام اأنظمة 
ّ
ّى اإىل تبد

اأد

دميقراطية، وبالفعل مل يبَق من حلم الربيع العربي �شوى الآمال املعلّقة على 

.
((((

املخا�ش ال�شيا�شي الذي ت�شهده تون�ش

مع  املحليني  اللعبني  اإرادة  عن  خارجة  حلول  اأي  توّقع  ميكن  ل  ا: 
ً
ثاني  

يف  ال�شائدة  والإثنية  والثقافية  الجتماعية  الظروف  العتبار  بعني  الأخذ 

املجتمعات املحلية. من هنا، تبدو املراهنة على البحث عن حلول ت�شنعها 

الأحداث  م�شار  تغيري  قادرة على  اأو  القليمية غري عملية  اأو  الدولية  القوى 

القوى  هذه  بني  التن�شيق  زيادة  اإمكانية  عن  النظر  بغ�ش  وذلك  اجلارية، 

 توافق اأمريكي – اإيراين 
ّ
ّي اأي

ر اأن يوؤد
ّ
ا اأو على الأر�ش. ل ميكن ت�شو

ً
�شيا�شي

م�شرتك  م�رشوع  لأي  ل 
ّ

التو�ش اإىل  اإيراين   – تركي  اأو  اأمريكي   – رو�شي  اأو 

لهذه القوى جمتمعة، وبالتايل لن تكون قادرة على و�شع حد للنق�شامات 

.
واحلروب اجلارية ))))

ف بعمق على جذور 
ّ
ثالًثا: يف معظم الأحوال ل ميكن للدول الكربى التعر

اأو راف�شة للتدّخل  دة 
ّ
الأزمات املتفجرة وديناميتها، وهذا ما يجعلها مرتد

ل ذلك اإىل 
ّ
من اأجل احتوائها. وتخ�شى هذه الدول يف حال تدّخلها اأن يتحو

.
ا بالأرواح والأموال ))))

ً
ورطة مكلفة جد

حماية  اأجل  من  اإّل  تتدّخل  ل  الإقليمية  والقوى  الكربى  الدول  ا: 
ً
رابع

ا 
ً
ا�شتناد تدّخلها  يف  انتقائية  تكون  اأن  عليها  فاإّن  هنا  ومن  م�شاحلها، 

مل�شاحلها واأولوياتها ووفق ح�شابات وموازين حمددة للمكا�شب والأثمان 

ماضي محمد، "تونس انجح تجارب التحّول الديمقراطي رغم الصعاب"، المستجدات السويسرية.  -((
www.swissinfo.ch/ara/37627958AR.

"النظام االقليمي – تحّوالت وتحديات"، ندوة الحركة الثقافية في أنطلياس.  -((
www.mcaleb.org/ar/mahrajanalkitab/2017.

"السياسة األميركية في المنطقة العربية: من العصا والجزرة إلى فن تحريك العرائس"، مركز الدراسات االستراتيجية والدبلوماسية،  -((
./www.csds-center.com.(1(( كانون الثاني (
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.
((((

اللزمة لتحقيقها، لها وحللفائها واخل�شائر املرتتبة على خ�شومها

وتدّل جتارب املا�شي على اأّن الدولة العظمى)اأمريكا( والتي �شّكل ال�رشق 

ودفعها  الو�شع،  تقدير  اأ�شاءت  قد  اهتماماتها،  يف  الرتكاز  نقطة  الأو�شط 

ذلك اإىل اعتماد خيارات اأثبتت اأنها �شيئة اأو كارثية لها وللمنطقة، وت�شّكل 

.
((((

احلرب على العراق العام 2٠٠3 اأ�شواأ هذه التجارب

يف بداية درا�شة ال�شرتاتيجية التي ميكن اعتمادها، ل بد من طرح ال�شوؤال 

الآتي: ماذا �شيحدث يف اليوم التايل لنتهاء احلرب؟ هذا ال�شوؤال الذي اعتاد 

اأن  اأوباما على م�شت�شاريه يف اأي نقا�ش حول ما ميكن  اأن يطرحه الرئي�ش 

ا 
ً
اأي مرة جواب اأزمات املنطقة، ومل يتلقَّ يف  اأمريكا جتاه خمتلف  تقوم به 

.
((((

ع اأي منهم باإجابة وا�شحة
ّ
ا، بل التزم اجلميع ال�شمت ومل يترب

ً
مقنع

الأخذ  ا 
ً
متجنب املدنيني،  م�شت�شاريه  مع  العمل  ا 

ً
دائم يف�شل  اأوباما  كان 

بالن�شبة  املخابرات،  دوائر  اأو  الع�شكريون  ي�شعها  التي  بال�شيناريوهات 

�شيناريوهات  ولديهم  مفرت�ش،   
ّ
عدو اأو  اأحمر  فريق  ا 

ً
دائم هناك  لهوؤلء 

.
((1(

حم�رشة �شلًفا ملواجهته

دول  وحدة  على  للحفاظ  التدّخل  الدولية  القوى  واجب  من  هل  ا: 
ً
خام�ش

ب�شيغة  القبول  اإىل  دفعها  على  العمل  اأم  ا�شطناعية؟  ب�شورة  اأُن�شئت 

ة، 
ّ
ا م�شتقبل العديد من الدول املوحد

ً
كونفدرالية اأو فدرالية؟ هذا يطرح جدي

.
((((

وفق حدود �شايك�ش – بيكو

BewJohn, "the Syrian war and the rectum of great power politics", new statesman, 15 Dec 2015.  -((
www.newstatesman.com/world/middle-east/2015/12/Syrian-war...

 Leiberfed Daniel, "theories of conflict And the Iraqi war", international journal of peace studies, volume 10,  -((
number 2, autumn/winter 2005.

 Solomon Jay, "the Iran wars" random house, New york, 2016, p10-11.  -((
Feaver peter and Imboden will, "implementing an effective foreign policy", Organizing for success.  -(1

www.choosing lead.net/implementing-an-effective-foreign-policy.
Wright Robin,"how the curse of sykes-picot still haunts the Middle East", The New Yorker, April 30, 2016  -((

see also "the Arab spring and the disintegration of the middle east state system" by shlomoavinery, October 14, 2015 
(IWM library(.
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اأو  جتميع  لإعادة  واملادية  الع�شكرية  الطاقات  هدر  يجب  هل  ا: 
ً
�شاد�ش

ا عبثية، اأم ميكن �رشف الطاقات 
ًً
احلفاظ على وحدة الدول التي ت�شهد حروب

وتوزيعها مل�شاعدة الدول امل�شتقرة، كالأردن، واجلزائر واملغرب؟

من  ال�شيا�شي  وم�شتقبلها  ا�شتقرارها  الدول  تبني  اأن  اخلطاأ  ا:من 
ً
�شابع

اخلط  اأين هو  القليمية.  القوى  اأو  الكربى  الدول  الّتكال على وعود  خلل 

الأحمر الذي ر�شمه اأوباما لنظام ب�شار الأ�شد، يف حال ا�شتعماله للأ�شلحة 

الكيماوية؟

توقيع  على  ومكافاأتها  اإيران  م�شايرة  على  اأوباما  اأخطاء  تقت�رش  مل 

التفاق النووي باإلغاء العقوبات القت�شادية وحترير ما يرتاوح بني 125 

دة بالتعاون معها يف العراق وتو�شيع 
ّ
و15٠ مليار دولر من اأموالها املجم

اإىل  اليمن و�شوريا، بل جتاوزت ذلك و�شوًل  الع�شكري لها يف  العمل  اإطار 

 3٨ الإ�رشائيلي   
ّ
العدو اإعطاء  العليا من خلل  العربية  بامل�شالح  الإ�رشار 

ال�شنوات الع�رشة املقبلة ويف الوقت نف�شه  مليار دولر من امل�شاعدات يف 

اعتماد قانون Jasta الذي ميثل �شيًفا م�شلًطا على رقاب دول عربية �شارك 

.
مواطنوها يف هجمات 11 اأيلول ))))

اأن يقوم دونالد ترامب بتغيري ما قام  وال�شوؤال املطروح الآن: هل ميكن 

به اأوباما؟ وهل ي�شتطيع اأن يحمي اإ�رشائيل من نف�شها، ولي�ش من اأعدائها 

العرب؟

اأمام ترامب فر�شة لعتماد �شيا�شة �شارمة مع احلكومة الإ�رشائيلية  اإّن 

من  اإرادته  ا 
ً
م�شتمد ال�شتيطان،  ووقف  الفل�شطينيني  اأرا�شي  �رشقة  لوقف 

اإّن على   .
((((

امل�شتعمرات القائل بعدم قانونية  قرار وموقف جيمي كارتر 

اأن  ال�شلم، بل  اأمام  باأّن امل�شتعمرات هي حاجز  اأّل يكتفي بالقول  ترامب 

 Hamid shadi, "Islamism, the Arab spring and the failure of America’s do-nothing policy is the Middle East".  -((
-The Atlantic October 9, 2015. http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/10/middle-East-egypt

US-policy/40537/.
Steir kenneth, "my problem with JimmyCarter book", Middle East quarterly, spring 2007, p 3-15 spring 2007.  -((

Volume 14: number 2.
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ّ اأن يعمل الرئي�ش الأمريكي للحوؤول دون 
ي�شفها باأّنها غري قانونية، ول بد

 
ّ
بد ل  اإ�رشائيل.  دولة  اإىل  امل�شتعمرات  �شم  يدعم  ا 

ً
قرار الكونغر�ش  اإ�شدار 

موؤ�ش�شات  اإىل  الذهاب  يف  للفل�شطينيني  ترامب  اإدارة  ت�شمح  اأن  من  ا  اأي�شً

يف  امل�شتعمرات  جميع  قانونية  عدم  يوؤكد  قرار  ل�شت�شدار  املتحدة  الأمم 

امل�شتعمرات.  هذه   
ّ
�شد عقوبات  يفر�ش  واأن   ،19٦٧ حدود  �شمن  ال�شفة 

ال�شلم  مع�شكر  يدعم  اأن  ا 
ً
�شخ�شي الأمريكي  الرئي�ش  من  ا  اأي�شً واملطلوب 

اأجل زيادة �شغوطه املبا�رشة على احلكومة لإجبارها  اإ�رشائيل من  داخل 

التي  املتنامية  ال�شغوط  ظل  يف  لكن  الراهنة.  �شلوكياتها  تغيري  على 

يف  الرو�شية  التدخلت  حول  اجلارية  التحقيقات  جراء  ترامب  يواجهها 

اتهامات  عنها  نتج  والتي   ،2٠1٦ العام  الأمريكية  الرئا�شية  النتخابات 

التحقيق  مكتب  مدير  مع  تدخله  اإمكانية  حول  نف�شه  ترامب  �شد  مبا�رشة 

بهدف  الوطنيني  والأمن  ال�شتعلم  ومديري  كومي،  جامي�ش  الفيدرايل 

من  ا 
ًً
بدء وم�شت�شاريه،  م�شاعديه  بع�ش  مع  التحقيق  ووقف  العدالة  تعطيل 

اجلرنال مايكل فلني الذي ا�شتقال من وظيفته كم�شت�شار للأمن القومي.

اأن  اإمكانية  حول  كبرية  ا�شتفهام  علمات  تطرح  التحقيقات  هدف  اإّن 

اإليه  انتهى  ما  اإىل  ترامب  ينتهي  واأن  جديدة،  غيت"  "واتر  اإىل  ل 
ّ
تتحو

.
((((

نيك�شون ريت�شارد  الرئي�ش 

ماذا عن العراق و�سوريا؟
الغربي  الآن يف اجلزء  اإىل ما يجري  ا 

ً
واإقليمي ا 

ً
اأنظار اجلميع دولي تّتجه 

فلول   من  الرقة  مدينة  لتحرير  واخلطط  اخليارات  واإىل  املو�شل،  ملدينة 

يف  مو�شوعية  نظرة  اإلقاء  من   
ّ
بد ل  الإرهابي.  الإ�شلمية  الدولة  تنظيم 

من  "د�ع�ش"  طرد  بعد  و�شوريا،  العراق  يف  امل�شتقبلية  للأو�شاع  قراءتنا 

Swaim Diana, "Is the trump-Russia scandal turning into another Watergate", CBC news, June 3, 2017.  -((
www.cbc.ca/news/world/trump-comey-watergate-com.
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املو�شل والرقة. لقد قتلت اإدارة اأوباما اأ�شامة بن لدن يف باك�شتان، ولكن 

عاتها، 
ّ
 �شيًئا من حجم اخلطر الإرهابي املتمّثل بالقاعدة ومتفر

ّ
ذلك مل يغري

د ال�رشطان لي�شل اإىل كل مكان.
ّ
لقد متد

التنظيم  نهاية  اإىل  "د�ع�ش"  من  املو�شل  حترير  يوؤدي  فلن  هنا  من 

والإرهاب، وذلك �شيتوّقف على قدرة احلكومة العراقية يف معاجلة الأزمة 

العميقة التي يواجهها العراق منذ الحتلل الأمريكي باأبعادها الإن�شانية 

والعمرانية وال�شيا�شية والأمنية، فهناك ما خلّفته احلرب من اأعمال تهجري 

رة والبنى التحتية الأ�شا�شية وهناك 
ّ
ي�شاف اإليها عملية اإعمار املدن املدم

الدولة  م�رشوع  حول  ناته 
ّ
مكو بكل  العراقي  ال�شعب  توحيد  اإعادة  م�شكلة 

الأقليات  تواجهها  ل  التي  الأمنية  امل�شكلة  وهناك  الف�شاد.  وحماربة 

امل�شيحية والأيزيدية، بل متتد لت�شمل ال�شّنة يف املناطق ال�شيعية، وال�شيعة 

د الكردي لي�شمل مناطق ذات 
ّ
ة، اإ�شافة اإىل م�شكلة التمد

ّ
يف املناطق ال�شني

.
((((

اأكرثية عربية

كل  ملواجهة  العراقية  احلكومة  قدرات  هي  ما  املحرج:  ال�شوؤال  ويبقى 

خططها  هي  وما  املو�شل،  حترير  بعد  العراق  �شيواجهها  التي  الأخطار 

مللحقة فلول "د�ع�ش" وال�شيطرة على الأر�ش، وفر�ش الأمن وال�شتقرار؟ 

رات الع�شكرية التي �شهدتها حلب، والتي يحاول 
ّ
ماذا عن �شوريا بعد التطو

وعلى  العا�شمة،  اإىل  ال�شمال  من  املناطق  خمتلف  على  تعميمها  النظام 

ومفاو�شات  اأ�شتانة  اجتماعات  اأّن  يبدو  ا؟ 
ً
جنوب الريموك  وحو�ش  درعا 

اأُطر  ا عن 
ً
والبحث جدي النار،  تثبيت وقف  بعيدة من  زالت  4" ما  "جنيف 

.
((((

حل �شيا�شي للأزمة

Abbas Murad and JassamRadhi,"the problems of rebuilding a state in Iraq 2003-2015", department of political  -((
thought, international studies university of Baghdad, Iraq, June12, 2015. See: open Journal of political science 2015.
No Miracles in Gereva talks as Syria figliting rages, Syria news.www.aljazeera.com/…/miracles-geneva-talks  -((

syria-figtiting-rages.
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لنا  �شيتبنّي  ما  فاإنه �رشعان  �شوريا،  الع�شكرية يف  اخلريطة  اإىل  نظرنا  لو 

اأّن  اإىل  يوؤ�رش  والذي  ا، 
ً
ودولي ا 

ً
واإقليمي ا 

ً
داخلي وتعقيداته  الو�شع  خطورة 

.
((((

الأزمة ما زالت مر�شحة لل�شتمرار ل�شنوات عديدة مقبلة

ا خمتلفة، ولكنها مت�شابكة 
ً
ت�شهد �شوريا الآن ما يقارب الإثني ع�رشة حرب

 
ّ
�شد املعتدلة  والف�شائل  م�شلّحة،  ف�شائل  �شد  النظام  بينها:  ما  يف 

وامليلي�شيات  اإيران  الأخرى،  والإرهابية  فة 
ّ
املتطر واجلماعات  "د�ع�ش" 

الأكراد  �شد  تركيا  تدعمها،  التي  والف�شائل  ال�شعودية  �شد  معها  العاملة 

القوى  "د�ع�ش"،   
ّ
الن�رشة �شابًقا �شد اأو  ال�شام  "د�ع�ش"، جبهة فتح   

ّ
و�شد

الف�شائل  �شد  الإ�شلميون  املعتدلة،  الف�شائل  �شد  النظام  مع  املتحالفة 

ة، 
ّ
ال�شني القوى   

ّ
– دميقراطي، �شيعة وعلويون �شد التي تنادي بحكم مدين 

الثورة واملنظمات   ف�شائل 
ّ
اأكراد، رو�شيا �شد  ّ

اأكراد �شد العرب،   
ّ
اأكراد �شد

.
((((

 الدولة الإ�شلمية
ّ
الإرهابية، الوليات املتحدة �شد

ما يزيد من خماطر الو�شع، التناق�شات التي تّت�شم بها مواقف القوى الدولية 

فالوليات  واإيران.  وتركيا  ورو�شيا  اأمريكا  مواقف  فيها  مبا  والإقليمية، 

يف  مبا�رشة  غري  اأو  مبا�رشة  ب�شورة  تتدّخل  املثال  �شبيل  على  املتحدة 

النظام من خلل دعم ف�شائل   
ّ
الأقل، فهي �شد ت�شنيف هذه احلروب على 

معار�شة، وهي ل ت�شتعجل ذهاب الأ�شد وتدعم بقاءه خوًفا من عدم وجود 

البديل، وهي مع تركيا تارة و�شدها تارة اأخرى، وهي مع الأكراد، ولكنها 

تعقيدات  الرو�شي  املوقف  يواجه  نف�شه  الوقت  يف   .
((((

واإيران رو�شيا  �شد 

لوقف  وال�شعي  احلرب،  يف  ب�رشاوة  امل�شاركة  واأبرزها  عديدة  وتناق�شات 

ول  اأ�شتانة.  موؤمتر  ورعاية  املعار�شة،  ف�شائل  وا�شت�شافة  النار،  اإطلق 

جرجس فواز، "األزمة السورية: مد وجزر وتحول في موازين القوى"، بي بي سي، عربي، )) شباط ))1).  -((
المصدر نفسه.  -((

مجلة أميركية: "األزمة السورية تطّورت إلى صراع قوى دولية"، قناة الجزيرة، األخبار، جولة الصحافة 1)/)/))1) الساعة )1:)).  -((



16

ميكن اأن نتجاهل الروزنامة النتقائية الإ�رشائيلية للتدّخل يف احلرب على 

.
((1(

اأكرث من جبهة ولأكرث من �شبب

وماذا عن اليمن؟
كوا 

ّ
حتر بل  ال�شمالية  واملحافظات  �شنعاء  باحتلل  احلوثيون  يكتف  مل 

املندب  باب  اإىل م�شيق  وبعدها عدن، و�شوًل  تعز  احتلل  اأجل  ا من 
ً
جنوب

من اأجل طرد اأو اعتقال الرئي�ش عبد ربه من�شور هادي، فاحلوثيون تدعمهم 

. �شّكلت اليمن، والأحداث التي ت�شهدها �شوريا 
((((

اإيران لل�شتمرار يف احلرب

القا�شي  الختبار  هذا  وجاء  ال�شعودية.  العربية  للمملكة  ا 
ً
اختبار والعراق 

ة �شامنة لأمن 
ّ
للمملكة يف وقت تراجعت فيه اإدارة اأوباما عن التزاماتها كقو

كلّها  املمكنة  ال�شغوط  متار�ش  اأن  ترامب  اإدارة  على  يقع  هنا  من  اخلليج. 

لوقف احلرب يف اليمن، واإجبار كل الأطراف على تنفيذ القرار الدويل 221٦ 

.
((((

الذي يدعو اإىل وقف للنار يف اليمن وعودة ال�رشعية

العمليات  م�شارح  خمتلف  يف  اجلارية  التطورات  خلل  من  بو�شوح  يبدو 

لل�شتمرار  الأزمات مر�شحة  باأّن هذه  واليمن  والعراق  �شوريا  اإىل  ليبيا  من 

العراقية،  القوات  قبل  من  املو�شل  احتلل  اإعادة  واأّن  عقود،  اأو  ل�شنوات 

واحتلل الرقة من قبل قوات �شوريا الدميقراطية لن يحّققا الن�رش املوعود 

ا الت�شلّل من خلل التناق�شات القائمة 
ً
على قوى الإرهاب، والتي ميكنها دائم

بني خمتلف القوى الداخلية والإقليمية والدولية املتدخلة يف احلربني. ويف 

ا ملختلف  ظل ا�شتمرار الأزمتني ال�شورية والعراقية، فاإّن لبنان �شيبقى معر�شً

اأنواع التهديدات والأخطار ال�شيا�شية والأمنية والقت�شادية والجتماعية.

خولي معمر فيصل، "األزمة السورية في عامها الخامس... أسباب اإلستمرار واالحتماالت"، مركز الروابط للبحوث والدراسات االستراتيجية،   -(1
) كانون الثاني ))1).

 www.rawabet.com/archives/17533.
راجع أيًضا عسيلة صبحي "اسرائيل واألزمة السورية"، مركز األهرام للدراسات االستراتيجية، ) كانون الثاني ))1).

طبراني غبريال، "الحوثيون وايران: تحالفات الساسة وتوتّرات المذهب"، أسواق العرب، ) حزيران ))1).  -((
www.aswak-alarab.com/archives/14368.

Salomon jay, "the Iran wars", p 295-299 cited in reference number 20.  -((
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الق�سم الثاين: الرتدادات والتداعيات على لبنان
ت�شهدها  التي  املتتالية  لبنان باحلروب والأزمات  يتاأّثر  اأن  الطبيعي  من 

ا 
ً
منطقة ال�رشق الأو�شط منذ بداية العقد الأخري من القرن املا�شي وذلك بدء

 ،2٠٠3 العام  العراق  بغزو  ا 
ً
مرور  1991 العام  الكويت  حترير  حرب  من 

بالإ�شافة اإىل حربني �شنتهما اإ�رشائيل �شد لبنان العام 2٠٠٦، وغزة العام 

 .2٠٠٨

2٠11 اتخذ ال�رشاع الإقليمي نزعة  ر اأحداث الربيع العربي العام 
ّ
بعد تفج

جديدة حيث حلّت ال�رشاعات الداخلية مكان ال�رشاعات الدولية والإقليمية، 

لكن هذه الأزمات الداخلية قد ا�شتغلت من اأجل اخرتاق عدد من املجتمعات 

العربية. 

يف  والدولية  الإقليمية  والتدخّلت  العربية  لت 
ّ
التحو اأّن  املوؤكد  من 

كان  والتي  الإقليمية  القوى  موازين  يف  ا 
ً
تغيري اأحدثت  قد  املنطقة  اأزمات 

والأمنية  ال�شيا�شية  الأو�شاع  على  ال�شلبية  تاأثرياتها  لها  يكون  اأن  بد  ل 

الأ�شا�شي  امل�شدر  ال�شورية  الأزمة  تبقى  لكن  لبنان.  يف  والقت�شادية 

للتهديدات والتداعيات التي �شهدها لبنان، والتي ميكن اأن ت�شتمر مفاعيلها 

ل�شنوات اأو عقود مقبلة. 

هذا و�شبق للرئي�ش ب�شار الأ�شد اأن حّذر من زلزال اإقليمي ي�شمل جميع دول 

لبنان  ي�شعر  اأن  الواقعي  من  واأّنه   .
((((

واإ�رشائيل تركيا  فيها  مبا  املنطقة 

ات 
ّ
تطور جراء  خطرية  باهتزازات  ل�شوريا  الأ�شعف  اخلا�رشة  ي�شّكل  الذي 

ومزلزلة  قوية  الأزمة  تداعيات  كانت  فقد  وبالفعل  وامتدادها.  الأزمة 

للبنان بنتائجها ال�شيا�شية والأمنية والقت�شادية وذلك للأ�شباب الآتية: 

للثورة  وموؤيد  للنظام  موؤيد  اللبنانيني حول  الداخلي بني  النق�شام   -1

Assad: intervention in Syria will cause earthquake, independent newspaper, news Middle East, October 30, 2011.  -((
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ال�شيا�شية والتجاذبات احلا�شلة. والتي �شّخمتها اخللفات 

الناأي بالنف�ش. ف�شل �شيا�شة   -2

تفجري  عمليات  لبنان  �شهد  حيث  لبنان  لأمن  الإرهابية  التهديدات   -3

بداأها  التي  اجلبارة  اجلهود  بف�شل  الإرهابية  التهديدات  تراجعت  رة. 
ّ
متكر

اإمكانية حدوث  اللبناين والأجهزة الأمنية. ولكن هذا ل يعني عدم  اجلي�ش 

.
((((

اخرتاقات اإرهابية يف امل�شتقبل

بني  ال�شتباكات  وا�شتمرار  وال�شمالية  ال�رشقية  احلدود  اأمن  تهديد   -4

اجلي�ش اللبناين وتنظيمي داع�ش والن�رشة.

اأزمة النازحني ال�شوريني.  -5

تداعيات الأزمة على لبنان
يبلغ عدد النازحني ال�شوريني يف لبنان وفق الإح�شاءات الر�شمية للمديرية 

�شية 
ّ
العامة للأمن العام 1٠٦5٠٠٠ نازح يف الوقت الذي ت�شع فيه املفو

يعود  نازح.   1٨٠٠٠٠٠ العدد يف حدود  هذا  املتحدة  للأمم  التابعة  العليا 

الفرق الظاهر بني التقديرين اإىل اأّن املفو�شية العليا قد حافظت على الأرقام 

لتها يف الأ�شا�ش ومل حت�شم منها النازحني الذين تركوا لبنان يف 
ّ
التي �شج

مراحل متفاوتة. 

النازحني  هوؤلء  مع  اللبنانية  والدولة  اللبناين  املجتمع  تعاطف  رغم 

امل�شاعدات  كل  وتاأمني  اأو�شاعهم  ملعاجلة  املبذولة  والكبرية  واجلهود 

الطبية  والعناية  الغذائية  الإيواء وامل�شاعدات  واخلدمات املمكنة لهم جلهة 

 كبري جميع القدرات املتوافرة.
ّ
والتعليم فاإّن امل�شكلة ما زالت تفوق اإىل حد

من  التي  والأموال  امل�شاعدات  �شح  تاأثري  حتت  تتفاقم  الأزمة  زالت  وما 

"Heightened terror threat in Lebanon after suicide attacks near Syria", the guardian, June 28,2016.  -((



19

اللبنانية.  وللدولة  النازحني  لهوؤلء  الدويل  املجتمع  مها 
ّ
يقد اأن  املفرت�ش 

اأي  اأ�شواأ يف ظل غياب  اإىل  �شيئ  الراهنة من  الأزمة  ت�شري  اأن  املتوّقع  ومن 

ا بعد تعرّث موؤمتر 
ً

ل اإىل حل �شيا�شي للأزمة ال�شورية وخ�شو�ش
ّ

فر�شة للتو�ش

.
((((

جنيف وعدم ظهور اأي بارقة اأمل بحل �شيا�شي يف امل�شتقبل املنظور

التهديدات واملخاطر يف املدى القريب
خمتلف  ت�شهده  الذي  الت�شعيد  وبنتيجة  �شوريا  يف  احلرب  ا�شتمرار  مع 

خ�شى من تنامي اأزمة النازحني ب�شكل تدريجي، ولكن يربز 
ُ
جبهات القتال ي

القوى  خمتلف  بني  الت�شعيد  عودة  خطر  والإيراين  الرو�شي  التدّخل  ظّل  يف 

رات امل�شتقبلية اإىل نزوح مئات اآلف 
ّ
املت�شارعة حيث ميكن اأن توؤدي التطو

اإىل لبنان. وتتطلّب تداعيات حدوث مثل هذه املوجة من اللجوء  النازحني 

الدويل لتدارك  اللبنانية واملجتمع  الدولة  اإىل اعتماد خّطة طوارئ من قبل 

.
((((

ا عن اإحتوائها
ً
مفاعيلها الكبرية والتي �شيعجز لبنان حتم

توؤكد الدرا�شات والإح�شائيات عمق تاأثري الأزمة ال�شورية على لبنان على 

جميع الأ�شعدة: ال�شيا�شية والأمنية والقت�شادية والجتماعية.

ول يّت�شع املجال والوقت للبحث يف خمتلف ارتدادات الأزمة ال�شورية على 

 من اأن يقت�رش البحث على تداعيات م�شكلة النازحني 
ّ
الأو�شاع يف لبنان ول بد

دون غريها وتقومي اأثارها على الأو�شاع ال�شيا�شية والأمنية والقت�شادية 

والجتماعية يف املديني الق�شري واملتو�شط وكذلك يف املدى البعيد.

ال�شورية،  الأزمة  مبجريات  لبنان  تاأّثر  والأمني،  ال�شيا�شي  ال�شعيد  وعلى 

ربع  عن  يزيد  ما  اإىل  ال�شوريني  النازحني  عدد  تنامي  بعد  ا 
ً

وخ�شو�ش

 "The situation in Syria is only going to get worse".  -((
 https://theguardian.com/global-developmentprofessional-network/2016/feb,/6/situation-in-syria....

Hamdan kamal and bou khater Lea, "strategies of response to the Syrian refugee crisis in Lebanon", Policy, 2015  -((
dialogue series-Lebanon.www.alnap.org/.../syrian.refugee-crisis-in-Lebanon-series01-spread.
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مع  واختلطهم  اللبنانية  الأرا�شي  جميع  على  انت�شارهم  ومع  اللبنانيني، 

على  اآثاره  والختلط  النت�شار  هذا  ترك  ولقد  اللبناين.  الجتماعي  الن�شيج 

الأو�شاع الأمنية والقت�شادية والجتماعية.

كان للنت�شار ال�شوري اأثره على و�شع الأمن والإ�شتقرار يف لبنان، وظهر 

اإىل  فة 
ّ
املتطر ال�شورية  للتنظيمات  تابعة  خليا  ت�شلّل  خلل  من  ا 

ً
جلي ذلك 

اأجل تنفيذ �شل�شلة من العمليات الإرهابية التي طاولت  اللبناين من  الداخل 

.
((((

خمتلف املناطق مبا فيها العا�شمة بريوت و�شاحيتها اجلنوبية

مكافحة  يف  اللبناين  واجلي�ش  الأمنية  الأجهزة  جناح  من  الرغم  وعلى 

�شتبقى  عاتهم 
ّ
وجتم ال�شوريني  النازحني  مات 

ّ
خمي فاإّن  الإرهابية  اخلليا 

م�شدر تهديد كبري من خلل اخرتاق املنّظمات الإرهابية لها وتكليف بع�ش 

املجموعات بعمليات تفجري واغتيال داخل لبنان.

ة على الو�شعني 
ّ
اأظهرت الدرا�شات والإح�شاءات الر�شمية وجود تداعيات مهم

ال�شورية يف  العاملة  اليد  ا جلهة مناف�شة 
ًً

القت�شادي والجتماعي خ�شو�ش

�شوق العمل اللبناين.

لبنان  بني  التجاري  التبادل  تراجع  على  القت�شادية  اخل�شائر  تقت�رش  ل 

و�شوريا واإقفال جميع الطرق الربية والتي كانت تعربها الب�شائع اللبنانية 

نتجت عن جلوء هذا  التي  اخل�شائر  اإىل  تتعداها  بل  والعراق  اخلليج  باجتاه 

على  كبري  اإ�شايف  باإنفاق  ذلك  ب 
ّ
ت�شب والذي  ال�شوريني  من  ال�شخم  العدد 

وقد  الدولرات.  ر مبليارات 
ّ
قد

ُ
ي والتعليم  وال�شحة  اخلدمات  جميع قطاعات 

م�شتوى  وانخفا�ش  النمو  لت 
ّ
معد تراجع  خلل  من  ذلك  مفاعيل  ظهرت 

الكبري  التجاري والرتاجع  العجز يف امليزان  ال�شتثمارات اخلا�شة وتنامي 

.
((((

يف حقلي العقارات وال�شياحة

"العماد جان قهوجي: خطر مخيمات النازحين السوريين يتزايد"، موقع عربي، ))-)) تشرين الثاني ))1).  -((
وزني غازي، "تأثيرات األزمة السورية والنزوح اقتصاديًا"، النهار، )) أيلول ))1).  -((
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ال�شمال  يف  الفقرية  املناطق  اإىل  ال�شوريني  النازحني  عدد  تدفق  ب 
ّ
ت�شب

والبقاع والأحياء الفقرية حول املدن بتحديات كبرية للحكومة وللمجتمعات 

امل�شيفة. لقد نتج عن جتمع اأعداد �شخمة من النازحني يف املناطق احلدودية 

مبزيد من التعرث القت�شادي لهذه املناطق والتي كانت ت�شكو اأ�شًلً من الفقر 

ال�شوريني  العمال  قبول  اإىل  النظر  لفت  من  هنا  بد  ل  الجتماعي.  والبوؤ�ش 

يزيد  الأمر  وهذا  اللبنانيني،  اأقرانهم  مع  باملقارنة  منخف�شة  باأجور  العمل 

من مفاعيل التناف�ش، كما نتج عنه تراجع يف م�شتوى الأجور بالإ�شافة اإىل 

تراجع يف عدد فر�ش العمل املتاحة.

حيث  التجاري،  املجال  يف  احلا�شلة  املناف�شة  جتاهل  ا  اأي�شًً ميكن  ل 

يتعاطى عدد كبري من ال�شوريني الأعمال التجارية، ومناف�شة �شغار التجار 

اأدنى  باأ�شعار  �شورية  يتاجر مبنتجات  واأّن معظمهم  ا 
ً

اللبنانيني، خ�شو�ش

اأ�شعار املنتجات اللبنانية. من 

ول ميكن اإغفال تاأثري وجود هذا العدد ال�شخم من النازحني على الأ�شعار 

زيادة  وانعكا�ش  الفقرية  للطبقات  بالن�شبة  املت�شاعدة  احلياة  وتكاليف 

الطلب على ال�رشورات باإنتاج حالة من الت�شخم بالأ�شعار.

واملتو�شط؟  القريب  املدى  يف  التحديات  هذه  مواجهة  للبنان  ميكن  كيف 

ا 
ً

التحديات مبفرده، خ�شو�ش اللزمة ملواجهة هذه  املوارد  لبنان  ل ميلك 

العمل وحت�شني  اللزمة لإيجاد فر�ش  الأموال وال�شتثمارات  تاأمني  جلهة 

اخلدمات ال�رشورية للنازحني ال�شوريني وللعمال اللبنانيني.

الدويل  املجتمع  مطالبة  اللبنانية  الدولة  من  املواجهة  هذه  مثل  تتطلّب 

والدول املانحة مبزيد من امل�شاعدات املالية لتعوي�ش لبنان عن اخل�شائر 

الدويل  املجتمع  يدرك  اأن   
ّ
بد ول  ال�شابقة.  اخلم�شة  لل�شنوات  الفادحة 

واجلهات املانحة اأهمية ال�شتجابة حلاجات املجتمعات اللبنانية امل�شيفة 

اأجل  من  الدولية  ال�شتثمارات  وتوجيه  النازحني.  حاجات  مع  بالتوازي 
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ا يف البقاع وال�شمال.
ً

اإيجاد فر�ش عمل يف مناطق اللجوء وخ�شو�ش

ر الأجهزة الأمنية خططها يف مواجهة 
ّ
على ال�شعيد الأمني يقت�شي اأن ُتطو

النائمة ومنع تنظيم خليا جديدة.  العمل لك�شف اخلليا  الإرهاب وتكّثف 

ه احلكومة اللبنانية اإىل الدول ال�شديقة لطلب مزيد من 
ّ
كما يجب اأن تتوج

امل�شاعدة يف  اإىل  اإ�شافة  الأمنية،  والأجهزة  للجي�ش  الع�شكرية  امل�شاعدات 

وال�رشقية  ال�شمالية  اللبنانية  احلدود  ملراقبة  متكامل  اأمني  نظام  اإقامة 

و�شبط احلركة عربها.

اللبنانية  الأهمية مبكان و�شع خطة طوارئ من قبل احلكومة  يبقى من 

ح�شول  حال  يف  ا 
ًً

خ�شو�ش النازحني  من  مزيد  تدّفق  مواجهة  اأجل  من 

انتكا�شات اأمنية كبرية يف دم�شق اأو يف املناطق ال�شورية الأخرى.

التهديدات واملخاطر يف املدى البعيد
ال�شوريني  النازحني  اأزمة  لرتدادات  ال�رشيع  ال�شتعرا�ش  هذا  بعد 

وتاأثرياتها على لبنان على جميع الأ�شعدة ال�شيا�شية والأمنية والقت�شادية 

 طرح 
ّ
والجتماعية يف املديني القريب واملتو�شط، يبقى من ال�رشوري وامللح

"تهديدات  اإىل  البعيد  املدى  ل يف 
ّ
تتحو قد  تهديدات حقيقية  م�شاألة وجود 

م�شريية" لل�شتقرار العام يف لبنان على امل�شتويني الأمني والدميوغرايف.

عابرة  اأزمة  هي  لبنان  اإىل  ال�شوري  اللجوء  اأزمة  باأّن  يعتقد  من  ويخطئ 

مت�شارعة  عودة  اإىل  تف�شي  قد  والتي  ال�شورية،  احلرب  انتهاء  مع  �شتنتهي 

لبنان.  اإىل  للنزوح  دفعتهم  التي  املو�شوعية  الأ�شباب  زوال  بعد  للنازحني 

واإنطلقة  احلرب  اإنتهاء  باأّن  يفرت�شون  الذين  هوؤلء  كل  ا  اأي�شً ويخطئ 

ع حركة 
ّ
مته احلرب �شت�شّكل حافًزا ي�رش

ّ
م�رشوع اإعادة البناء والإعمار ملا هد

عودة النازحني ال�شوريني اإىل بلدهم للنخراط يف عملية الإعمار هذه.

ا 
ً

وخ�شو�ش الراهنة،  والإقليمية  الدولية  التعقيدات  باأّن  بو�شوح  يبدو 
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الأزمة  يف  الأ�شا�شيني  اللعبني  خمتلف  بني  القائم  امل�شالح  تناق�ش 

ال�شورية �شتزيد من خماطر ا�شتمرار الأزمة ل�شنوات عديدة مقبلة. وميكن اأن 

توؤدي اإطالة اأمد احلرب اإىل حدوث موجات نزوح جديدة، قد تزيد من تفاقم 

املخاطر التي يواجهها لبنان يف الوقت الراهن. اإ�شافة اإىل ذلك، فاإّنه من 

للنازحني  ومت�شارعة  جماعية  عودة  حدوث  نتوّقع  اأّل  والطبيعي  الواقعي 

ا بها( 
ً
ر اأن حتدث هذه العودة )ملن يرغب فعلي

ّ
 من ت�شو

ّ
اإىل ديارهم، ول بد

 هنا من توّقع اأن ت�شتغرق فرتة 
ّ
متباطئة واأن ت�شتغرق �شنوات عديدة. ول بد

اإنتهاء احلرب والعودة ثلثة اأو اأربعة عقود من الزمن.

ال�شوريني يف  النازحني  التوّقف عند تهديدين م�شرييني لأزمة   من 
ّ
بد ل 

املدى البعيد.

ة تنظيمات م�شلّحة يف خميمات 
ّ
التهديد الأول: يتمّثل بن�شوء تنظيم اأو عد

وال�شمال،  البقاع  منطقتي  يف  ا 
ً

وخ�شو�ش لبنان،  يف  ال�شوريني  النازحني 

اأو  لبنان من جهة،  واأمنهم يف  النازحني  الدفاع عن م�شالح  ة 
ّ
وذلك بحج

ال�شوري  الداخل  يف  العاملة  ال�شورية  امل�شلحة  الف�شائل  لبع�ش  مب�شعى 

اأي ت�شوية �شيا�شية  اأجل زيادة نفوذها ودورها يف  وتخطيطها، وذلك من 

ع هنا باحلديث عن كل ال�شيناريوهات 
ّ
مقبلة. من جهة ثانية ل ميكن التو�ش

فقط  وميكن  النازحني،  �شفوف  يف  م�شلّحة  جمموعات  لن�شوء  املمكنة 

الكتفاء با�شتعادة ما حدث يف ال�شابق من جتارب للبنان مع الفل�شطينيني 

الفل�شطينية. بعد ن�شوء املقاومة 

من  كبرية  اأعداد  توطني  مبحاولت  التهديد  هذا  يتمّثل  الثاين:  التهديد 

النازحني ال�شوريني يف لبنان.

 هنا من توّقع اأن يرتفع عدد النازحني ال�شوريني ب�شورة مّطردة، ولن 
ّ
ل بد

مقبلة  ل�شنوات  احلرب  ا�شتمرار  مع  جدد  نازحني  تدّفق  ب�شبب  ذلك  يكون 

اأن  املمكن  ومن  النازحة،  العائلت  الولدات يف  عدد  ذلك  اإىل  �شاف 
ُ
ي بل 
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اأكرث. على  اأو  اإقامة متتد لأربعة عقود  العدد احلايل خلل فرتة  يت�شاعف 

ال�شوريون  النازحون  يعي�شها  التي  ال�شيئة  املعي�شية  الأحوال  من  الرغم 

فاإّن  اخلدمات(  وقلّة  العمل  فر�ش  توافر  عدم  )ب�شبب  وال�شمال  البقاع  يف 

اإىل  لبنان  ل 
ّ
�شتحو اأوروبا  باجتاه  هجرتهم  لوقف  الأوروبية  ال�شغوط 

"خّزان مغلق" وهذا ما اأ�شار اإليه م�شوؤول اأوروبي يف طرحه يف بروك�شيل 
يف  ال�شكان  عدد  باأّن  راأى  حيث  لبنان  يف  ال�شوريني  النازحني  م�شكلة 

التحتية  البنى  لكل  م�شاعًفا  ا�شتعماًل  ي�شكل  ما  وهذا  ت�شاعف  قد  البقاع 

املحليني  ال�شكان  التوّتر بني  مزيد من  اإىل  ا 
ً
ذلك حتم و�شيوؤدي  املتوافرة، 

.
((((

والنازحني

من هنا، ل ميكن مقارنة و�شع النزوح يف لبنان مع الأردن اإذ هناك �ختلف 

وا�شح يف احلالتني، ومن اأبرز نقاط هذا الختلف:

ة، يرتاأ�شها امللك عبدللـه الثاين، وقد جنحت منذ 
ّ
اأّوًل: يف الأردن �شلطة قوي

كما  و�شبطهم،  اأرا�شيها  على  ال�شوريني  النازحني  و�شع  تنظيم  يف  البداية 

ا م�شاريع اإغاثتهم وتقدمي امل�شاعدات القت�شادية الدولية 
ًّ
حمل امللك �شخ�شي

ا. وهذا ما حال دون ظهور اأي ح�شا�شيات �شيا�شية واجتماعية 
ً
لبلده مبكر

بني املجتمع امل�شيف والنازحني.

يف  ال�شوريني  النازحني  م�شكلة  اإبقاء  يف  الأردنية  احلكومة  جنحت  ثانًيا: 
حدودها القت�شادية والجتماعية، حيث جنح امللك خلل زياراته لربوك�شيل 

اأجرى مفاو�شات  وللعوا�شم الأخرى يف احل�شول على التمويل اللزم كما 

ح�شا�شيات  ح�شول  منع  اأجل  من  ال�شوري  الر�شمي  اجلانب  مع  ر�شمية 

وتعقيدات يف العلقات ال�شيا�شية وعلى طول احلدود اأو اإ�شعال بع�ش امل�شاكل 

.
((1(

يف �شفوف النازحني من خلل اإخرتاقات اأمنية ملخيماتهم

واتكنز: "تزايد النازحين يفاقم التوتر بينهم واللبنانيين"، صحيفة الحياة، عدد )) آب ))1).  -((
"أزمة النازحين في األردن"، مركز نيغي للشرق األوسط.  -(1

www.carnegie-mec.org/2015/09/21/ar-pub-6/296.
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ت البعدين القت�شادي والجتماعي 
ّ
ا يف لبنان، فاإّن م�شكلة اللجوء قد تعد

ّ
اأم

اللبنانيني  وانعك�شت على قرارات التعاطي مع هذا امللف حالة من انق�شام 

امل�شكلة  بدء  على  �شنوات  خم�ش  بعد  ال�شورية.  الأزمة  حول  ا 
ً
و�شعبي ا 

ًّ
ر�شمي

دولية،  ت�رشيحات  خلل  من  تبلورت  والتي  التوطني  خماوف  ظهرت 

باإقامة  التب�شري  جرى  اإذ  املتحدة،  للأمم  العام  للأمني  ت�رشيح  بينها  من 

�شّكلت  امللئمة.  الظروف  توافر  وفق  اآمنة  عودة  على  والت�شجيع  طويلة 

مزيد  ا�شتقبال  رف�ش  يف  الأوروبية  الدول  لقرار  الغطاء  التخريجة"  "هذه 
يف  ال�شوريني  النازحني  اندماج  فيه  ي�شهل  الذي  الوقت  يف  النازحني،  من 

الجتماعي  ال�شتقرار  على  اأخطار  تتواجد  ل  حيث  الأوروبية  املجتمعات 

التوازن  باختلل  الت�شبب  اأو  الوطني  امل�شتوى  على  خماطر  ول  وال�شيا�شي 

الدميوغرايف كما هو الو�شع يف لبنان.

ويواجه لبنان جمموعة من اخليارات امل�شتحيلة بعد ما تو�شحت مواقف 

الدول  هذه  اإىل  ال�شوريني  النازحني  اإنتقال  برف�ش  الأوروبي  الإحتاد  دول 

ال�شوري)تركيا  اجلوار  دول  ثنائية مع  اإتفاقات  اإىل  الحتاد  �شلطات  و�شعي 

ا اإىل القارة. 
ًّ
ا وبر

ً
والأردن ولبنان( من اأجل منع ح�شول نزوح جماعي بحر

اأخرى،  النازحني يف دول  اإعادة توطني  لبنان قد خ�رش خيار  وهكذا يكون 

قادرة على اإ�شتيعابهم وتاأمني امل�شاعدات وفر�ش العمل اللزمة لهم. ومل يبق 

اأمام احلكومة اللبنانية �شوى خيار طلب مزيد من امل�شاعدات املالية ملواجهة 

املفاو�شات  توؤدي  وقد  واخلدماتية.  والجتماعية  القت�شادية  التداعيات 

م 
ّ
التي يجريها لبنان مع الحتاد الأوروبي اإىل اإتفاقية "�رشاكة جديدة" يقد

فيها الحتاد م�شاعدات مالية مقبولة للبنان، مع وعود برتقية التعاون بني 

بامل�شاعدة  وعود  مع  ال�شرتاتيجي"  "ال�رشيك  م�شتوى  اإىل  والحتاد  لبنان 

على حتقيق العودة الآمنة للنازحني عندما تتوافر الظروف امللئمة. وهكذا 

يكون املفاو�ش اللبناين قد ر�شخ ل�شغوط املفاو�ش الأوروبي من اأجل منع 
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ال�شلطة  اأوروبا، حيث بات املطلوب من  النازحني يف لبنان باإجتاه  انتقال 

جديدة  تدفقات  ح�شول  اخلا�شة  وبو�شائلها  منفردة  تواجه  اأن  اللبنانية 

للنازحني عرب حدوده.

اإتفاقية  من  "عادلة"  ح�شة  على  لبنان  �شيح�شل  هل  املطروح:  ال�شوؤال 

ثت عن ح�شوله على ح�شة متويلية وا�شتثمارية 
ّ
ال�رشاكة اجلديدة والتي حتد

الأوروبية  الذي وعدت املفو�شية  الطموح  الإ�شتثماري  ال�شندوق  وازنة من 

بالغ 
ُ
ث عنها الأوروبيون م

ّ
باإن�شائه؟ اإّن وعود الدعم ال�شتثماري التي يتحد

بها، ولكن التجارب ال�شابقة ل تدفع للتفاوؤل هذا بالإ�شافة اإىل اأن التجاذبات 

ال�شيا�شية احلا�شلة حول ملف النازحني لن ت�شاعد لبنان يف احل�شول على 

امل�شاعدات املرجوة والتي �شتكون م�رشوطة، يف حال وفاء الدول الأوروبية 

بت�شديد التزاماتها.

تق�سري املجتمع الدويل جتاه لبنان
التداعيات التي ح�شلت  واجه لبنان الأزمات املتتالية التي ن�شاأت ب�شبب 

ا يف �شوريا، 
ً

اء اأحداث الربيع العربي يف عدد من الدول العربية وخ�شو�ش
ّ
جر

ا على نف�شه على امل�شتويني احلكومي وال�شعبي. 
ً
منق�شم

جنحت الدولة بوا�شطة اأجهزتها الأمنية يف الت�شدي للجماعات الرهابية 

ووقف خمططاتها اجلهنمية يف ممار�شة "القتل الأعمى" يف خمتلف املناطق 

وبريوت،  اجلنوبية  وال�شاحية  والبقاع  ال�شمال  يف  ا 
ً

وخ�شو�ش اللبنانية 

اأجل  من  اللبنانية  النق�شامات  ل�شتغلل  متكررة  حماولت  اإىل  بالإ�شافة 

اإقامة "اإمارة اإ�شلمية" والدفع باجتاه الفتنة الداخلية وتبلورت هذه اجلهود 

والأعمال يف البقاع من خلل الهجوم على اجلي�ش اللبناين يف عر�شال اأو من 

اإثارة النق�شامات املذهبية والعمليات الإرهابية يف طرابل�ش. وكان  خلل 

ا باأّن هناك حماولت مدرو�شة من اأجل اإ�شقاط اجلي�ش 
ً
ا ووا�شح

ً
الهدف ظاهر
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ة وحيدة �شامنة ل�شتمرار الدولة اللبنانية و�شيانة 
ّ
وتف�شيله يف مهمته كقو

وحدة املجتمع والأر�ش.

حاولت ال�شلطات ال�شيا�شية الت�شدي لأزمة النازحني ال�شوريني والتي تفاقمت 

حني جتاوز عددهم على ربع �شكان البلد يف:

�شبط انت�شار النازحني واإخ�شاعهم لرقابة ال�شلطة. اأ-  

ب-  بذل اجلهود اللزمة و�شمن خّطة ا�شتثمارية واإمنائية �شاملة من اأجل 

اللجوء  اأزمة  اأعباء  الدوليني ملواجهة  والتمويل  امل�شاعدات  احل�شول على 

الكثيف وحتقيق ا�شتفادة اللبنانيني كمجتمع م�شيف من هذه امل�شاعدات.

موؤ�ش�شات  وحدة  على  ال�شيا�شية  النق�شامات  اآثار  تخفيف  اأو  منع  ج- 

الدولة الد�شتورية والدارية واأدائها.

اأعباء  ل 
ّ
لبنان على حتم الدويل جتاه م�شاعدة  ب�شاأن تق�شري املجتمع  ا 

ّ
اأم

ث ول حرج، وذلك على عك�ش ما ح�شل عليه الأردن 
ّ
اأزمة اللجوء ال�شوري فحد

وتركيا من م�شاعدات دولية اأ�شهمت يف تخفيف الأعباء اخلدماتية والأ�رشار 

القت�شادية والجتماعية الواقعة على املجتمعني امل�شيفني.

اخليارات التي يواجهها لبنان
يف ظل النق�شام ال�شيا�شي امل�شتمر واملتفاقم بني خمتلف الحزاب والقوى 

حول  واأولوياتهما  روؤيتهما  يف  ا 
ً
كلي يختلفان  مع�شكرين  حتت  املن�شوية 

م�شتقبل لبنان ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي ويف علقاته اخلارجية، 

ا ما يعود منها للعلقات مع اململكة العربية ال�شعودية واجلمهورية 
ً

وخ�شو�ش

ًكا على م�شتوى املوؤ�ش�شات وعلى م�شتوى 
َ
رب

ُ
الإ�شلمية الإيرانية، يقف لبنان م

ناته الطائفية واملذهبية. 
ّ
الوفاق العام بني خمتلف مكو

 من الرتكيز فقط على اخليارات امل�شتحيلة التي يواجهها لبنان يف ما 
ّ
ول بد

�ش 
ّ
يعود لأزمة النازحني ال�شوريني واملخاطر والتهديدات التي ميكن اأن ترتب
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بلبنان جراء تاأثرياتها املمتدة يف املديني املتو�شط والبعيد. �شيواجه لبنان 

ي ال�شيا�شي والقت�شادي والإداري خيارين:
ّ
مع حالة الرتد

اخليار الأّول:
يف  الفل�شطينيني  النازحني  مع  لبنان  واجهها  التي  القا�شية  التجربة  تكرار 

�شبعينيات وثمانينيات القرن املا�شي.

اخليار الثاين:
اأن يوؤدي النزوح الكثيف الراهن وتفاقمه اإىل حالة من التوطني الواقعي حتت 

 .
)41(

ال�شغوط الدولية، بهدف منع هجرتهم باجتاه اأوروبا واأمريكا ال�شمالية

�شيوؤدي توطني مئات اآلف ال�شوريني، اإىل خلل كبري يف التوازنات الطائفية 

د�شتور  وفق  القائم  اللبناين  النظام  بزوال  د 
ّ
يهد ما  لبنان،  يف  وال�شيا�شية 

الطائف مع كل ما ي�شتتبع ذلك من خماطر.

�حتمال حدوث حرب ا�رسائيلية جديدة

اجلوية  الهجمات  ر 
ّ
تتكر ال�شورية  احلرب  ا�شتمرار  تداعيات  �شياق  يف 

باحلديث  الإ�رشائيليون  املحللون  بداأ  ال�شورية.  الأرا�شي  داخل  الإ�رشائيلية 

عن احتمال اأن يوؤدي التوتر احلا�شل اإىل اإمكانية اندلع حرب على احلدود 

ال�شمالية ال�شورية واللبنانية. 

كانت و�شائل الإعلم الإ�رشائيلة قد ن�رشت عدة حتليلت حول هذا الحتمال 

املو�شاد  يف  ال�شابق  الكبري  وال�شابط  البارز  الإ�رشائيلي  الباحث  كتب  كما 

ال�رشاع  خارج  من  �شياأتي  احلرب  هذه  اندلع  اأّن  الفر  يو�شي  الإ�رشائيلي 

العربي – الإ�رشائيلي و�شتقع هذه احلرب كنتيجة ل�شتمرار احلرب ال�شورية 

د خ�شائر 
ّ
واحتدام ال�رشاع بني ايران وا�رشائيل. وراأى الفر اأّن ا�رشائيل �شتتكب

 .
((((

فادحة

الحسيني علي، "أجراس الخطر من التوطين تقرع أبواب الدولة اللبنانية"، موقع المردة الرسمي، )) أيار ))1).  -((
Alter Yossi, "Israel’snext big war". www.forward.com/opinion/366170/Israel-next-big-war.  -((
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البحث عن خمارج لأزمات املنطقة
بو�شائله  نف�شه  حماية  لبنان  مبقدور  يكون  لن  باأّنه  قلنا  اإذا  نغايل  ل 

بتوافر  يتمّثل  للخل�ش  الوحيد  املخرج  واإّن  اخلا�شة،  والأمنية  ال�شيا�شية 

ا من الأزمة ال�شورية الراهنة.
ً
الظروف ال�شيا�شية حلل اأزمات املنطقة بدء

ل ميكن يف ظل احلروب املت�شابكة واملعقدة اجلارية يف املنطقة البحث 

عن حل للنزاعات يف ظل ا�شتمرار غياب الوليات املتحدة، ومتابعة �شيا�شة 

"غ�شل اليدين" التي اعتمدها الرئي�ش اأوباما.
اإّن اأ�شهل اخليارات التي ميكن اأن تعتمدها وا�شنطن من اأجل معاجلة الأو�شاع 

املتدهورة، وفق راأي معظم املراقبني يف وا�شنطن اأو يف ال�رشق الأو�شط هو 

على  �شيطرتها  فر�ش  على  القادرة  امل�شلحة،  قواتها  ا�شتعمال  اإىل  اللجوء 

اأ�شواأ اخليارات،  راأينا هو  الأر�ش... وهذا اخليار يف  القائمة على  القوى  كل 

الرّقة  الدولة الإ�شلمية يف  اأّنه �شيرتّكز على عملية ق�شف تنظيم  ا 
ًً

خ�شو�ش

ويف املواقع الأخرى يف �شوريا والعراق، ومواقع القاعدة يف اليمن. اإّن اعتماد 

التهديدات  من  والعامل  اأمريكا  يحمي  لن  الع�شكرية  ال�شرتاتيجية  هذه  مثل 

ة احلروب اجلارية والتي تت�شارك فيها 
ّ
ا عن وقف بقي الإرهابية. وماذا اأي�شً

الدولية مثل رو�شيا واأمريكا  القوى  القوى املحلية والقليمية كلّها وبع�ش 

؟
((((

نف�شها

ل بد من اعتماد مقاربة ا�شرتاتيجية خمتلفة. وال�شوؤال من اأين تبداأ؟

يف راأينا يجب اأن تبداأ اخلطة من �شوريا: 

املتقاتلة  القوى  لكل  والداعمة  لة 
ّ
املمو والأطراف  الدول  كل  دعوة   -1

وا�شت�شدار  والذخائر،  بالأ�شلحة  القوى  هذه  اإمداد  وقف  اإىل  �شوريا  داخل 

Debate: "Does U.S.military intervention is the Middle East help or hurt", October 1,2014.  -((
www.npr.org/2014/10/07/353294026/debate-does-U-S.military...
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قرار من جمل�ش الأمن الدويل حتت الف�شل ال�شابع بهذا املو�شوع.

اإّن احلرب يف �شوريا هي حرب بالوكالة بامتياز، واأّن العمل على وقف   -2

الأ�شا�شية  العقبة  الإقليمية والدولية يف هذه احلرب �شيزيل  القوى  تدّخلت 

خلل  من  ذلك  حتقيق  وميكن  للنار.  دائم  وقف  اإىل  التو�شل  اإمكانية  اأمام 

التو�شل اإىل توافق اأمريكي – رو�شي.

وقرارات  واحد  جنيف  ملرجعيات  ا 
ً
ا�شتناد �شلم  موؤمتر  اإىل  الدعوة   -3

جمل�ش الأمن، على غرار موؤمتر "دايتون" حلل امل�شاألة يف البو�شنة.

بوقف  ال�شعودية  لإقناع  جهدها  ق�شارى  املتحدة  الوليات  تبذل   -4

احلرب يف اليمن وميكن ت�شحيح موازين القوى يف العراق. 

الأمريكية جهودها ملعاودة  الإدارة  اأن تبذل  هناك �رشورة ق�شوى   -5

ال�شامل  والفل�شطينيني، �شمن فكرة احلل  اإ�رشائيل  ال�شلم بني  مفاو�شات 

.
((((

امل�شتند على مبادرة ال�شلم العربية

حتّقق  �شاملة،  �شيا�شية  مقاربة  ل�شتقبال  جاهزة  املنطقة  باأّن  اأعتقد 

ف 
ّ
ال�شتقرار يف املنطقة، وتفتح للمرة الأوىل الباب ملحاربة الإرهاب والتطر

والتهجري  املجازر  وقف  على  وتعمل  �شامًل،  ا 
ً
تهديد ي�شّكلن  باتا  اللذين 

امل�شتمرين يف �شوريا، وتفتح الباب لعودة ال�شتقرار اإىل العراق. اإّن املقاربة 

لتحقيق هذه "املعجزات"، هي بانتظار بروز قيادات دولية واإقليمية �شجاعة 

وقادرة على املبادرة، مع تاأكيد دور الإدارة الأمريكية اجلديدة.

Diamond Jeremy, "Trump vows to work as mediator for Israeli -Palestinian peace", CNN, May 3, 2017  -((
www.edition.cnn.com/2017/05/03-politics/Abbas-trump-white-house.
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أ. د. عصام مبارك

نحو رشاد اإلدارة في لبنان

املقّدمة
تتاألف  احلكومة  اأّن  جلهة  �رشيح  اللبناين  الد�شتور  اإّن 

بالتفاق بني رئي�ش اجلمهورية والرئي�ش املكلّف بعد الت�شاور 

 من قبل روؤ�شاء الكتل 
ّ
ا تتم

ً
مع النواب. واأّن ت�شمية الوزراء عملي

اأ�شمائهم.  املكلّف العرتا�ش على  للرئي�ش  اأن يكون  دون  من 

احلقائب  بع�ش  على  ا 
ً
تناف�ش خمتلفة  حقبات  يف  �شهدنا  وقد 

تنتقل  التي  احلكومة  ه احل�شول على مواقع يف 
ّ
مرد الوزارية 

رئي�ش  انتخاب  تعّذر  رئا�شة اجلمهورية عند  اإليها �شلحيات 

فرتة  يف  البلد  ت 
ّ
مر بحيث  الد�شتورية،  املهلة  �شمن  جديد 

رفت بالفراغ. 
ُ
ع

ا�شمه  �شيء  من  "ما  باأّنه  القول  ميكن  الأحوال  مطلق  ويف 

الد�شاتري  كون   ،
وا�شت�شهال")1( م�شوؤول  غري  كلم  وهو  فراغ 

مة 
ّ
فمقد ا. 

ً
حكم ومتلأه  الفراغ  من  تنفر  كالطبيعة  والقوانني 

النائب األسبق غسان تويني، تصريح منشور في جريدة النهار، األحد )) آب )11).  -(

* أستاذ في كلية 
الحقوق والعلوم 

السياسية واإلدارية 
في الجامعة 

اللبنانية
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ا من وثيقة الوفاق الوطني اللبناين 
ً
الد�شتور اللبناين، وهي املقتب�شة حرفي

من  تتجزاأ  ل  وحدة  توؤّلف  بالطبع  هي  والتي  الطائف،  باتفاق  املعروفة 

د حر م�شتقل ونهائي جلميع اأبنائه 
ّ
الد�شتور، تن�ش على اأّن لبنان وطن �شي

ال�شعب  �شات. واإّنه جمهورية دميقراطية برملانية، واأّن 
ّ
ا وموؤ�ش

ً
ا و�شعب اأر�شً

هو م�شدر ال�شلطات وميار�شها عرب املوؤ�ش�شات الد�شتورية. 

وتعاونها  وتوازنها  ال�شلطات  بني  الف�شل  مبداأ  على  فقائم  النظام  ا 
ّ
واأم

حيث ل �رشعية تناق�ش العي�ش امل�شرتك.

ونذكر باأّنه قد مّت تو�شيف وثيقة الوفاق الوطني باأّنها: "عقد وطني ملزم 

مدلولتها  لها  �شيا�شية  كوثيقة  عليها  نوافق  ونحن  ا 
ً
و�شيا�شي ا 

ً
معنوي لنا 

.
ومعانيها واأبعادها الد�شتورية ولها نتائجها يف ما بعد")))

امل�شرتك  والعي�ش  امل�شاركة  مبادىء  لبنان  يف  ا 
ً
دوم امليثاق  �شّطر 

دميقراطية  ممار�شة  يف  ا 
ً

خا�ش منًطا  و�شّكل  الوطنية،  والوحدة  والتوازن 

ة اعتبارات 
ّ
توافقية. ف�رشعية احلكومة تكون بوجود متا�شك �شل�شلة من عد

عليها  ب 
ّ
يتوج ولكن  فيها.  التعطيل  قوة  املوؤّثرة  املذاهب  ولكل مذهب من 

املتعلّقة  ة 
ّ
املا�ش احلاجة  اأو  الوطنية  ال�رشورة  نطاق  عن  تخرج  اأّل  ا 

ً
دائم

اأو القت�شادية. اأو الأمنية  بامل�شالح الوطنية العليا ال�شيا�شية 

الإدارة  عن  نت�شاءل  اللبنانية،  للجمهورية  املعقدة  الرتكيبة  خ�شم  يف   

انطلًقا من الطائفية والف�شاد وغياب امل�شلحة العامة.

لتمثيلها  زعماءها  م 
ّ
تقد الطوائف  اأن  فكرة  من  تنطلق  الإدارة  فعوائق 

ال�شفري  هذا  على  فيكون  الدولة.  لدى  معتمدون  �شفراء  وكاأّنهم  الدولة  يف 

القيام  عليه  ي�شرتط  كما  داخلها،  الأقوى  اأو  طائفته  يف  م 
ّ
املتقد يكون  اأن 

.
)3(

مبعركة �شد الزعماء الآخرين من الطوائف الأخرى

الدور التشريعي السابع عشر، العقد الثاني، ))))، محضر الجلسة الثانية المنعقدة يوم األحد الواقع فيه ) تشرين الثاني )))).  -(
إّن النمر ال يحتاج إلى اإلعالن عن قوته... كما يقول مثل نيجيري.  -(
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لنتقاء  مميزة  طريقة  اعتمدوا  قد  الرومان  باأّن  نرى  بالتاريخ  عدنا  فلو 

املر�شحني اإىل من�شب عام، اإذ كان على املر�شح اأن يجتاز اأحد �شوارع روما 

بالطني،  الر�شق  من  ث 
ّ
ملو غري  وثوبه  عاد  فاإن  اأبي�ش،  ا 

ً
ثوب يرتدي  وهو 

ر 
ّ
ي�شتحق ال�شلطة ويعتلي احل�شان الأبي�ش. ويف العامل الدميقراطي املتطو

ه �شمعته 
ّ
ي�شو النائب بعمٍل  التحديد، عندما يقوم  ويف بريطانيا على وجه 

عاَقب بالطرد ويطاأطىء النواب روؤو�شهم خجًل عندما يخرجون 
ُ
ور�شالته، ي

من املجل�ش.  

والتي  لبنان،  يف  ال�شيا�شية  القوى  وجود  م�شكلة  اأمام  بالتايل  ون�شبح 

التقليدية،  والولءات  والدينية  الثقافية  اخل�شو�شيات  حتفظ  اأن  اأرادت 

لت الأديان اإىل حواجز خوٍف وقلق على امل�شري وامل�شتقبل، وبالطبع 
ّ
وحو

الوحيد  القا�شم امل�شرتك  الهوية، حيث يكون  اإىل تباينات وت�شاوؤلت حول 

بينها هو ال�شتبعاد املتبادل.

2٠2٠ تنق�شي مئة عام  العام  اليوم يف  وعلى م�شافة ثلث �شنوات من 

الدوام  د على 
ّ
الذي يرتد الكبري، وال�شوؤال امل�شريي  لبنان  على ولدة دولة 

حول خلل الإدارة.

هو  منها،  والتظلّم  ونقدها  عليها  والعرتا�ش  وواقعها  الأمور  ك�شف  اإّن 

من املمار�شات الوا�شحة واللزمة لكل دميقراطية تبغي الدوام.

اأوًّل: الإدارة الع�رصية

لبنان،  يف  احلكومات  عمل  اأمام  مع�شلة  هو  الع�رشية  الإدارة  بناء  اإّن 

وما  القوانني  لتحديث  اأفكار  وطرح  ال�شعارات  رفع  ال�رشوري  من  ولي�ش 

اإدارة  على  قادرين   
ّ
حتديثي لفكٍر  نتجني 

ُ
م قياديني  اإىل  حتتاج  اإمّنا  �شابه، 

التحديث، ويحظون بثقة ال�شعب. وعلى القائد اأن يعمل للّذين يعملون لأجله، 

فل ي�شتغّل �شعفهم لت�شيريهم، ويحرتم الإن�شان كقيمة م�شتقلّة ولي�ش كفرد 
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، و�شعادة القائد تتحّقق اإذا كان على م�شافة مت�شاوية مع كل 
ّ

تابع اأو م�شري

.
(((

الأطراف

)اتفاق  الوطني  الوفاق  وثيقة  منذ  ي�شتهلك  اأخذ  لبنان  باأّن  الواقع  يظهر 

الطائف( من ر�شيده الدميقراطي التاريخي، ما يوؤدي اإىل �شعوبة العي�ش من 

دون التجديد يف املكت�شبات البنيوية والت�رشيعية، وما الإجنازات اإّل ظرفية 

.
(((

اأو ظاهرية

كل  مع  احلكومة  ت�شتفق  مل  الع�رشنة،  اأمام  الإرادي  الغياب  هذا  ظّل  ويف 

على  والإعتداء  والرواتب،  الرتب  �شل�شلة  مع�شلة  واأمامها  اإّل  �شم�ش  طلعة 

واجلمارك،  الدارة  و�شوء  ال�رشيبي،  اخللوي  ب 
ّ
والتهر العامة،  الأملك 

والأرباح الطائلة للم�شارف من قرو�شها، و�شندات اخلزينة وانهيار التعليم 

ال�شمان  وكارثة  ال�شحي،  النظام  يف  والهدر  امل�شتمرة،  والهجرة  الر�شمي، 

امل�شوؤولية  بعدم  امل�شوؤول  و�شعور  والرتبة،  واملياه  الهواء  ث 
ّ
وتلو عدمه،  اأو 

املخيمات  واأمن  والطرقات،  الكهرباء  وانعدام  اجلرائم،  عن  العفو  وقانون 

.
(((

الفل�شطينية

ال�شلبية  والنتائج   
(((

ال�شوري النزوح  مع�شلة  ثقل  اإىل  بالإ�شافة  هذا  كل 

اأهمية  يقل  ل  مو�شوع  هناك  ويبقى  الأ�شعدة.  جميع  على  عليه  املرتتبة 

ا ذكرنا، وهو م�شاألة حتييد لبنان اأو ما اُتفق على ت�شميته �شيا�شة الناأي 
ّ
عم

بالنف�ش.

اأمام هذه امل�شاعب، كان على لبنان اأن يجرتح احللول لها بحكومات من 

الكاردينال جول مازارين، دليل الرجل السياسي، ترجمة د. خضر خضر، منشورات جروس برس 111)، ص ))).  -(
سليم الحص: للحقيقة والتاريخ، تجارب الحكم ما بين )))) و 111)، بيروت شركة المطبوعات للتوزيع والنشر )11) .  -(

جورج قرم واإلصالح المالي في لبنان: الفرصة الضائعة، بيروت شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، )11).
"... جاء تقرير ))1) الصادر قبل أسابيع ليضع لبنان في المرتبة ))) بين ))) دولة )...( األكالف المقّدرة للفساد في لبنان سنويًا، وفق بعض   -(
الخبراء، تتجاوز األربعة مليارات دوالر". طوني عيسى: البلد الـ ))) يّمول الفساد بالضرائب". الجمهورية، الجمعة )) شباط ))1) والديار 

)) آذار ))1).
"مفوضية شؤون الالجئين: عدد السوريين المسجلين مليون و)) ألف و ))) الجئًا"، الديار )) كانون األول ))1). "كل عام يولد )) ألف   -(

طفل لبناني في مقابل 1) ألف طفل نازح سوري في لبنان ال يتم تسجيلهم في دوائر القيد السورية وال اللبنانية". الجمهورية )) آذار )11).
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.
(((

د له
ّ
دون موازنات منذ العام 2٠٠5 وبوا�شطة جمل�ش نواب ممد

فهناك حالة نكران يعي�شها الو�شط ال�شيا�شي اللبناين كما هي حالة غالبية 

اللبنانيني. اأ�شف اإىل ذلك، ال�شتمرار يف اعتماد �شيا�شة خلق م�شكلت جديدة 

حتى  الأخرى،  تلو  واحدة  تكدي�شها  قا�شدين  قدمية  م�شكلت  على  للّتعمية 

اأ�شبحت كرة ثلج تو�شك اأن ُت�شقط �شقف البيت على روؤو�ش �شاكنيه. 

وهنا قد تربز نظرية ماكيافيلي Machiavel الواردة يف كتابه "الأمري" 

مفادها  نظرية  واعتمد  واحدة  اأخلقية  وجود  نفى  حيث   ،Le Prince(((

اأخلقيتني: الأخلق ال�شيا�شية والأخلق ال�شخ�شية. ووفق ذلك، فهو  وجود 

والكذب  كالباطل  ال�شخ�شية  الأخلف  على �شعيد  م 
ّ
ر

ُ
ما هو حم باأّن  يعترب 

والعنف وما اإىل ذلك من �شفات وت�رشّفات على هذا النحو ال�شلبي، ي�شبح 

ا 
ً
ا به ل بل واجب

ً
ال�شيا�شية م�شموح يف غالب الأحيان على �شعيد الأخلق 

 
((1(

ا لبلوغ الهدف املن�شود اإذ اأّن الغاية تربر الو�شيلة.
ً
و�رشوري

ثانيًا: تاأثري اخلارج

يف  توؤثر  الداخلية  ال�شوؤون  يف  اأجنبية  تدّخلت  هناك  العامل  دول  كل  يف 

للتاريخ  اإ�شهاب  دون  ومن  خاطفة  ب�شورة  ا�شتعر�شنا  واإذا  احلكم.  م�شار 

اللبناين منذ ن�شوء دولة لبنان الكبري العام 192٠، يتبنّي لنا باأّن البلد عا�ش 

٦2 �شنة من اأ�شل 9٧ )اأي لغاية 2٠1٧(، وعلى اأر�شه وجود ع�شكري اأجنبي 

الوجود  بداية   19٦9 الفرن�شيني، و3٦ منذ  ال�شتقلل وجلء  قبل  �شنة   2٦

�شنة  وحتى  القاهرة.  اتفاق  مبوجب  ر�شمية  ب�شورة  امل�شلّح  الفل�شطيني 

اأّن نن�شى  2٠٠5 تاريخ خروج اجلي�ش ال�شوري من لبنان، كل هذا من دون 

"وألّن هذا المجلس النيابي يتألف من نواب غير منتخبين وقد اقتضوا التمديد ألنفسهم مرتين، فهو إذا حسب الدستور الشرعي مجلس غير شرعي".   -(
الوزير السابق جوزف الهاشم، الجمهورية )) تشرين األول ))1).

 J.G Fichite, Machiavel et autres Ecrits Philosophiques et politiques, Payot , Paris 1981, p.42.  -(
Machiavel, le Prince, traduction de jean Anglade, livre de poche, Texte intégral L.G.F 1983, p. 153.  -(1
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195٨، وقدوم  اإنزال املارينز الأمريكية يف ثورة  اأّنه خلل هذه احلقبة مّت 

اللبنانية  للأرا�شي  الإ�رشائيلي  الجتياح  اأثر  على  اجلن�شية  متعددة  ة 
ّ
القو

العام 19٨2، وكان قد �شبقه اجتياح اإ�رشائيلي حمدود جلنوب لبنان العام 

19٧٨. ي�شتدل من كل ذلك، اأّن العامل الأجنبي ودوره يف لبنان لهما اأثر 

فاعل يفوق ما هو عليه يف دول اأخرى.

اأزمات  ظاهرها  يف  لبنان  يف  الأزمات  باأّن  القول  من  بالتايل  بد  ول 

خارجية،  ا 
ً
اأبعاد لها  باأّن  التمحي�ش  بعد  تبنّي  اأّنه  اإّل  داخلية،  ومطالب 

احلكم  �رشعية  يف  كبري  حد  اإىل  توؤّثر  والدولية  الإقليمية  الأدوار  هذه  واأّن 

واحلكومات .

ثالثًا: احلكم ك�سلطة

اإذا كان من�شب امللك اأو رئي�ش الدولة اأو القائد اأو الزعيم ومنذ اأقدم الع�شور، 

ا بالغ اخلطورة والأهمية عند جميع ال�شعوب، اإّل اأّنه لدى �شعوبنا 
ً
 من�شب

ّ
عد

ُ
ي

يكت�شب اأهمية خا�شة ناجتة عن الإرث الديني والثقايف الذي يعترب الرئي�ش 

اإذا  النا�ش  من  �شنفني  اأّن  حيث   ،
((((

الدولة يف  للقدوة  الأول  النبع  مبنزلة 

 
ّ
حد على  والأمراء  العلماء  كلّهم  النا�ش  ف�شد  ف�شدا  واإذا  النا�ش،  �شلحا �شلح 

.
((((

�شواء

ال�شيطرة  ميلك  الذي  بالإن�شان  الرتباط  تعني  اإن�شانية  ظاهرة  فال�شلطة 

�شنده  ا كان 
ً
اأي اأوامره،  الغري بطاعته، واحرتام  اإلزام  الإرادية على  واملقدرة 

يف ذلك. فتّتجه بو�شلة ال�شعب باجتاه ما يحب احلاكم، فتنتقل رغباته كنقل 

كذلك  كله،  املاء  لت�شمل  الدوائر  فتت�شع  احلجر  فيها  األقي  اإذا  للدوائر  املاء 

الرئي�ش، ف�شلحه يحمل احلكم كلّه على ح�شن ال�شيا�شة وح�شن الإدارة، وفهم 

د. سعيد حمودة الحديدي: نظام اإلشراف والرقابة على االنتخابات الرئاسية، دار النهضة العربية، الطبعة األولى، سنة ))1).  -((
محمد ناصر األلباني: سلسلة ألحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في األمة، مكتبة دار المعارف، الرياض، الطبعة األولى،))))،   -((

المجلّد األّول، ص 1).
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يتقربون اإليه مبا يجب فاإذا كان قلبه معلًّقا بالقيم والعبادات، تعلّقت قلوب 

العباد مبا تعلّق به احلاكم. فريوي هنا باأّنه يف عهد عمر بن عبد العزيز �شاأل 

النا�ش بع�شهم البع�ش كم اآية حفظت؟ وكم حديث در�شت؟ وكم ركعة �شلّيت؟ 

.
((((

وذلك لأّن النا�ش على دين ملوكهم

ا اإىل م�شتوى اجلمهور  ً
نقاد

ُ
 من القول اإّن من �رشوط الزعيم اأّل يهبط م

ّ
ول بد

العاطفي، بل اأن يرفع اجلمهور اإىل م�شتواه العقلي. 

التعامل مع  اآلية  ّد 
ال�شلطة حتد اإىل  الرئي�ش وو�شوله  اختيار  ولأّن طريقة 

ما 
ّ
ال�شعب يف ما بعد، فقد �شغلت الق�شية ال�شعوب املعا�رشة واحلديثة ول �شي

جتاوز  على  ال�شعوب  هذه  عملت  حيث  والفرن�شية،  الأمريكية  الثورتني  بعد 

 
ّ

ة اإىل نظام النتخاب الذي يعرب
ّ
م�شاألة توريث العر�ش وال�شتيلء عليه بالقو

عن ر�شا ال�شعب باختيار حاكمه.

ل اإىل عقيدة الدميقراطية، باعتباره الو�شيلة الأ�شا�شية التي 
ّ
فالنتخاب حتو

تقوم عليها الأنظمة ال�شيا�شية املعا�رشة، فاإذا كانت احلرية ال�شيا�شية هي 

فاإمّنا  ا، 
ً
وعملي �شادًقا  ا 

ً
قيام الدميقراطية  الدولة  قيام  توؤمن  التي  الو�شيلة 

تعني اإ�شهام املواطن بال�شوؤون العامة يف تولية احلكم ومراقبة اأعماله. ول 

ا على �شلمة بنيان ج�شم 
ً
عد موؤ�رش

ُ
ريب يف اأّن اإمتام عملية تداول ال�شلطة، ي

ومن  املجتمع.  داخل  ال�شيا�شي  ال�رشاع  وتنظيم  الدميقراطي،  احلكم  نظام 

اأّن الدميقراطية التبادلية لي�شت ظاهرة قدمية، بل هي اإجناز  ا  اأي�شً املعلوم 

اإّل  الدول  من  كثري  تعرفه  مل  الع�رشين  القرن  خلل  ر 
ّ
تطو حديث  ح�شاري 

حديًثا، وبقيت جتهله دول كثرية.

الشيخ عبد الرزاق بيطار: "حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر"، حقّقه ونّسقه وعلّق عليه محمد بهجت البيطار،" بيروت، دار صادر الطبعة   -((
الثانية ))))، ))))، الجزء الثاني ص ))). ويستطرد قائاًل إّن الوليد بن عبد الملك بن مروان كان مشغوفًا بتشييد البنيان، فكان الناس في 

زمانه ليس لهم همة إاّل بتشييد البنيان والقصور، وفي ذلك طول األمل والغرور.
ثّم ولي بعده، أخوه سليمان بن عبد الملك بن مروان فكان مشغوفًا بكثرة األكل، وتنويع األطعمة، وتكثير األلوان، فكان الناس في زمانه يتفاخرون 
بالتوسعة في تنويع المأكوالت، ومنهمكين في التلّذذ بالشهوات، وفي ذلك أعظم البليات، ثّم تولى عمر بن عبد العزيز الملحق بالخلفاء الراشدين، 
فكانت همته في االنشغال بالطاعات، والعدل، وإقامة الدين، فكان الناس بزمانه راغبين في فعل الطاعات مستكثرين من الخيرات، فقالوا الناس 

على دين ملوكهم.
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اأو العك�ش، بطريقة �شليمة  ل من اليمني اإىل الي�شار 
ّ
اأّنه اإجناز بالتحو كما 

.
((((

 على نتيجة النتخابات التي جتري ب�شفة دورية
ً
بناء

ة والغلبة والتوريث يف ال�شتيلء على احلكم 
ّ
ل من �رشعية القو

ّ
اإّن هذا التحو

اأكرب املنجزات الجتماعية وال�شيا�شية يف   من 
ّ
عد

ُ
ي اإىل طريقة النتخابات، 

ب�شكل  ال�شلطة  نقل  ا�شتطاعت  )النتخاب(  الآلية  اإّن هذه  اإذ  احلديث،  الع�رش 

�شلمي وجّنبت الب�رشية دماء كانت تهدر لهذا الغر�ش.

من البدهي القول باأّن �شخ�شية امل�شوؤول ال�شيا�شي تطبع اأعماله، وتوؤّثر يف 

القيام بدوره على ال�شعيدين املحلي والوطني.

رابًعا: اأ�س�ص ر�ساد الإدارة

من اأ�ش�ش ر�شاد الإدارة توّخي امل�شلحة العامة واقتناع رجل الدارة بها.

اأ-مفهوم امل�سلحة العامة 
ن�شاأة  اأ�شا�ش  اأّن  مفادها  نظرية  ع�رش  الثامن  القرن  اأواخر  يف  انت�رشت 

الإن�شان  طبع  فاإّن  النظرية  هذه  وبح�شب  اجتماعي"،  "عقد  هو  املجتمع 

ا بني اأفراد يتمّتع كل منهم بحقوق �شبيهة 
ً
ا، فهو يعي�ش منفرد

ً
لي�ش اجتماعي

ا ظاهرة املجتمع فقد اأتت يف مرحلة لحقة وفق عقد توافقي بني 
ّ
بطبعه. اأم

ا اإىل هذا العقد تخلّى  ً
ا يف جمتمع �شيا�شي. وا�شتناد

ً
اأفراد اختاروا العي�ش مع

كل فرد عن بع�ش حقوقه ل�شالح املجتمع الذي اأ�شبحت �شلطته وليدة هذا 

العقد اأو التوافق بني الأفراد، ما يدل هنا على عدم وجود علقة له بال�شلطة 

بالعقل  اأي  الإن�شان  باإرادة  اأّن تنظيمه هو مرتبط فقط  يف املجتمع، بحيث 

ا للم�شلحة العامة األ وهي م�شلحة املجتمع.
ً
الب�رشي امل�شتقل توخي

العامة  العامة. فامل�شلحة  د بهدف امل�شلحة 
ّ
يتقي اأن  اإداري  اأي قرار  على 

ا  ا لها. فهي اأي�شً
ً
ا مانع

ً
هي فكرة ن�شبية زماًنا ومكاًنا ولذا ل تعريف جامع

د. أدمون رباط: الوسيط في القانون الدستوري، الجزء الثاني الطبعة الثانية، دار العلم للماليين، بيروت، ))))، ص ))).  -((
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بال�شالح  يق�شد  ول  جماعة.  وكل  فرد  كل  �شمري  يف  يكمنان  ووعي  فكرة 

جمموع  به  يق�شد  ل  كما  الأفراد،  من  طائفة  اأو  فريق  اأو  فرد  �شالح  العام 

م�شالح الأفراد اخلا�شة. فاجلمع ل ميكن اأن يرد اإّل على اأ�شياء متماثلة لها 

الطبيعة عينها وال�شفة نف�شها.

فاملق�شود اإًذا بال�شالح العام اأو بامل�شلحة العامة، هو �شالح اجلماعة ككل 

م�شتقلّة ومنف�شلة عن اآحاد اأو اأفراد تكوينها يف ظل العقد الجتماعي، وليد 

العقل الب�رشي امل�شتقل.

ب- رجل الإدارة 
اإن راود رجل الإدارة �شعور باأن الإدارة ملكه ينحرف يف �شلطته عن الغاية 

املحددة لل�شلطة، األ وهي امل�شلحة العامة، اإىل غاية اأخرى بعيدة من هذه 

غاية  اأو  مالية  تدبري مكا�شب  اأو  بالنتقام  رغبة  يكون  قد  وذلك  امل�شلحة، 

التدبري  لتخاذ  اأو  القرار،  لإ�شدار  تكون  فقد  احلقيقية  الغاية  ا 
ّ
اأم �شيا�شية. 

ر القرار اأي حتقيق هدف غري 
ِّ
 يف م�شلحة م�شد

ّ
الإداري غاية �شيا�شية تن�شب

م�رشوع حلزب �شيا�شي اأو لطائفة اأو منطقة معينة. وقد يكون بكل ب�شاطة �شد 

م�شالح حزب اأو طائفة اأخرى معار�شة، الأمر الذي يجعل القرار اأو التدبري 

ا بالإبطال.
ً
غري م�رشوع وجدير

ا 
ً
اإملام  

ّ
يلم اأن  الإدارة  رجل  وعلى  التدخلت  ظل  يف  �شاقة  املهمة  اإّن 

الوقت نف�شه تذويب  اأّن عليه يف  باملجتمع ومتطلّباته وبالإدارة ككل. كما 

امل�شلحة  الإدارات بهدف  لتوليد مبادرات متداخلة بني  املعرفة وح�رشها 

العامة.

اأين يق�شدون وكيف  واإىل  اأين هم  اأ�شخا�ش يعرفون  اإىل  الأمر يحتاج  اإّن 

اأّن هوؤلء  ي�شلّون. ولعّل م�شاكل الإدارة لتحقيق امل�شلحة العامة تكمن يف 

واأولئك  القليل من اخلربة،  اإًل  لديهم  لي�ش  ل، 
ّ
التخي القدرة على  لديهم  الذين 
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ل.
ّ
الذين لديهم اخلربة لي�ش لديهم اإّل القليل من القدرة على التخي

القدرة على  لديهم  اإىل مديرين  فدولة احلقوق و�رشعية احلكومات حتتاج 

مبهمات  ي�شطلعوا  اأن  ميكنهم  حتى  الكافية  اخلربة  لديهم  وكذلك  ل، 
ّ
التخي

الإدارة ويف احرتام  ر يف دور 
ّ
التطو اليوم، وملواجهة  الإدارة وم�شوؤولياتها 

كالبيئة  املختلفة  احلديثة  املجالت  يف  �ش 
ّ

والتخ�ش واحلريات  احلقوق 

اأّنهم  بالإدارة  للقائمني  بالن�شبة  ه 
ّ
التنب يجب  اإًذا  وغريهما.  والتكنولوجيا 

وعندما  بها.  ي�شطلعون  التي  للأعمال  بالن�شبة  تقادمهم  خطر  يواجهون 

ة.
ّ
ة ميكن تعلّمها باخلربة، مل يكن التقادم ذا اأهمي

ّ
كانت الإدارة مهم

اإّل اأّن اخلربة تبلورت الآن على �شكل مبادىء ونظرية وعلم، ومهما يكن ل 

ا يف املبادىء والنظريات الإدارية طاملا 
ً
بد من القول باأّن النق�ش يبقى قائم

مل يقرتن بالفعل. وبتعبري اآخر، اإّن املعرفة الإدارية وحدها ل تكفي فيجب اأن 

يكون هناك تطبيق لهذه املعرفة للح�شول على نتائج.

اإّن  اأي  الغد.  وهي  األ  العامة  امل�شلحة  واقع  مع  يتعامل  الإدارة  رجل  اإّن 

ف رجل الإدارة على 
ّ
القرارات التي ُتّتخذ هي من اأجل الغد. فل يكفي اأن يتعر

ا على التنبوؤ به حتى يكون لديه الوقت الكايف 
ً
التغيري، بل عليه اأن يكون قادر

ملقابلته، لأّن اأف�شل طريقة للتنبوؤ بامل�شتقبل هي �شنعه.

باأّنه  يتبني  والتطبيق،  العمل  الإدارة وطريقة  البحث حول  اإىل  قنا 
ّ
تطر اإذا 

�شعب ومعّقد اإىل حٍد كبري بحيث ي�شعب الو�شول اإىل حقائق والتي قد تنجم 

تف�شح  لأّنها  غائبة  �شبه  هي  الأخرية  هذه  لأّن  الإح�شائيات،  �شعوبة  عن 

مبني  الواقع  بينما  والأرقام  ال�شفافية  على  مبنية  فالإح�شائيات  الف�شاد. 

.
((((

ة والف�شاد
ّ
على الهام�شي

إذا كان الذين يديرون دفة األرستقراطية يحاولون أن يرشوا الشعب أحيانًا، فرؤساء الديمقرطيات أنفسهم فاسدون مرتشون... وليس الذي يخشى   -((
هو فساد أخالق الزعماء، بل الخوف أن يكون فساد األخالق هذا وسيلة إلى بلوغ العظمة". الكسي دو توكفيل، الديمقراطية في أميركا، ترجمة أمين 

مرسي قنديل، ))))، ص 1)) و))).
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ا 
ً
اإّن رجال الإدارة على امل�شتويات العالية اأي م�شتويات القرار يوؤدون دور

الأفراد على امل�شتويات  اأداء  اأدائهم  اأهمية خا�شة، ويتوّقف على  ذا  ا 
ً
قيادي

الأدنى، وبالتايل يظهر اأداء قطاع الإدارة بكامله.

يتقابل  الذي  املكان  العامة  امل�شلحة  ن 
ّ
توؤم التي  الإدارة  تكون  اأن  يجب 

الإن�شانية،  الطاقات  القرار والأهداف مع  العمل والتحليل مع  الفكر مع  فيه 

على  ا 
ً
�شاهر مرفًقا  الإدارة  من  لتجعل  واحدة  منهجية  يف  ا 

ً
جميع لتن�شهر 

تاأمني امل�شلحة العامة.

ومهما يكن من اأمر، فاإّن تاأمني امل�شلحة العامة ل يعني اأّن للإدارة احلق 

يف اأن تعمل ما ت�شاء من دون اأن تاأخذ بالعتبار حقوق املواطنني الطبيعية، 

وتطلّعات الفئات الجتماعية.

كما ل ميكن للإدارة على �شعيد �شخ�ش القانون العام الأول اأي الدولة، اأن 

ت عليها املواثيق 
ّ

تتنّكر للتزاماتها الدولية، واأن ل تراعي املبادىء التي ن�ش

زها 
ّ
الدولية. فتاأمني امل�شلحة العامة هي من خ�شائ�ش الدولة وهي التي متي

عن اجلماعات الب�رشية الأخرى )جماعات اإقليمية، قبائل، طوائف، اأحزاب(. 

خام�ًسا: الف�ساد الإداري و�سلل العمل احلكومي

يعملون  الذين  لبنان  يف  املوظفني  عدد  اأّن  اإىل  بداية  الإ�شارة  من   
ّ
بد ل 

ا 
ً
ا وغالب

ً
. واأّن الف�شاد الإداري وهو الف�شاد الأكرث انت�شار

((((
ب�شمريهم هو كبري

ى عمليات الف�شاد كلّها من ر�شوة واختل�ش و�شوء ا�شتخدام ال�شلطة 
ّ
ما ت�شم

وا�شتغلل املال العام للمنفعة ال�شخ�شية، وغريها من عمليات الك�شب غري 

" إّن الصفات التي يجب أن يتحلّى بها مطلق رجل وأمرأة يعمالن في الشأن العام ليستحقا وصف رجل دولة أو امرأة دولة، متعّددة وصعب وجودها   -((
في شخص واحد، لكن الصفة األولى الواجب توافرها بداية، هي ايمان الشخص بضرورة وجود دولة ديمقراطية قوية عادلة قائمة على مبادىء 
الحرية والسيادة واحترام كرامة اإلنسان، وأن يعمل في سبيل قيام مثل هذه الدولة، وأي شخص يمتلك مثل هذه الصفة، ال يمكن إاّل أن يكون شجاًعا 
مضحيًا، نطيف الكف، خلوقًا، عسف اللسان، محبًا، متسامًحا، إاّل مع اعداء الوطن والدولة..." . فؤاد أبو زيد "رجال دولة "، الديار ) آيار ))1).
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وعميق  وا�شع  ب�شكل  تنطبق  ثابتة  الإداري وهي حقيقة  بالف�شاد  امل�رشوع، 

.
((((

على هذا املفهوم

ف الف�شاد الإداري على اأّنه: قيام املوظف العام اأو املكلّف 
ّ
وميكننا اأن ُنعر

له  �شخ�شي  نفع  حتقيق  اأجل  من  العامة  الوظيفة  با�شتغلل  عامة  بخدمة 

اإىل  الإ�شارة  مع  والتعليمات،  والأنظمة  للقوانني  وب�شكل خمالف  ولأقربائه 

ف �شببه ذاتي يتعلّق باملوظف اأو بعامل 
ّ
اأّن قيام املوظف مبثل هذا الت�رش

خارجي يتعلّق بالبيئة الإدارية وال�شيا�شية والجتماعية التي �شتدفعه للقيام 

فات مماثلة.
ّ
بت�رش

والإجراءات  احلاكمة  الأنظمة  �شعف  نتاج  هو  اإًذا  الإداري  فالف�شاد 

اأ�شاليب  على  وال�شتمرار  العامة،  املوؤ�ش�شات  يف  ال�شائدة  املعّقدة  الإدارية 

برامج  الولوج يف  والروتينية من دون  البريوقراطية  الأنظمة  متوارثة من 

الإ�شلح الإداري احلديثة، مع بروز ظاهرة املح�شوبية واملن�شوبية وغياب 

لغري  الإدارة  يف  والعليا  املهمة  املنا�شب  منح  نتاج  اأّنه  كما  ال�شفافية، 

.
((((

الكفوئني

اإ�شاءة  �شمن  يدخل  اأّنه  اإذ  املايل  الف�شاد  مع  يّتفق  الإداري  الف�شاد  اإّن 

اأّن ف�شاد الإدارة العليا والدنيا  ا�شتعمال ال�شلطة يف الوظيفة العامة، حيث 

ا الف�شاد املايل، فهو 
ّ
ينتج عنه هدر للمال العام وتبذير للأموال العامة. اأم

الإداري هو  الف�شاد  اأّن  اإّل  الرقابة املالية،  اأجهزة  الإفلت من  القدرة على 

دة وجتتمع فيه يف كثري من الأحيان جرميتا 
ّ
اأكرث �شموًل لأّن �شوره متعد

الف�شاد الإداري واملايل.

مؤشر مدركات الفساد للسنة )11)، لبنان في المرتبة )1) بين 1)) دولة. النهار )) أيلول )11). وقد ازداد الفساد إلى نسبة ))% في لبنان   -((
بحيث أصبح األكثر فساًدا في الدول العربية، الجمهورية ) آيار ))1) .

”ويبدو أّن المسؤولين عندنا، وهم مّمن يطبل ويزمر لإلرشاد الرسولي وال يقرأون إاّل األدعية الواردة في اإلرشاد أو بعض المقاطع من اإلنجيل   -((
بكل  الحائط  بأنّهم ضربوا ويضربون عرض  يقرون  ... وال  العامة  الحياة  إختالل في  أو  البالد،  يعترفون بوجود خلل في  فهم ال  التوراة...  أو 
موجبات التوازن واحترام اآلخر والمصالحة )...( فكيف إذا قرأوا أيًضا: "ال يمكن أن تمتهن بال عقاب حقوق وواجبات األشخاص والجماعات 
الثقافية والدينية والشعوب... وتجاهل ذلك يقود حتًما إلى فقدان الشعب بكامله الثقة بالمؤسسات الوطنية بشكل حتمي". د. سعود المولى في الحوار 

والمواطنة والدولة المدنية، دار المنهل اللبناني. المركز العربي للحوار ))1)، ص )) .
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يف  والق�شائية  والتنفيذية  الت�رشيعية  الثلثة:  املوؤ�ش�شات  اأداء  �شعف  اإّن 

واأبرز  فيها،  ا 
ً

نق�ش وامل�شاءلة  املحا�شبة  وغياب  الدميقراطية  الدول  بع�ش 

حماولت  من  الطائف  اتفاق  توقيع  بعد  لبنان  ي�شهده  ما  ذلك  على  دليل 

تتعلّق  ق�شايا  يف  امل�شوؤولني  بع�ش  وملحا�شبة  الإداري  للإ�شلح  عديدة 

بالف�شاد باءت جميعها بالف�شل، واقت�رشت على معاقبة �شغار املوّظفني من 

وقد  الإداري.  بالتطهري  ى حينها 
ّ
ي�شم ما  الكبار عن طريق  امل�شوؤولني  دون 

 الف�شاد يف العمل ال�شيا�شي هو عدم اللتزام بالأهداف 
ّ
يرى البع�ش اأّن مرد

والقومية  الوطنية  الأهداف  التزام  ال�شيا�شة  مراتب  "اأرقى  فاإّن  الوطنية، 

والنفعية  للو�شولية  ا 
ً
مرتع ال�شيا�شة  تغدو  ذلك  بغري  ال�شامية.  والإن�شانية 

.
وال�شتغلل"))))

وقد  الدولة،  لأجهزة  الإدارية  والهيئات  املوؤ�ش�شات  ي�شيب  الف�شاد  هذا  اإّن 

بوجه  الأ�شا�شي  العائق  واأحدث  العام  واملوظف  العامة  باملرافق  ارتبط 

�رشعية احلكومات.

اأ- �سور الف�ساد الإداري 
ى هذه املخالفات بـ�شور الف�شاد ذات ال�شبغة الإدارية، فكما للف�شاد 

ّ
ُت�شم

ا على 
ً
ا �شور الإداري �شور تتمثّل مبخالفات جزائية، فاإّن للف�شاد الإداري اأي�شً

�شكل خمالفات اإدارية منها اإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة واملحاباة واملح�شوبية 

ب الوظيفي، وغريها من املخالفات التي نوردها على �شبيل 
ّ
والوا�شطة والت�شي

املثال ل احل�رش.

الوقت  يف  النفوذ  وا�شتغلل  والوا�شطة  املح�شوبية  و�شائل  انت�رشت  وقد 

احلا�رش داخل موؤ�ش�شات الدولة ب�شكل ملفت للنظر وبخا�شة يف جمال تويّل 

اأن  دون  من  العامة  الوظيفة  عن  احلديث  علينا  يتعّذر  اإذ  العامة،  الوظائف 

د. سليم الحص، "آفة الفساد" ضمن كتاب: "المشاريع الدولية لمكافحة الفساد"، المنظمة العربية لمكافحة الفساد، بيروت، ط )11)، ص ))).  -((
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م للتعيني اأو لتويّل من�شب 
ّ
يتبادر اإىل الذهن �شوؤال �شاذج هو: هل لدى املتقد

ر بالن�شبة 
ّ
قيادي نوع من الـ"وا�شطة" اأم اأّن اأمره اإىل اللـه. وال�شيء نف�شه يتكر

ملعاملت املواطنني امل�شتمرة يف دوائر الدولة وما يقوم به بع�ش املوظفني 

من اإجناز معاملت اأقربائهم ومعارفهم وذوي ال�شلطة والنفوذ باأ�رشع وقت 

الروتني اململ  الذي يقعون �شحية  العاديني  ممكن، على ح�شاب املواطنني 

الإدارية  والتعليمات  املعاملت  اإجناز  ال�رشعة يف  وعدم  النتظار  وطوابري 

بع�ش  بها  يقوم  التي  واملت�رشعة  الطائ�شة  فات 
ّ
الت�رش عن  ناهيك  الزائدة، 

امل�شوؤولني واملوظفني خارجني بذلك على الأ�شول الوظيفية والنظام داخل 

عني باأّن لهم وا�شطة يف الدولة واأّن هناك من يحميهم.
ّ
ة، مد

ّ
الدوائر احلكومي

الدعم  ال�شيا�شيني مقابل  املوؤيدين  فاملحاباة، هي نظام يتم فيه مكافاأة 

مونه، مثل التعيني ل�شغل املنا�شب العامة اأو احل�شول على عقود اأو 
ّ
الذي يقد

الإعانات اأو غريها من الفوائد.

ل�شالح  املح�شوبية  اأ�شكال  من  �شكل  وهو  الأقارب:  حماباة  ا  اأي�شً هنالك 

يف  الأ�رشة  اأفراد  اأحد  تعيني  مثل  اجلدارة،  عن  النظر  بغ�ّش  الأ�رشة  اأفراد 

ال�شائعة  الأمثلة  ومن  اأهلية.  اأكرث  اآخر  �شخ�ش  ح�شاب  على  املدنية  اخلدمة 

هذه  يف  احلّكام  يقوم  عندما  النامية،  الدول  يف  خا�شة  الأقارب  ملحاباة 

�شيا�شية  منا�شب  لتويّل  واأقاربهم  اأ�رشهم  اأفراد  من  بع�ش  باختيار  الدول 

.
((1(

واقت�شادية من دون اأن يكونوا موؤهلني

وللمح�شوبية  وال�شيا�شيني،  املقربني  الأ�شدقاء  مكافاأة  هي  املح�سوبية: 
�شورتان هما: املح�شوبية الجتماعية واملح�شوبية ال�شيا�شية. فاملح�شوبية 

الجتماعية هي ظاهرة تعانيها الدول النامية وبخا�شة العربية منها اأكرث من 

د النتماءات والولءات الأ�رشية والع�شائرية 
ّ
مة، وذلك ب�شبب تعد

ّ
الدول املتقد

كمال أمين الوصال، "الفساد دراسة في األسباب واآلثار االقتصادية"، مجلة عالم الفكر، المجلّد ))، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،   -(1
الكويت، )11)، ص ))).
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 والقروية وحتى علقات الأ�شدقاء، بحيث يجد املوظف نف�شه 
((((

والطائفية

ا جتاهها وغريها من اجلماعات التي تريد اأن حت�شل على م�شاحلها 
ً
ملتزم

فهي  ال�شيا�شية،  املح�شوبية  ا 
ّ
اأم للوطن.  الولء  �شعف  ظل  يف  طريقة  باأي 

فاتهم غري املن�شبطة، كتعيني اأحد 
ّ
التي تتمّثل ب�شلوكيات ال�شيا�شيني وت�رش

الأ�شخا�ش يف من�شب �شيا�شي بغ�ش النظر عن موؤهلته.

يقومون  من  ل 
ّ
اأو هم  النامية  الدول  يف  ال�شيا�شيني  اأّن  اإىل  هنا  ون�شري 

بال�شغط على املوظفني واأجهزة الدولة خلدمة اأهدافهم وم�شاحلهم وم�شالح 

رة التي 
ّ
ديهم، على الرغم من خطاباتهم وت�رشيحاتهم املتكر

ّ
اأقربائهم وموؤي

.
((((

 الف�شاد واملح�شوبية
ّ
توؤّكد وقوفهم �شد

ط لدى 
ّ
الوا�سطة: فهي ت�شدر من الغري مل�شلحة �شاحب احلاجة للتو�ش اأّما 

املوظف العام، وذلك قد يكون يف �شورة رجاء اأو طلب من رئي�ش اأو مروؤو�ش 

اأو ذي قرابة اأو �شلة. ويف هذه احلالت يجب اأن يقوم املوظف باأداء العمل اأو 

 .
((((

المتناع عنه اأو الإخلل بواجبات الوظيفة

ا يف الدول النامية، مثل قيام 
ً

اإّن الوا�شطة ظاهرة منت�رشة و�شائعة خ�شو�ش

ط لدى امل�شوؤولني لتعيني اأقاربهم يف 
ّ
الأ�شخا�ش النافذين يف الدولة بالتو�ش

موؤ�ش�شات الدولة بغ�ش النظر عن مدى ملءمتهم للعمل، وقد تكون الوا�شطة 

اليوم هو طالب اخلدمة  اأ�شكال تبادل امل�شالح، ف�شاحب اخلدمة  �شكًل من 

�شيوع  منها  الظروف  من  عدد  ب�شبب  املجتمعات  يف  الوا�شطة  وتظهر  ا. 
ً
غد

بني  وامل�شاواة  العدالة  وعدم  الوا�شطة،  ومنها  ا�شتثناء  قاعدة  لكل  اأّن  فكرة 

انتماء  هو  مّما  أكثر  عصبية  هو  الطائفة  إلى  فاالنتماء  الطوائف،  أبناء  من  العظمى  الغالبية  وسلوك  تصرفات  في  تتحّكم  تزال  ال  "العصبيات   -((
ديني ومذهبي"، رئيس المجلس الدستوري، الدكتور عصام سليمان خالل مؤتمر جامعة الحكمة، "لبنان اليوم.. بين تداعيات المسار وإمكانات 

النهوض"، البلد، ) نيسان ))1).
"كان ادمون رباط، كلّما تذاكرت معه في موضوع إلغاء الطائفية السياسية وهو المتجّذر في علمانيته، كما كانت الحال بالنسبة إلى كمال جنبالط   -((
وريمون إده، ينظر إلي متبسًما ثم تأخذه موجة عارمة من الضحك"، بشارة منسى "في الغاء الطائفية السياسية العهود والوعود"، النهار، )) شباط 

.(1(1
- د. بالل أمين زين الدين، ظاهرة الفساد اإلداري في الدول العربية والتشريع المقارن، دار الفكر الجامعي، الطبعة الثانية، اإلسكندرية ))1)،   -((

ص )1).
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املواطنني، وعدم و�شوح الأنظمة والقوانني. وتطبيًقا ملبداأ امل�شاواة يف تقلّد 

الوظائف العامة، فاإّنه ل يجوز حجز طائفة معينة من الوظائف ملجموعة من 

املواطنني على اأ�شا�ش انتماءاتهم ال�شيا�شية اأو ولئهم احلزبي، كما ل يجوز 

 .
((((

ا ا�شتبعاد اأن�شار اأو اأتباع حزب معني من تويّل الوظائف العامة اأي�شً

�شمول جلميع  يكمن يف  واحلقوق  واملنافع  اخلدمات  تقدمي  الأ�شل يف  اإّن 

اأبناء املجتمع �شوا�شية من دون متييز، كما اأّن الأ�شل يف ال�رشائع والقوانني 

جميع  "يولد  والواجبات.  احلقوق  يف  مت�شاوون  النا�ش  اأّن  كلّها  والد�شاتري 

ا، وعليهم 
ً
هبوا عقًل و�شمري

ُ
ا مت�شاوين يف الكرامة واحلقوق، وقد و

ً
النا�ش اأحرار

.
ا بروح الإخاء")))) اأن يعامل بع�شهم بع�شً

لدى  مت�شاوون  كلّهم  "اللبنانيني  اأّن  على  اللبناين  الد�شتور   
ّ

وين�ش هذ� 

لون 
ّ
ويتحم وال�شيا�شية،  املدنية  باحلقوق  بال�شواء  يتمّتعون  وهم  القانون 

.
الفرائ�ش والواجبات العامة من دون اأي تفرقة يف ما بينهم"))))

ب- الأ�سباب املوؤدية للف�ساد
هو  ما  بني  عت 

ّ
تنو بحيث  لبنان،  يف  الف�شاد  اإىل  املوؤدية  الأ�شباب  كرثت 

ا ما هو طائفي.  
ً
ا ل اآخر

ً
اجتماعي وما هو اإداري واأخري

)1(- لبنان جمتمع التوازن الدقيق 

يعتمد النظام اللبناين على توازن دقيق بني قوى خمتلفة وفئات متمايزة 

لئل  والتفاهم  التفاق  اأ�شلوب  جميعها  وتنتهج  مت�ّشعبة.  قرارات  ومراكز 

بال�رشر.  فُت�شاب م�شاحلها   اخلراب، 
ّ
الفو�شى ويعم التوازن فتنت�رش  يختل 

Emmanuel Aubin, "droit de la fonction publique", Gaulinoediteur, 3 edition, Paris, 2007, p: 119 .  -((
))-   المادة: ))( من االعالن العالمي لحقوق اإلنسان، كذلك انظر: المادة ))(: من االعالن المذكور والمادة: ))( منه.

))-   المادة: ))( من الدستور اللبناني لعام )))) مع تعديالته .
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اإقليمي،  توازن  واإمّنا هو   ،
((((

ا فقط
ً
توازًنا طائفي لي�ش  القائم  التوازن  وهذا 

املوؤ�ش�شات  توازن بني  اأّنه  كما  وموؤ�ش�شي،  لبنان،  املناطق يف  بني خمتلف 

فر�شت  معينة  قليلة  اأ�رش  بني  قائم  وعائلي  العليا،  احلكومية  واملنا�شب 

هو  بل  ا، 
ً
عرفي توازًنا  لي�ش  وهو  املايل.  الّنفوذ  اأو  الإقطاع  ة 

ّ
بقو زعامتها 

�شه 
ّ
ويكر الد�شتور  عليه   

ّ
ين�ش ا 

ً
ر�شمي به  ومعرتف  ومنّظم  مكتوب  توازن 

امليثاق الوطني.

�ش فيها م�شلحة من امل�شالح الفئوية اأو الطائفية للخطر، 
ّ
ة تتعر

ّ
ويف كل مر

د م�شحون، 
ّ
 متلب

ّ
م على البلد جو

ّ
خي

ُ
يهتز املجتمع كلّه وت�شطرب اخلواطر وي

في�شارع امل�شلحون اإىل تهدئة النفو�ش والتحدث عن الوحدة الوطنية والدعوة 

اإىل �رشورة التم�شك مببداأ التوازن بني الطوائف .

الفئات  هذه  من  لفئة  الفر�شة  يتيح  ل  اأّنه  القائم  التوازن  هذا  زات 
ّ
مي من 

نف�شها على غريها ب�شورة  اللبناين كي تفر�ش  ن منها املجتمع 
ّ
يتكو التي 

ة اأو التكّتل 
ّ
دائمة، لأّنها ل متلك اأو ل ي�شمح لها الآخرون باأن متلك من القو

ما يوؤهلها لل�شتيلء على ال�شلطة ال�شيا�شية يف البلد واحتكارها. ولهذا يبقى 

حتمية  �رشورة  امل�شايرة،  اأو  العتدال  اأو  املهادنة،  اأو  التوافق  اأو  التفاق 

اأّن  الفئات. ولهذا نرى  اليومي بني هذه  ال�شلمي والتعاون  التعاي�ش  لتاأمني 

كل املحاولت التي جرت حتى الآن لك�رش طوق التوازن عن طريق العنف اأو 

.
((((

اللعنف اأف�شت اإىل �شيغة ل غالب ول مغلوب

وتتبخر  الوطن،  فكرة  تتل�شى  التوازن  تاأمني  على  احلر�ش  غمرة  ويف 

ل البلد اإىل ميدان �شباق 
ّ
فكرة الدولة، وت�شيع فكرة امل�شلحة العامة ويتحو

"العصبيات ال تزال تتحّكم في تصّرفات وسلوك الغالبية العظمى من أبناء الطوائف، فاالنتماء إلى الطائفة هو عصبية أكثر مّما هو انتماء ديني   -((
ومذهبي"، رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان خالل مؤتمر جامعة الحكمة "لبنان اليوم.. بين تداعيات المسار وامكانات النهوض"، 

البلد، ) نيسان ))1).
"ويبقى النموذج اللبناني المثال الواقعي، األقرب إلى العقل، منه إلى القلب، أنّه نموذج التعايش بين )) طائفة، وكّل منها تريد الوحدة ضمن التنوع،   -((
وتريد التشبث بخصوصيتها، من دون تراجع أو تنازل، كما تريد في الوقت نفسه أن تطلب من الوطن أكثر مما تعطيه. ومّر هذا النموذج بحروب 
أهلية عدة، كانت تطرح خاللها مختلف النماذج المطلبة من التقسيم إلى التغثيث، إلى قيام النظام الفدرالي أو الكونفدرالي، لكن في كّل مرة كانت 

تنتهي األمور إلى تسوية، وكان يتدّخل الخارج لفرضها، والتسوية لها" جورج علم "األقليات والضمانات"، الجمهورية، ) آذار ))1).
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.
((((

�شريه زعماء املال والإقطاع واجلاه
ُ
للم�شالح اخلا�شة يديره وي

"تعاين املمار�شة ال�شيا�شية يف لبنان م�شاومة بل حدود، اإذ اأ�شبحت الأمور 
كلّها يف لبنان قابلة للتفاو�ش ل على اأ�شا�ش معايري بل ح�شب توازن القوى 

نتيجة  العامة،  احلياة  يف  ال�شجاعة  ا�شمحلت  كما  الزبائنية،  والعلقات 

امل�شاومة وامل�شايرة فقدنا ال�شجاعة يف التقرير، يف املغادرة اأو يف البقاء، 

وفاق  اأو  م�شبوهة  م�شاركة  ويف  متييعها.  من  بدًل  امل�شوؤولية  حتمل  ويف 

.
ة اأو يت�شرّت خلف احلجج القانونية")1))

ّ
يقت�رش على اأعلى القم

)2(- الأ�سباب الإدارية

اأ�شباب منها ما يّت�شل ات�شاًل وثيًقا بعمل املوّظف ومنها ما يتعلّق  هي 

بالإدارة، �شوف نوردها بالتف�شيل على ال�شكل الآتي:

● اأ�سباب متعلقة باملوظف العام:
اجلهاز  ر 

ّ
وتطو الوقت  مرور  فمع  ح�رشها،  ميكن  ل  كثرية  اأ�شباب  وهي 

املوؤكد  من  املوظف،  عاتق  على  امللقاة  الواجبات  وكرثة  عه 
ّ
وتو�ش الإداري 

كما  والآخر،  احلني  بني  تطراأ  جديدة  وخمالفات  وحالت  �شور  تظهر  اأن 

يف  ثابت  غري   
ّ

متغري قانون  هو  اأحكامها  نّظم 
ُ
ي والذي  الإداري  القانون  اأّن 

ملوّظفي  الإدارية  باحلياة   
ّ
يلم الذي  ال�رشيع  ر 

ّ
التطو وفق  يتغري  بل  قواعده، 

الدولة. ومعلوم اأّن هذه الأعمال اأ�شبحت كثرية ب�شكل ي�شتحيل معه تقنينها، 

اأو  املوظف  يرتكبها  التي  املخالفات  هذه  اأهم  بحثنا  يف  �شنتناول  اأّننا  اإّل 

املثال  �شبيل  على  منها  الإدارة،  يف  عمله  خلل  من  عامة  بخدمة  املكلف 

على  املحافظة  وعدم  النفوذ  وا�شتغلل  والإكراميات  والوا�شطة  املحاباة 

))- "كل شيء معّطل في البلد بسبب الوالءات القائمة، التعيينات متوقّفة وسفارات عديدة شاغرة، وال قرارات إصالحية اقتصادية تخرج من األزمة
الكبيرة، وذلك ألّن الوالء ألشخاص ال للبنان". البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، الجمهورية، )) آيار ))1).

"إجراءات لمنع المذهبيات"، الشيخ أحمد قبالن المفتي الجعفري الممتاز، النهار، )) نيسان )11).
راجع ناشر األبجدية يعاني في تعليمها، البلد، )) آب )11) .

"فلقد ارتفع مثاًل عدد الجامعات التي توفّر شهادات مزيفة على اإلنترنت من 11) إلى 11) بين عامين 111) و)11)". النهار، ) حزيران 
.(11(

د. أنطوان مسرة، مرصد الديمقراطية في لبنان ))))- ))))، مؤسسة جوزف مغيزل بالتعاون مع االتحاد األوروبي 111)، ص )) و)).  -(1
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كرامة الوظيفة وعدم تطبيق القوانني والأنظمة، وعدم اإطاعة اأوامر الروؤ�شاء 

الجازات،  وكرثة  الر�شمي  بالدوام  اللتزام  وعدم  الوظيفة  اأ�رشار  واإف�شاء 

العام  املال  على  احلر�ش  وعدم  والفو�شى  والإهمال  الوظيفي  ب 
ّ
والت�شي

الهتمام مبعاملت  اإىل عدم  اإ�شافة  بالوظيفة.  اجل�شيم  والإخلل  والتبذير 

املواطنني واإ�شاعة وقت الدوام الر�شمي باأمور �شخ�شية ل متت اإىل الوظيفة 

كاإتاحة  للموظفني،  الذاتية  بالجتهادات  املتعلّقة  الأ�شباب  وهناك  ب�شلة. 

املجال اأمام املوظفني ب�شكل غري منّظم بخلق التغيريات ال�شخ�شية للأنظمة 

غري الوا�شحة، يف ظل غياب الن�ش النظامي. 

الوراثية مثًل  البع�ش كالأ�شباب  ال�شخ�شية لدى  الأ�شباب  كذلك، ل نن�شى 

والعوامل املكت�شبة التي الت�شقت باملوّظف من البيئة املحيطة به وتراجع 

بالبريوقراطية  والت�شبث  بامل�شوؤولية  ال�شعور  وعدم  لديه،  الأخلقي  العامل 

ل  الإداريني  الروؤ�شاء  من  ا 
ً
كثري اأّن  نن�شى  ول  امل�شوؤولني،  قبل  من  الزائدة 

عون مروؤو�شيهم على التدريب والتطوير، الأمر الذي يوؤدي باملروؤو�شني 
ّ
ي�شج

اإىل العزوف عن امل�شاركة يف اتخاذ القرار. 

اإّن علقة املواطن اللبناين يف الدولة ل بل بالإدارات العامة ل تخلو من 

ينبغي  الذي  باملحتل  ا 
ً
تاريخي القانون  مفهوم  ارتبط  اإذ   ،

((((
النفور بع�ش 

مقاومته اأو ال�شعي اإىل خرق قوانينه. فاعترب املواطن القاعدة احلقوقية منذ 

 الفل�شطيني 
ّ
، ومن ثم

((((
البدء اآتية من الآ�شتانة وبعدها من املنتدب الفرن�شي

وال�شوري والإ�رشائيلي، و�شوًل اإىل اأ�شحاب املال وكيانات الطوائف. فخاف 

منها وابتعد منها بواجباته وحقوقه، وبالتايل تخلّف عن املطالبة عن حقوقه 

د باملطالبة اأمام 
ّ
 عنها فرتد

ّ
ا يعرب ا اأّن هذا الق�شاء اأي�شً

ً
اأمام الق�شاء، معترب

هذا اخل�شم القوي.

"إّن هذه الفجوة بين المواطن والمسؤول ليست جديدة في لبنان، ... ليس مقبواًل من أحد الدفاع عن الخطأ والمخالفة والجريمة، واألخطر من الدفاع   -((
هو التبرير، وهذا التبرير صدر أكثر من مّرة عن وزراء ونواب وقيادات ومسؤولين، وهذا من شأنه أن يسيس األمن والقضاء .." فؤاد بو زيد 

"الناس بالناس والحكومة بالمحاصصة؟"، الديار، ) كانون األول ))1).
"... لقد كان بلدنا منذ القرن التاسع عشر وال يزال انعكاًسا لألزمة اإلقليمية التي اتفق على تسميتها المسألة الشرقية، والتي أصبحت القدس وحروب   -((
فلسطين محورها األساسي منذ مطلع القرن العشرين. )...( عند انهيار اإلمبراطورية العثمانية... في لبنان لجأ إلى الحماية الفرنسية التي دامت، 

شأنها شأن كل الهيمنات االستعمارية، فترة كافية لفرض النفوذ وتحقيق المصالح". غسان تويني، النهار، )) حزيران )11) .
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الأ�سباب املتعلقة بالوظيفة العامة اأو املرفق العام:  ●

ة 
ّ
اإدارة الدولة كعدم �شفافي هي �شبيهة بالأ�شباب الإدارية والتنظيمية يف 

القوانني املتعلّقة بالإدارات العامة التي حتتوي على الكثري من الإجراءات 

اإ�شافية  اأموال  دفع  اإىل  املواطن  يدفع  ما  الزائدة،  والبريوقراطية  املطلوبة 

الدوائر  يف  اململ   
((((

الروتني كذلك  ممكن.  وقت  باأ�رشع  املعاملة  لإجناز 

د املراحل واملراجع 
ّ
بت به املركزية الإدارية، وكذلك تعد

ّ
احلكومية الذي ت�شب

ر 
ّ
للبت باأي مو�شوع، واللمبالة والتكالية، كل هذا يوؤدي بالتايل اإىل تذم

املواطنني و�شخطهم على الدولة.

اأ�شف اإىل ذلك، �شعف املوؤ�ش�شات العامة ب�شبب قوانني �شعبة الرتكيبة، ما 

اإجناز املعاملت  اإىل الإهمال والفو�شى، وكذلك البطء والتعقيد يف  يو�شل 

املعلوماتية  واعتماد  احلديثة  املكننة  اإىل  والإدارات  املوؤ�ش�شات  وافتقار 

وقلّة  املوظفني  اأعداد  وت�شّخم  الإداري،  العمل  اأ�شاليب  لتب�شيط  كو�شائل 

والوزارات  املوؤ�ش�شات  بني  والإزدواجية  والت�شارب  والت�شابك  تدريبهم 

دة كلّها اأ�شباب، وهي تعترب 
ّ
واحلفاظ على املركزية احل�رشية والإدارة املت�شد

.
((((

من الأ�شباب التي تقود بالنهاية اإىل انت�شار الف�شاد 

القت�شادية  للظروف  الأجور  زيادة  مواكبة  عدم  اإىل  بالإ�شافة  هذا 

ومتطلّبات املعي�شة. واتباع الدولة اأ�شاليب تقليدية يف اإدارتها وعدم مواكبتها 

الو�شائل التكنولوجية )احلكومة الإلكرتونية(، واإ�شدارها تعليمات مت�شاربة 

عة بني احلني والآخر، وعدم اختيارها ال�شخ�ش املنا�شب يف املكان 
ّ
ومت�رش

املنا�شب، مع التلكوؤ يف اإجناز املعاملت. وبالتايل، فاإّن تراكم هذه الأ�شباب 

يقود اإىل الف�شاد الإداري.

- الروتين: هو مصطلح ساخر يتعلق بالتنظيم المفرط أو االلتزام الصارم بالقواعد الرسمية التي تعتبر زائدة عن الحاجة أو بيروقراطية، أو تحّول   -((
دون عمل أو صنع قرار، عادة ما تطبق على الحكومة، لكن يمكن أن تطبق على الشركات.

- د. عقل كيروز، ود. إدوار صياح، "الفساد واإلصالح اإلداري في لبنان"، منشورات Collection Beryte، الطبعة األولى، )11)، ص))-  -((
.((
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اإىل  املوظفني  بع�ش  وجلوء  العام،  القطاع  ملوّظفي  املتدّنية  الرواتب  اإّن 

مهمًل  البلدان  من  كثري  يف  الزهيد  اأجره  ب�شبب  اخلا�ش  القطاع  يف  العمل 

وميكن   .
((((

وازدياده الف�شاد  منو  اإىل  ية 
ّ
موؤد اأ�شباب  كلّها  الدولة،  يف  عمله 

ا.
ً
القول اإّن الدوائر التي تعاين هذه امل�شاكل هي متخلّفة اإداري

الأ�سباب الرقابية:  ●

اإذا كانت هذه الأجهزة الرقابية متلكئة يف القيام مبهماتها داخل موؤ�ش�شات 

الف�شاد  منو  اإىل  ال�شعف  هذا  يقود  �شوف  ذلك  اأّن  فيه  �شّك  ل  ا 
ّ
فمم الدولة، 

ا اإذا مّت التدّخل بعملها من قبل الأحزاب وامل�شوؤولني يف 
ً

وانت�شاره، خ�شو�ش

ال�شلطة، فت�شبح بذلك اأجهزة رقابية عدمية اجلدوى، وغري قادرة على اإجراءات 

يتمّتع موظفوها  ل  اأجهزة  وهي  العامة،  الإدارات  فمرافق  الداخلي،  ال�شبط 

باخلربة الكافية، اأجهزة تقوم بتطبيق القانون على �شغار املوظفني من دون 

كبارهم.

الدولة  الإداري وافتقار  الف�شاد  الرقابة احلا�شمة وعدم مكافحة  اإّن غياب 

جتعل  الإدارية  والأنظمة  القواعد  بحرفية  ك 
ّ
والتم�ش املحا�شبة،  معايري  اإىل 

من املوظف رهًنا ل�شكليات القواعد الإدارية، من دون اللتفات اإىل م�شلحة 

املواطن، اإ�شافة اإىل التغا�شي عن الغ�ش والتزوير وال�رشقات والختل�شات 

الرقابية  اجلهات  تفعيل  عدم  اأن  كما  والو�شاطات.  وال�شم�رشات  وال�شفقات 

وعدم اعطائها الدور وال�شلحيات الكافية، قد ي�شريان اإىل الرغبة يف ولوج 

ا�شتقللية  ياأتي: عدم  يتمّثل يف ما  ه 
ّ
التوج العام، وهذا  القطاع  الف�شاد يف 

توفري  وعدم  امل�شوؤولني،  قبل  من  عملها  يف  والتدّخل  الرقابية،  اجلهات 

�شات املالية اللزمة لغر�ش قيامها باأعمالها، وعدم ا�شتقطاب هذه 
ّ

املخ�ش

الأجهزة للعنا�رش الكفوءة والنزيهة وعدم توفري احلماية اللزمة ملوظفيها.

اأّن الكثري من احلكومات حاول تنفيذ م�شاريع الإ�شلح  هذا مع العلم اإىل 

المرجع نفسه، ص )).  -((
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الإداري وحماربة الف�شاد، غري اأّن هذه اجلهود مل تنجح ب�شبب �شعف الرقابة 

الإدارية وعدم فعاليتها يف ك�شف الف�شاد واحلد منه.

وجتدر الإ�شارة اإىل اأّن النظام التاأديبي ال�شليم ل يتحّقق مبجرد التاأكد من 

وجود ف�شاد اإداري يف اجلهاز احلكومي و�شلوكيات املوظف العام، واإمّنا عليه 

ى للعوامل والأ�شباب التي دفعت املوظف لذلك والق�شاء عليها، اإذ قد 
ّ
اأن يت�شد

يكون ارتكاب املوظف للف�شاد الإداري �شببه حالة الهبوط الإداري يف املرفق 

 فيه اأو البطء وعدم املبالة، وعدم 
((((

العام نف�شه اأو تف�ّشي جرثومة الف�شاد

الأ�شباب  ال�شمانات املنا�شبة للموظفني وقلّة مرتباتهم وغريها من  توفري 

التي باتت ت�شيب اجلهاز الإداري بالعطب وت�شل به اإىل حد الف�شل.

)3(- الأ�سباب الطائفية

اإطار الوظيفة العامة ولي�ش بني  اأكرث من دورها يف  اأُعطيت الطائفية  لقد 

اإىل  الطائفة  ل 
ّ
تتحو اإذ  الواحدة،  الطائفة  داخل  حتى  بل  فح�شب  الطوائف 

الدولة والقانون. وت�شبح حما�شبة املوّظف مبنزلة  لأفرادها يف وجه  حام ِ

ول  رقابة  ل  حيث  والعقاب  الرقابة  قوانني  وتت�شاقط  لطائفته،  حما�شبة 

.
((((

حما�شبة، وت�شود الفو�شى ويع�شع�ش الف�شاد

الدميقراطي  والتمثيل  الدميقراطية  فالطائفية بطبيعتها مناه�شة ملفهوم 

، ومفتتة للن�شيج الجتماعي لأّن ربح البع�ش يعني خ�شارة حمتمة 
((((

ال�شليم

 تق�شي على اإمكانية ن�شوء خطاب �شيا�شي جامع، 
ّ
 له، ومن ثم

ً
للآخر واإلغاء

املادي  والف�شاد  والإدارة  الدولة  ف�شاد  اأنواعه،  بكل  بالف�شاد  مرتبطة  وهي 

.
((((

والقانوين

فادي عبود، وزير سابق، "اليوم حجم الفساد كبير، وهناك فئة كبيرة أسيرة عقلية الفساد والرشوة، فهذه بيئة تضّخمت وكبرت وتحّولت نمط حياة   -((
يصعب االستغناء عنه، ..."، الجمهورية، 1) كانون األول ))1).

د. طارق المجذوب، "اإلدارة العامة-العملية اإلدارية-الوظيفة العامة واإلصالح اإلداري"، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، بيروت،   -((
)11)، ص ))).

يقول ميشال شيحا : "... كما يوجد في سويسرا كونتونات يوجد في لبنان طوائف، أساس الكونتونات مناطق وأساس الطوائف تشريع ...".  -((
د. سمير التنيّر، "عهد الفساد األسود"، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة األولى، بيروت )11)، ص )).  -((
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ال�شيا�شية  وامل�شكلة  ال�شيا�شية،  امل�شكلة  من  ناجتة  الإدارية  "فامل�شكلت 
الكيان  عمر  من  عمره  مزمن  مر�ش  وهذا  الطائفية،  بامل�شكلة  مرتبطة 

.
اللبناين")1))

ب�شبب  الإداري  الإ�شلح  يلم�شه  اأن  ا�شتحال  املوؤ�ش�شات  من  العديد  اإّن 

�ش للنقد من اأي جهة 
ّ
احلماية ال�شيا�شية والطائفية له، فامل�شوؤول الذي يتعر

.
((((

�شه
ّ
خارج طائفته، �شوف تلتف حوله طائفته وتدافع عنه وتقد

اأذهان  عن  لبنان  يف  ال�شعب  والطائفي  ال�شيا�شي  الو�شع  يغب  ومل  هذا 

اللبنانية احلاكمة منذ ال�شتقلل، ومنهم رئي�ش حكومة  ال�شيا�شية  املراجع 

.
((((

ال�شتقلل الراحل ريا�ش ال�شلح والرئي�ش الراحل فوؤاد �شهاب

ع املوظفني الأكّفاء على العمل باإخل�ش، بالإ�شافة 
ّ
اإّن الف�شاد قد ل ي�شج

ا اإذا كان الروؤ�شاء 
ً

اإىل انعدام الثقة بني املوّظف واملدير اأو الإدارة، خ�شو�ش

عدم  اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  العمل،  يف  ال�شديدة  املركزية  اإىل  مييلون  ممن 

يف  العقليات  هذه  مثل  اأّن  ما 
ّ
�شي ول  القرار،  اتخاذ  يف  املوظفني  م�شاركة 

ع املروؤو�شني على 
ّ
ث باملركزية، ول ت�شج

ّ
ك باحلرفيات وتت�شب

ّ
الإدارة تتم�ش

ما  القرار،  ب�شنع  امل�شاركة  يف  لهم  الفر�شة  واإتاحة  والتطوير  التدريب 

ا على اأداء الإدارة. وبالتايل كلّما اجّتهت معايري اجلهاز الإداري 
ً
ينعك�ش �شلب

نحو البريوقراطية، اأ�شبحت اأكرث اإخفاًقا يف تلبية حاجات اجلمهور. وهكذا، 

فاإّن اجلهاز الإداري اإذا ت�شلّل اإليه الف�شاد �شوف يتعّطل ويزداد �شعًفا ويعجز 

عن تقدمي اخلدمة للمواطن وت�شوب قراراته الزدواجية والإرباك، بل وحتى 

تنعدم فيه روح ال�شفافية. 

د. رضا سعادة، "ثمار اإلدارة الفاسدة )عينات وقائع وأرقام("، دار بالل للطباعة والنشر، الطبعة األولى، بيروت ))1)، ص )).  -(1
المرجع نفسه، ص 1).  -((

يقول رئيس حكومة االستقالل الراحل رياض الصلح، في بيان حكومته عام )))): "إّن الساعة التي يمكن فيها إلغاء الطائفية، هي ساعة يقظة   -((
وطنية شاملة ومباركة في تاريخ لبنان"، أّما رئيس الجمهورية الراحل فؤاد شهاب، في بيان عزوفه عن الترّشح لرئاسة الجمهورية لدورة ثانية 

يقول:"إّن المؤسسات السياسية اللبنانية، واألصول التقليدية المتبعة في العمل السياسي، لم تعد صالحة للنهوض بلبنان".
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�ساد�ًسا: ال�سيا�سات املعتمدة ملكافحة الف�ساد

واعتماد  ال�شلطات،  الف�شل بني  مبداأ  اعتماد  الدميقراطية  اأبرز مظاهر  من 

مبداأ ال�شفافية يف جميع املعاملت، وتفعيل امل�شاءلة واعتماد نظام الثواب 

ا 
ً
اأجر يتقا�شى  �شاأنه،  عل  مهما  الدولة  يف  موّظف  كل  اأّن  حيث  والعقاب، 

ا لأمره. �شلطته من ال�شعب 
ً
اإّنه خادم لل�شعب ولي�ش ولي ا من ال�شعب. 

ً
مدفوع

ولل�شعب كّل احلق يف حما�شبته ومكافاأته اأو اإدانته.

تعقدها  التي  الكبرية  وال�شفقات  العقود  على  رقابة  و�شع  يجب  كذلك 

تفعيل  اإىل  بالإ�شافة  ال�شيا�شية،  الأحزاب  متويل  ق�شايا  ومراقبة  احلكومة 

الرقابة على املوظفني الذين يتمتعون بح�شانة. 

اأ-الالمركزية الإدارية
�شفافة  عامة  اإدارة  لوجود  اأ�شا�شي  �رشط  هي  الإدارية،  اللمركزية  اإّن 

باعتماد  اإّل  الإداري  الف�شاد  م�شاوئ  وطاأة  تخفيف  ميكن  ل   ،
((((

وم�شوؤولة

الإدارية  للوحدات  اللزمة  ال�شلحيات  واإعطاء  الإدارية،  اللمركزية  مبداأ 

من  املوافقات  انتظار  دون  من  بعملها  القيام  من  متّكنها  لكي  اللمركزية 

اجلهات العليا، مع تفعيل املراقبة على الوحدات اللمركزية حلماية الأموال 

العامة من الهدر.

ب -تن�سيط الإدارة عرب اعتماد مبداأي ت�سهيل املعامالت والتعليم
اإجناز املعاملت و�رشعتها،  كثري من دوائرنا اليوم ل تطبق مبداأ ت�شهيل 

املواطنني  ر 
ّ
تذم اإىل  بالنتيجة  توؤدي  قاتلة  روتينية  باإجراءات  كة 

ّ
متم�ش

 ،
((((

و�شخطهم وتفتح مثل هذه الإجراءات الباب اإىل ت�شلّل الف�شاد اإىل الإدارة

ًا اأن 
ا مثًل، فمن ال�شهل جد

ً
ا و15 توقيع

ً
ا واحد

ً
فعندما ت�شتغرق معاملة �شهر

الإداري  الروتني  لإيقاف  ة 
ّ
ملح حاجة  هناك  لينت�رش.  فر�شة  الف�شاد  يجد 

.Issam Moubarak, l’Etat et la décentralisation, thèse Paris 1996  -((
برفسور جاسم عجاقة، "الحكومة اإللكترونية أداة فعالة في محاربة الفساد"، الجمهورية، )) تشرين الثاني ))1) .  -((



59

املعاملت،  وت�شهيل  واملعقدة  ال�رشورية  غري  الإدارية  املتطلبات  وخف�ش 

وي�شّكل نظام "ال�شباك املوحد" للمعاملة يف كل الإدارات العامة حًل حمتمًل 

 .
((((

وقابًل للتطبيق

التخلف  وانت�شار  بالقانون  واجلهل  الفردية  باحلقوق  املعرفة  نق�ش  اإّن 

ع على ارتكاب الف�شاد، فاملجتمع 
ّ
واجلهل والفقر بل اأدنى �شك هي عوامل ت�شج

ا عر�شة للف�شاد. ولذلك، فاإّن حمو الأمية عامل اأ�شا�شي يف 
ً
ي يكون دائم

ّ
الأم

قوة املجتمع وحت�رّشه، ووعيه مبقدار الف�شاد وبالتايل ال�شتعداد ملكافحته. 

ج -�سمان ا�ستقاللية الق�ساء
دول عديدة ل حترتم قوانينها بل ل تطبقها ما يوؤدي اإىل اإ�شعاف اجلهاز 

الق�شائي وت�شلّل الف�شاد اليه، فهذا اجلهاز الذي هو �شامن للعدالة وحقوق 

ا بالف�شاد. 
ً
النا�ش وموؤمتن على اإحقاق احلق، قد ي�شبح جهاًزا �شعيًفا وموبوء

فل�شتقللية الق�شاء يقت�شي العمل على حتقيق الأهداف الآتية:

ال�شلطة  وبني  املواطنني  بني  العدالة  واإحلل  القانون  �شيانة   -1

ا من كل اأنواع التجاذبات ال�شيا�شية وغريها.
ً
واملواطنني بعيد

فية واإلغاوؤها اأو حتديثها 
ّ
مراجعة القوانني البالية والع�شوائية والتع�ش  -2

برفعها اإىل املجل�ش النيابي لإعادة �شياغتها.

اأن يكون الق�شاء هو امل�شوؤول الأول عن حقوق املواطن وعن احلريات   -3

والعدالة وتطبيق القوانني على كل املواطنني من دون تفرقة.

تعديل مفاهيم احل�شانات ال�شيا�شية.  -4

تفعيل دور حمكمة خا�شة يف كل حمافظة للقيام بواجبها، وال�شتماع   -5

اإىل ال�شكاوى التي ترفع �شد اإدارات الدولة عندما حتدث خمالفات ور�شاوى 

، اأي حمكمة خا�شة بق�شايا الف�شاد.
((((

وغريها

رندة أنطوان، "نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد"، برنامج األمم المتحدة للتنمية، بيروت، )11)، ص )).  -((
د. كيروز، عقل ود.صياح، إدوار، مرجع سابق، ص ))).  -((
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من  حتد  عملية  ب�شعوبات  اأحياًنا  الق�شاء  ا�شتقلل  مبداأ  ي�شطدم  وقد 

ومنها  القا�شي  موقف  يف  يوؤثر  اأن  الأطراف  لبع�ش  وت�شمح  فاعليته، 

 .
)4٧(

م�شاألة تعيني الق�شاة ونقلهم وترقيتهم وعزلهم

 من الإ�شارة اإىل وجوب اعتماد �شيا�شة التدوير الوظيفي، فمبداأ التناوب 
ّ
ل بد

التي  املختلفة  الأعمال  اأّن  موؤداه  افرتا�ش  على  يقوم  الوظيفي  التدوير  اأو 

يوؤديها املوظفون هي قابلة للتداول، ومن املمكن اأن يتم )تبديل املوظفني( 

من عمل اإىل اآخر من دون اأن يحدث هذا التغيري خلًل على ان�شيابية العمل. 

لت الف�شاد نتيجة لإبقاء ال�شخ�ش 
ّ
ا يف معد

ً
اإّن بع�ش اجلهات تعاين ارتفاع

فيها ملدة طويلة .

ا يف مكافحة الف�شاد الإداري، 
ً
ا مهم

ً
لذا، فاإّن املداورة يف الوظيفة تعد مطلب

حيث ينبغي ت�شجيع عمليات التدوير الوظيفي بني العاملني اأو املوظفني يف 

واأّن هناك ظاهرة  ا 
ً

الأداء، خ�شو�ش بكفاءة  الإخلل  عدم  الأجهزة مع  هذه 

وتاأتي  طويلة،  لفرتات  املنا�شب  يف  ومعاونيهم  العامني  املدراء  بقاء 

حكومات وتذهب ويتغري رئي�ش اجلمهورية ورئي�ش الوزراء، وهوؤلء ثابتون 

يف منا�شبهم. فهناك حاجة اإىل التغيري وب�شورة ملحة والف�شاح يف املجال 

ة يف اإدارات الدولة. 
ّ
اأمام الوجوه ال�شاب

اأو�شاع   من حت�شني 
ّ
اأدنى م�شتوياته، ل بد اأجل حما�رشة الف�شاد عند  من 

املوظفني، عن طريق زيادة اأجورهم ومرتباتهم وما يتمّتعون به من مزايا 

عينية، حتى ت�شبح تلك الأجور واملرتبات اأداة للعي�ش الكرمي ما ي�شاعد يف 

زيادة درجة ح�شانة املوظفني اإزاء الف�شاد واملف�شدين. 

فعلى  للف�شاد،  ا�شتئ�شال  باأّنه  الإ�شلح  يفهم  اأن  املواطن  على  كان  واإذا 

.
((((

املوظف اأّل يفهم الإ�شلح بزيادة الراتب والرتقية وتر�شيخ مكانة وموقع

د. عيسى بيرم، "حقوق اإلنسان والحريات العامة"، دار المنهل اللبناني، الطبعة األولى، ))1)، ص ))).  -((
وأن يكون "عامل في خدمة رب عامل واحد اسمه لبنان". العبارة للسفير فؤاد الترك، راجع فؤاد أبو زيد، "متى يصبح المسؤول والسياسي عاملين   -((

لدى رب عمل ... هو لبنان"، الديار، ) شباط ))1) .
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د- الف�سل بني املنا�سب العامة واملجال�س الطائفية
ودورها  امل�رشوعة  و�شلطاتها  الروحية  للمقامات  والحرتام  التقدير  مع 

فاإّن املبادىء  القيم والأخلق،  العي�ش امل�شرتك واملحافظة على  يف تعزيز 

ن يعمل يف القطاع العام 
ّ
الد�شتورية والقانونية املّتبعة يف الدول تتطلّب مم

ل خلدمة املواطن وال�شالح العام. كما اأّنه من املنطقي 
ّ
اأن يكون ولوؤه الأو

اإذ  التام لأهدافها واأعمالها.  الولء  اأع�شائها  اأي املوؤ�ش�شة، على  اأن تفر�ش، 

م�شكلة  تن�شاأ  �شوف  �شات 
ّ
للموؤ�ش النت�شاب  د 

ّ
تعد بحكم  الأدوار  د 

ّ
تتعد عندما 

الزدواجية وتنازع الولءات.

فعملية التوفيق يف املوقف بني انتماء رجل ال�شيا�شة اإىل موؤ�ش�شات الدولة 

ا، وما تفر�شه عليه م�شوؤولياته من 
ً
ا اأم موظًفا كبري

ً
ا اأم نائب

ً
�شواء اأكان وزير

اإمّنا  الطائفي،  انتمائه  العمل، وبني  �شمولية ووطنية ومو�شوعية يف  نظرة 

َّ اأن تربز هنا م�شكلة اإزدواجية الأدوار 
ا اأمر �شعب حتقيقه. اإذ ل بد

ً
هي غالب

اأدوار  يف  ف�شل  هناك  يكون  اأن  طائفة  كل  م�شلحة  ملن  واإّنه  �شها. 
ُ
وتعار

اأبنائها بني من يعملون يف مواقعها الر�شمية حتى ب�شفة ا�شت�شارية، واأولئك 

ة.
ّ
ا للحرج واحل�شا�شي

ً
الذين يتم ت�شلمهم منا�شب ووظائف حكومية رفع

القوانني  كتعديل  قانونية  اإجراءات  اتخاذ  يتطلّب  قد  ه 
ّ
التوج هذا  مثل 

"ميثاق  اإقامة  على  التفاق  اإىل  ل 
ّ

التو�ش اأو  الطوائف،  مبجال�ش  املتعلقة 

ا اأن يكون يف حّل من م�شوؤولياته 
ً
ا حكومي

ً
ن يت�شلم من�شب

ّ
�رشف"، ويتطلّب مم

 من احلقوق 
ّ
اأو يحد ه ل يتعار�ش 

ّ
اأّن هذا التوج ا 

ً
الر�شمية لدى طائفته، علم

ن يعملون يف املوؤ�ش�شات الطائفية من تر�شيح 
ّ
ال�شيا�شية لرجال الدين اأو مم

اأنف�شهم للنتخابات. فذلك �شاأن �شيا�شي يندرج اأمره يف اإطار التنظيم احلزبي 

املقرتح اإعتماده كعامل اأ�شا�شي يف اإلغاء الطائفية ال�شيا�شية، بحيث تتناف�ش 

الأحزاب يف ما بينها وفق برامج حمددة.
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من  ال�شيا�شية  الطائفية  اإلغاء  نحو  الدولة  توجه  حول  الت�شاوؤل  ويربز 

اآٍن واحد موؤّلفة من وزراء  الن�شو�ش، يف حني تبقى املجال�ش الطائفية يف 

ونواب وكبار موظفي الدولة.

اخلامتة

الإيجابية  واملحاولت   192٠ العام  الكبري  لبنان  دولة  اإىل  النتقال  منذ 

اإىل  اللبنانيون  ينتمي  اإذ  واحدة،  لبنانية  هوية  بلورة  اإىل  للتو�شل  عديدة 

بني  عليه  هي  ا 
ّ
مم اأقوى  هي  املذاهب  داخل  وال�رشاعات  ومذاهب  طوائف 

الطوائف.

نات حتت هوية واحدة 
ّ
وجتهد الدولة اللبنانية باحت�شان جميع هذه املكو

وطنية جامعة باعتبار اأّن اللبنانني هم مواطنون ولي�شوا �شكاًنا.

و�شع  كيفية  هي  يعانيها  التي  املع�شلة  باأّن  نرى  الغرب  اإىل  نظرنا  فلو 

�شمانات د�شتورية وموؤ�ش�شاتية من اأجل حماية اجلماعات اخلا�شة القومية 

فنحن  لبنان،  يف  احلال  ا 
ّ
اأم الدولة،  بوتقة  ويف  املجتمع  داخل  والدينية 

ب�شدد البحث الدائم عن ال�شمانات التي حتمي الدولة من هيمنة الإنتماءات 

والع�شبيات الطائفية وامل�شاكل املتفاقمة.

ا، ل 
ً
وللو�شول اإىل قناعات م�شرتكة بتحقيق امل�شاواة بني اللبنانيني داخلي

 من اعتماد حياد لبنان عن كل النزاعات اخلارجية لتحقيق �رشعية احلكم 
ّ
بد

واحلكومات و قبول الإ�شلح، وهذا الإ�شلح يتحّقق عندما نعتمد على الأقل 

ب من القانون �شاًل ولي�ش بطًل فريدعه، واملتجاوز 
ّ
ا يعترب املتهر

ً
ا عام

ً
راأي

اأ�شاء  خمطًئا  اخلا�شة  لغاياته  العامة  للأموال  وامل�شّخر  العامة  للم�شلحة 

ا مت�شاهًل فيحاكمه، واملتهاون بتطبيق القانون ح�شب 
ً
الأمانة ولي�ش كرمي

له  ا 
ً
نفع اأكرث  هو  ما  اإىل  وير�شده  بوجهه،  فيقف  ا 

ً
ب
ّ
خمر وم�شاحله  اأهوائه 

ولوطنه.
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المدّونات اإللكترونية اللبنانية 
والديمقراطية اإلفتراضّية

حياة عون

املقدمة
 مفاهيم 

ّ
يعي�ش العامل اليوم يف ع�رش الإنرتنت الذي غري

كثرية يف حياة النا�ش وفتح اآفاًقا جديدة اأمامهم. هو ع�رش 

متفلّت من املحدود واملقونن ومفتوح على كّل الحتمالت التي 

ي�شتطيع الإن�شان اأن ي�شبو اإليها. هو ع�رش الإت�شال والتوا�شل، 

ع�رش احلاجة اإىل اي�شال ال�شوت وال�شورة اإىل العدد الأكرب من 

النا�ش، ع�رش التاأثري والتاأّثر بالآخر.

وتكمن اإحدى ميزات هذا الع�رش يف متويه احلدود بني الب�رش، 

الأنظمة  بني  ا، 
ً
علم والأقّل  املثّقفني  بني  ة، 

ّ
والعام النخب  بني 

العامل  يف  �شوا�شية  وكاأّنهم  لي�شبحوا  وال�شعوب،  احلاكمة 

ات نف�شها. على 
ّ
الفرتا�شي، يتمّتعون باحلقوق ذاتها والإمكاني

�ش امُلفرط، والتفلّت من 
ّ
الرغم من التحّفظات التي ترافق التعر

امل�شوؤولة  غري  ة 
ّ
احلري ترافق  والتي  اأحياًنا  ة 

ّ
الأخلقي القيود 

ة.
ّ
على ال�شبكة العنكبوتي

*باحثة - 
الجامعة اللبنانية- 

كلية اإلعالم 
- ماستر بحثي 
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ا 
ً
التي تاأّثرت كثري ولعّل الإعلم كحقل معريف واجتماعي هو من املرافق 

 العلوم 
ّ
ة التي خلّفها ظهور الإنرتنت. ليكون اأحد اأهم

ّ
لت التكنولوجي

ّ
بالتحو

ومواقع  الإلكرتوين  الإعلم  ظهور  مع  ا 
ً

خ�شو�ش بها  تتاأّثر  التي  الإن�شانية 

ة.
ّ
نات واملنتديات والهواتف الذكي

ّ
التوا�شل الجتماعي واملدو

امل�شامني  يتلّقى  الذي   
ّ
العادي املواطن  على  اأّثرت  كلّها  ات 

ّ
التغري هذه 

ا على مواجهة الأنظمة ال�شيا�شية والنخب احلاكمة 
ً
ة، وجعلته قادر

ّ
الإخباري

اأن ي�شبح  ها. واأ�شبح مبقدوره 
ّ
ة وتنظم

ّ
التي كانت تتحّكم باللعبة الإعلمي

اًل يف تلّقي امل�شامني وحّتى يف اإنتاجها، كما يح�شل 
ّ
ا وفع

ًّ
�رشيًكا اأ�شا�شي

ة مو�شوع بحثنا. 
ّ
نات الإلكرتوني

ّ
مثًل عرب املدو

اأوّلً: املفهوم الت�سايل واليديولوجي للإنرتنت
ات 

ّ
لقد فر�ش ظهور الإنرتنت يف مطلع الت�شعينيات من القرن الع�رشين تغري

، القت�شادي اأو 
ّ
، العملي

ّ
كثرية على حياة الإن�شان، على امل�شتوى ال�شخ�شي

ال�شيا�شي. دخلت الإنرتنت يف جمالت �شّتى واأ�شبح ا�شتخدامها، اإحدى �شمات 

ر ال�شعوب والبلدان، واندماجها 
ّ
ا لتطو

ً
ة احلديثة وخ�شائ�شها، ومقيا�ش

ّ
املدني

يف تفا�شيل احل�شارة الإن�شانية. 

ويعترب Bernard Poulet يف كتابه "نهاية ال�شحف وم�شتقبل املعلومة" 

ا،  اأي�شً اإيديولوجيا  اإّنها  بل  ميديا،  اأو  تكنولوجيا  فقط  لي�شت  "الإنرتنت  اأّن 

روؤية  مع  ترتافق  الإنرتنت  �شبقتها.  التي  ة 
ّ
التقني الإخرتاعات  كل  من  اأكرث 

اأ�شهم يف جناحها، وبغري هذا البناء  للعامل وم�رشوع اجتماعي ثوروين، ما 

.((("
ّ
اليديولوجي الرمزي ملا عرفت هذا النجاح الباهر والعام

الإجتماعي  التوا�شل  مواقع  عرب  اأ�شهمت  الإنرتنت  اأّن  فيه  �شّك  ل  ا 
ّ
ومم

ات على �شعيد املجتمع املدين 
ّ

ة، يف اإحداث بع�ش التغري
ّ
نات ال�شخ�شي

ّ
واملدو

PouletBernard, La fin des journaux et l’avenir de l’information, Gallimard 2009, p.148.  -(
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رف بـ "الربيع العربي"، 
ُ
ٍة يف بع�ش الدول العربية، اأي ما ع

ّ
يف العامل وبخا�ش

الجتماعية،  ال�شخ�شية  للم�شاركة  م�شاحة  على  باحل�شول  �شمحت  لأّنها 

 الأنظمة احلاكمة.
ّ
العلمية وال�شيا�شية، كما يف التجيي�ش ال�شعبوي �شد

ة، 
ّ
ة التقليدي

ّ
ا يف ن�شبة املتابعني للو�شائل الإعلمي

ً
لهذا نلحظ اليوم تراجع

التي تدعم احلكومات على ح�شاب املواطنني، يف مقابل الذين ي�شتقون اخلرب 

مبا�رشة من الإنرتنت عرب مواقع التوا�شل الجتماعي والإعلم الإلكرتوين.

واأحد الأ�شباب الظاهرة، اأّن املتلّقي مل يعد يريد اأن ُتفر�ش عليه امل�شامني 

ل اأن ينتقيها بنف�شه واأن يتحّكم يف عر�شها اأو اإيقافها  املعلّبة م�شبًقا، بل يف�شّ

اأ�شبح يتفاعل معها وي�شارك ب�شنعها، ناهيك عن  اأّنه   
ّ
�شاعة ي�شاء. والأهم

ال�رشعة يف اإي�شال الر�شالة، فل انتظار ملطبعة ول وقوف على اأبواب غرف 

التحرير.

كما اأّن الت�شال الإلكرتوين ميّثل "منظومة جديدة " تختلف عن "املنظومة 

امل�شهدية " ال�شابقة، التي تتمحور حول مر�شل ومتلٍق. فهذه املنظومة "حتّقق 

الفرد با�شتمرار ما بني موقعي الإر�شال والتلّقي،  ل فيه 
ّ
ا يتحو

ًّ
�شبكي جمالً 

ا 
ًّ
جماعي ف�شاء  الويب  �شبكة  ومتّثل  ة، 

ّ
الفردي العوامل  داخله  يف  وتن�شهر 

.
ي�شرتك امل�شتخدمون يف اإنتاجه")))

ومن امللحظ اأّن الدول التي ل يكون للإعلم فيها دور املراقب واملحا�شب، 

من  انتقلنا  فكاأننا  ا. 
ً
وناقد ا 

ً
مراقب دة 

ّ
املتعد بو�شائله  اجلديد  الإعلم  اأ�شبح 

ه اإىل الكّل"، 
ّ
ه اإىل الكّل اإىل زمن "الكّل يتوج

ّ
زمن الإعلمي الواحد الذي يتوج

ة يف كتابه "نحن امليديا 
ّ
ات عد

ّ
وهي عبارة ا�شتعملها "Dan Gilmor" مر

One to many to many to many" اأو من املواطن اإىل املواطن مبا�رشة 
.
(((

ة
ّ
ة التقليدي

ّ
دون املرور بالو�شائل الإعلمي

عبد الرزاق انتصار والساموكصفد، "اإلعالم الجديد: تطّور األداء والوسيلة والوظيفة"، جامعة بغداد ))1)، الطبعة االلكترونيّة، ص )).  -(
Gilmor Dan, We the Media.Grassroots Journalism by the People, for the PeopleSebastopol O’Reilly, 2006.  -(
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ثانيًا: التدوين اللكرتوين: تعريفه وبداياته
ة، متّكنهم من التعبري عن اأنف�شهم والتوا�شل 

ّ
عترب و�شيلة ن�رش للعام

ُ
والتدوين ي

مع بع�شهم، كما للرتويج للم�رشوعات واحلملت املختلفة.

نات 
ّ
ة للمدو

ّ
ولن نغو�ش يف هذ البحث يف امل�شطلحات والتعريفات العام

بالأكرث  نا 
ّ
يهم ما  اإّن  "الويب"،  �شفحات  على  تاحة 

ُ
م لأنها  ة، 

ّ
الإلكرتوني

اأ�شواتهم،  لإي�شال  منها  والإفادة  الظاهرة  هذه  مع  اللبنانيني  تعامل  هو 

ة بكّل ما حتمله من 
ّ
ة ولو على الطريقة اللبناني

ّ
والدخول يف لعبة الدميقراطي

ة.
ّ
ة وطائفي

ّ
ة تاريخي

ّ
خ�شو�شي

ة على الإنرتنت 
ّ
نات الإلكرتوني

ّ
ونكتفي بلمحة موجزة من تاريخ ظهور املدو

ل من العام 
ّ
يف �شنة 1993، والتي مل حتمل ا�شمها احلايل حّتى كانون الأو

199٧ حني قام نا�رش site Robot Wisdom Jorn Barger باإطلق ا�شم 

Weblog عليها.
  Merholz Peter من قبل "blog" ومّت بعدها اخت�شار هذا امل�شطلح اإىل

يف العام 1999 واعتمد من قبل اجلميع منذ ذلك احلني.

ا من 
ً
اأ�شا�ش ن 

ّ
"موقع الكرتوين يتكو اأّنها  نة على 

ّ
"بارجر" املدو ف 

ّ
وقد عر

ة وفق ترتيب زمني معنّي - الأحدث عند اأعلى ال�شفحة - ويف 
ّ
تدوينات دوري

 
(((hypertextes externs ة 

ّ
الت�شعبي الروابط  الأحيان حتتوي على  معظم 

.
(((

 فعل" على املو�شوع اأو اأن يتفاعلوا معه
ّ
اء اأن يبدوا "رد

ّ
ت�شمح للقر

وقد اعترب كّل من :

 Benoit Desavoye, Christophe Ducamp, X. de Mazenaud, et
نات هي "اأداة ت�شمح مل�شتخدم الإنرتنت اأن 

ّ
يف كتابهم Les Blogs، اأّن املدو

ة"، لكّنهم 
ّ
ا من اأي كفاءة تقني

ً
ة به بعيد

ّ
 عن نف�شه عرب اإقامة �شفحة خا�ش

ّ
يعرب

Referenceto data that the reader can directly follow, or that is followed automatically. http://www.britannica.com.  -(
Fievet Cyril, Turrettini Emily, Blog Story deuxième tirage 2004, éditeur: Eyrolles, p.8.  -(
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نة" لي�ش ب�شيًطا، وما وفرة التعريفات املوجودة اإّل 
ّ
ون اأّن تعريف "املدو

ّ
يقر

دليًل على ذلك.

"�أد�ة" و"ظاهرة"  نات هي يف الوقت نف�شه 
ّ
اأّن املدو وتنبع ال�شعوبة من 

اأو  ال�شكل  حيث  من  اإليها،  نظرتنا  باختلف  وتختلف  الأوجه،  دة 
ّ
متعد

ل�شتخدام  الهائل  النمو  ترافق  التدوين  ظاهرة  اأّن  اعتربوا  كما  امل�شمون. 

ذلك،  من   
ّ
والأهم ة. 

ّ
اليومي حياتنا  يف  واندماجه  نطاقه  وتو�شيع  الإنرتنت 

 حاجة امل�شتخدمني اإىل 
ّ
نات، وهنا يكمن بالتاأكيد قلب الظاهرة، ت�شد

ّ
املدو

.
(((

ث مع الآخرين
ّ
التعبري عن اأنف�شهم، وتبادل اآرائهم، والتحد

انت�شار  وراء  الرئي�ش  ال�شبب  اأيلول  من  ع�رش  احلادي  اأحداث  وُتعترب  هذا 

 Glenn Reynold ويعترب  العامل.  يف  الإنرتنت  �شبكة  على  التدوين  موجة 

  Instapundit نته ال�شعبية
ّ
وهو اأ�شتاذ يف جامعة "تيني�شي" الذي بداأ مدو

العام 2٠٠1، باأّن هذه الأحداث كان لها تاأثري كبري على �شعبية التدوين، لأّن 

النا�ش كانوا غري را�شني عن كيفية تغطية احلدث من قبل و�شائل الإعلم، لذا 

.
(((

نات حيث ميكنهم الن�شمام اإىل املناق�شة
ّ
ذهبوا اإىل املدو

نات اليوم مع غريها من و�شائل 
ّ
وكما يعترب Bernard Poulet "اأّن املدو

املجتمع  مراقبة  على  ا 
ً
قادر  

ّ
العادي املواطن  جتعل  ة 

ّ
الإجتماعي الإّت�شال 

 واأهله، وبهذا لي�ش من املغالة القول اإّننا نقرتب من مرحلة ق�شوى 
ّ
ال�شيا�شي

.
ة مع هذا العامل الرقمي العاملي ال�شامل")))

ّ
من ال�شفافي

�شني والأكادمييني 
ّ

ا من املتخ�ش
ً
ا متزايد

ً
ويف الواقع، �شهدت �شنة 2٠٠1، عدد

الأخري  اأعطى هذا  بالتدوين، ما  بداأوا  الذين  ال�شيا�شيني  وال�شحفيني وحتى 

ون ال�شبب، باحلاجة 
ّ

ر املخت�ش
ّ
دقية يف امل�شهد الإعلمي. ويقد

ّ
املزيد من ال�ش

وللو�شول  م�شاعرهم،  عن  التعبري  اإىل  الوقت  ذلك  يف  النا�ش  انتابت  التي 

اإىلاملعلومات التي حجبتها عنهم و�شائل الإعلم التقليدية.

Desavoye Benoit, Ducamp Christophe, De MazenaudX., et Xavier W., Les Blogs, M2 Editions Paris, pp.17-18.  -(
/http://pajamasmedia.com/instapundit.  -(

.(((.p ,(11( La fin des journaux et l’avenir de l’information,Editions Gallimard  -(
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الدولية  ال�شحافة  اهتمام  تك�شب  نة 
ّ
مدو ل 

ّ
اأو كانت  فقد  ال�رشق،  يف  ا 

ّ
اأم

ة، هي ?Raed	Where is باللغة الإجنليزية ل�شاب عراقي يطلق على 
ّ
الهام

2٠٠3، وكان يهدف منها  العام  اآذار من  Salam Pax يف �شهر  ا�شم  نف�شه 

يف بادىء الأمر اإر�شال ر�شائل اإىل �شديقه يف الأردن، ت�شف ما كان عليه 

.
(((

الو�شع يف ظّل نظام الرئي�ش "�شدام ح�شني" يف ذلك الوقت

اأ- املدّونات اللكرتونية والتعددية الإعالمية
حياتنا  على  عام  ب�شكل  الإعلم  و�شائل  تاأثري  نلحظ  نف�شه،  الإطار  ويف 

وروؤيتنا للعامل ب�شكل مبا�رش، وعلى طريقة ت�رشفاتنا وعاداتنا ب�شكل غري 

اأو على  ة مع الإعلم، التي تبني 
ّ
ال�شخ�شي مبا�رش. وذلك من خلل جتربتنا 

الأقّل توؤثر يف معرفتنا بالعامل املحيط بنا.

"علم  كتابه  مة 
ّ
مقد يف   Richard Jackson Harris الباحث  اعترب  كما 

النف�ش املعريف للت�شال اجلماهريي" اأّن "حياتنا وجمموع معارفنا تتاأثر 

ب�شكل عميق بالإعلم من دون اأن تعي اأكرثيتنا ذلك، كما اأّن روؤية الإعلم 

 
ّ
بحد احلقيقي  العامل  اأكرث من  اأ�شبحت يف حالت كثرية حقيقية  قد  للعامل 

ذاته")1)).

 ويف هذا ال�شدد ن�شتطيع اعتبار "اأّن املجال امُلطلق للإعلم اجلديد مل يبق 

العامل. الإعلم على م�شتوى  ت يف 
ّ
اأثر التي  املعا�رشة  ات 

ّ
املتغري ا من 

ً
بعيد

جديدة،  ة 
ّ
توا�شلي منظومة  بو�شفه  الإنرتنت  ا�شتعمالت  تنامي  مع  وذلك 

ة يف هذا املجال، للإ�شتثمار املايل اأو البحث 
ّ
وبروز قوى جديدة غري حكومي

يف  ات 
ّ

املتغري تلك  اأ�شهمت  اإذ  والإيديولوجي،  ال�شيا�شي  للتاأثري  و�شائل  عن 

ة")))).
ّ
ة تغيري الأمناط التي كانت �شائدة للم�شامني الإعلمي

ّ
عملي

 Bloggers and the Blogosphere in Lebanon & SyriaMeanings and Activities" MahaTaki, in association with  -(
BBC research center.

http://www.westminster.ac.uk/research/a-z/arab-media-centre
Harris Richard Jackson, A Cognitive Psychology of Mass Communication, Préface p: 2.  -(1

عبد الرزاق انتصار والساموك صفد، مصدر سابق، ص ).  -((
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ة لتدمج الكتابة والت�شوير والإخراج 
ّ
ت معامل املهنة الإعلمي

ّ
اإذاً لقد تغري

ات وموظفني كرًثا، ووقًتا 
ّ
والطبع وغريها من املواد، التي كانت ت�شتلزم معد

ة وي�شابق الإخرتاعات التي اأ�شبحت تتواىل 
ّ
يتفلّت من يد املوؤ�ش�شات الإعلمي

 .
((((

ب�رشعة كبرية

واأ�شبح باإمكان كّل اإن�شان اأن ين�رش حول مواقفه ووجهات نظره يف الأحداث 

ة املحلية والعاملية، واأن يعلّق ويناق�ش 
ّ
والأفكار الكبرية وال�شغرية، اليومي

م �شيئا من خرباته املهنية، واأن يدعم 
ّ
يف جمال اهتمامه اأو ن�شاطه، واأن يقد

اأو  وانتمائه،  م�شاحله  من  امل�شتمد  اأو  العام  وموقفه  وم�شاركته  م�شاحله 

يكتب عن م�شاهداته واآرائه يف احلياة اليومية وال�شلوك الجتماعي وذكرياته 

وجتاربه.

ب- و�سع النرتنت يف لبنان
بالعودة اإىل لبنان فقد عانى طويًل من مو�شوع الإنرتنت، اإن على م�شتوى 

ال�رشعة و�شعات اخلدمة، اأو على م�شتوى التكلفة الباهظة باملقارنة مع بقية 

دول العامل.

 يف ال�شبكة الثابتة 
(((( Broadband "وقد بداأ انت�شار "احلزمة العري�شة

ال�رشيع"  الرقمي  الإنرتنت  "خط  اإطلق خدمة  قة مع 
ّ
ال�شي بدًل من احلزمة 

)ADSL( يف اأيار 2٠٠٧. وح�شب درا�شة لـ"مهى تقي" فقد كان لبنان البلد 

الأخري يف العامل العربي الذي اأدخل هذه اخلدمة اإىل نظامه، على الرغم من 

2٠٠3. ويعود ال�شبب  ا من العام 
ً
ات لإطلقها كانت متاحة اعتبار

ّ
اأن املعد

املناطق  يف  الطلب  اإىل  فقط  ي�شتند  مل  ال�شبكة  توزيع  قرار  اأّن  اإىل  براأيها 

.
((((

املختلفة، ولكن وجب اأخذ التوازن الطائفي يف العتبار

/http://hanibaael.wordpress.com.  -((
خدمات الحزم العريضة :BROADBAND SERVICES تعّد التقنيات الرقمية واأللياف الضوئية العنصر األساسي في مفهوم وعمل   -((
الحزمة العريضة. فالتطبيقات الرقمية تقوم بضغط كمية كبيرة من الصوت، والفيديو، والمعطيات التي تم تقسيمها إلى "بتات". ويقوم خط 

الحزمة العريضة بنقل المعلومات لتصبح كلمات، وصور، ومكونات أخرى على شاشة الحاسوب، ويتم نقل هذه المعلومات بسرعات أكبر من 
 سرعات االتصال الهاتفي، أو السلكي، أو الالسلكي.

http://ecommercetechnology.org/data/82
Bloggers and the Blogosphere in Lebanon & Syria.  -((
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ه جتمع خرباء قطاع الإنرتنت والت�شالت يف لبنان 
ّ
ويف التقرير الذي اأعد

"النرتنت يف   :2٠1٦ "مهارات" يف متوز  �شة 
ّ
بالتعاون مع موؤ�ش واملهجر 

الإنرتنت  كلفة  اأّن  لنا  يتبنّي  الإلكرتوين،  موقعها  على  ن�رش  والذي  لبنان"، 

يف لبنان ما زالت من الأعلى يف العامل بالن�شبة اإىل معدل �رشعتها، والذي 

ا ي�شع لبنان يف املرتبة 14 من 
ّ
ا. مم

ً
يبلغ 1.9 ميغابيت يف الثانية تقريب

ا. وقد 
ً
ا على �شوريا واليمن فقط، واملرتبة 2٠٠ عاملي

ً
م

ّ
1٦ دولة عربية متقد

ت�شل هذه ال�رشعة اإىل اأقل من 1 ميغابيت يف الثانية يف الأماكن البعيدة من 

مراكز الت�شالت اأو يف اأوقات الذروة.  

الن�شال يف �شبيل حّقهم باإنرتنت  اللبنانيني من  الو�شع مل مينع  لكن هذا 

ا �شمن 
ً
�رشيع، وبامل�شاركة يف ظاهرة التدوين الإلكرتوين التي لقت رواج

فئة ال�شباب اجلامعي والعلميني.

ثالثًا: املدوّنات �سمن الإعلم اجلديد 
لت العلم 

ّ
نات الإلكرتونية تطبيًقا من تطبيقات النرتنت، حو

ّ
 املدو

ّ
وُتعد

ا للنخبة وال�شحافيني، اإىل 
ً

�ش
ّ

التقليدي ذا الأ�شوار العالية، والذي كان خم�ش

ر يفتح اأبوابه للجميع لي�شاركوا يف �شناعة اخلرب والتفاعل معه. 
ّ
اإعلم متحر

ة رفدت املوؤ�ش�شات الإعلمية الكربى بالأخبار وال�شور 
ّ
ة اإعلمي

ّ
يف دميقراطي

والتعليقات واملقالت وغريها.

وذلك  لها،  ة 
ّ
اإلكرتوني نات 

ّ
مدو باإن�شاء  لبنان  موؤ�ش�شات يف  ة 

ّ
عد بداأت  وقد 

على  مثاًل  وناأخذ  املقرتحات.  وتقدمي  للم�شاركة  الفر�شة  اإعطاء  بهدف 

 ،lbcblogs@lbci.com نتها 
ّ
ومدو للإر�شال"،  ة 

ّ
اللبناني "املوؤ�ش�شة  ذلك 

زاوية على موقعها لو�شلت  �ش 
ّ

التي تخ�ش  L’orient Le Jour و�شحيفة 

نات اللبنانية.
ّ
نحو عدد كبري من املدو

نات ت�شتخدم اأحياًنا من قبل 
ّ
واجلدير ذكره اأّن بع�ش املناق�شات يف املدو
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خمتلف  حول   
ّ
العام للراأي  كمقيا�ش  التحرير،  وروؤ�شاء  والكتاب  ال�شحفيني 

ة 
ّ
الق�شايا. والدليل على ذلك ا�شتعانة كربيات ال�شحف واملحّطات الإخباري

ة.
ّ
يف العامل بهذه الأخرية، كم�شدر للمعلومات والتعليقات ال�شيا�شي

ة 
ّ
وهكذا فاإّننا نلحظ اأّن التدوين اللكرتوين قد دخل يف املنظومة الإعلمي

ا حاجات املجتمع اإىل ا�شتقاء 
ً
ا، وملبي

ً
ا جديد

ً
ا واقع من بابها الوا�شع، فار�شً

املعلومات من م�شادر خمتلفة، كما اأّن هذه التعددية الإعلمية الفرتا�شية 

اأ�شهمت يف تطوير اأ�شاليب العتماد على الو�شائل التقليدية.

اأ- التدوين الإلكرتوين وعالقته مع و�سائل الإعالم التقليدي
ة مع و�شائل التوا�شل اجلديدة، 

ّ
نات من حيث الرتاتبي

ّ
ة املدو

ّ
اأهمي تتفاوت 

 
ّ
اإجتماعي بدور  الباقية  املواقع  تقوم  فبينما  منها،  املبتغى  الهدف  بح�شب 

جتديد  يف  لأّنها  ديناميكية  اأكرث  نات 
ّ
املدو تكون  اأ�شا�شي،  ب�شكل   

ّ
ترفيهي

 للموا�شيع املطروحة فيها وطريقة معاجلتها.
ّ
م�شتمر

عرف بـ" تويرت"، وهو عبارة 
ُ
ومن اأبرز هذه الو�شائل التدوين امل�شّغر اأو ما ي

على  التدوين  يقت�رش  اإذ  املداخلت،  من  حمدود  عدد  ن�رش  تتيح  خدمة  عن 

.
)15(

اإر�شال ر�شائل بحد اأق�شى 14٠ حرف فقط للر�شالة الواحدة 

بني  الجتماعي  والتوا�شل  بالرتفيه  "في�شبوك"  موقع  ز 
ّ
يتمي بينما 

الأ�شخا�ش، الذين يتبادلون امللفات وال�شور ومقاطع الفيديو، ويعلّقون على 

ا موقع "يوتيوب" فهو متخ�ش�ش 
ّ
ما ين�رش يف �شفحاتهم من اآراء واأفكار. اأم

بتحميل وم�شاركة مقاطع الفيديو ب�شكٍل جماين.

اأّن   ،Yann Gourvennec فرن�شا  يف  الأوروبية  املواقع  اأحد  مدير  ويرى 

ة الرقمية التي توّفر م�شاحة اأكرب واأعمق من 
ّ
نات هي الو�شيلة الإعلمي

ّ
"املدو

تلك التي توفرها و�شائل الإعلم الجتماعية الأخرى كالفي�شبوك اأو تويرت.

http://web2technlogy.blogspot.com/2014/12/web2-microblog.html.  -((
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وهي تغيري حقيقي يف طريقة التوا�شل بل هي اأكرث من اأداة للتغيري، فهي يف 

.
القلب لأنها حتتوي على املحتوى"))))

ا، كما 
ًّ
ا ت�شاعدي

ً
ا زمني

ً
وتاأتي املعلومات او التدوينات موؤرخة ومرتبة ترتيب

ة التي 
ّ
ة لأر�شفة الكتابات ال�شابقة. ومن الفروقات الأ�شا�شي

ّ
ن النظام اآلي

ّ
يت�شم

ة، عرب امل�شاركة يف حترير املعلومات وا�شتقبالها، 
ّ
ز التدوين هي التفاعلي

ّ
متي

يجمع  الذي  التقليدي  الإعلم  عك�ش  على  اجتاهني  يف  تعمل  نات 
ّ
فاملدو

 يبّثها يف اجتاه واحد اإىل جمهوره.
ّ
املعلومات ثم

احلواجز  تلغى  حيث  والعاملية  الإنفتاح  خ�شو�شية  ا  اأي�شً تنبع  هنا  من 

والتلفزيون  والإذاعات  ال�شحف  تلتزم  وبينما  الدولية.  واحلدود  اجلغرافية، 

الأخبار، يتحّكم املدونون يف اختيار  الربامج ون�رشات  لبّث  نة 
ّ
باأوقات معي

عليها  الإّطلع  بدورهم  الإنرتنت  م�شتخدمو  ي�شتطيع  وبالتايل  الن�رش.  وقت 

اإنتهى،  املعلومات  احتكار  عهد  يكون  وبهذا  ذاته،  الوقت  يف  ومناق�شتها 

واأ�شبح بالإمكان احل�شول على املعلومة من م�شادر خمتلفة.

ت�شكيل  وهي  نات 
ّ
املدو بها  متتاز  اأخرى  ة 

ّ
مهم �شفة  هناك  املقابل  يف 

اجلماعات  خمتلف  وبني  ومتابعيها،  ريها 
ّ
حمر بني  الإلكرتونية  عات 

ّ
التجم

كبرية  ب�شهولة  ع 
ّ
والتجم الإلتقاء  في�شتطيعون  امل�شرتكة،  الهتمامات  ذوي 

حول ق�شاياهم واهتماماتهم.

نات تنمو بف�شل الرتابط بينها وبني مواقع اأخرى عن طريق 
ّ
كذلك، فاإّن املدو

الروابط، التي ت�شهم يف احل�شول على حتليلت اأو�شع واأعمق عن املو�شوع، 

�شني واأكادمييني، ومل تقت�رش على ال�شيا�شيني 
ّ

ة اإذا جاءت من متخ�ش
ّ

بخا�ش

فقط. 

 Gourvennec Yann, Directeur Web, Digital et Social Media Orange  -((
http://up2social.com/medias.
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ثم تاأتي ال�شفة الإقت�شادية اأي التوفري يف الوقت واملال، يف ظّل جمانية 

ة ي�شتطيع 
ّ
ة والجتماعي

ّ
ته الثقافي

ّ
اً كانت خلفي

ّ
ال�شرتاك والت�شجيل، فالفرد اأي

ة 
ّ
ة، بهدف التوا�شل الجتماعي اأو الت�شلي

ّ
ز على ال�شبكة الإلكرتوني

ّ
امتلك حي

د امل�شاركة والتعليق.
ّ
اأو جمر

ز عامل التدوين عن غريه، فترتّكز حول الرقابة 
ّ
ا ال�شفة التالية التي متي

ّ
اأم

ة 
ّ
التي تختلف، على املحتوى الإلكرتوين، عن مثيلتها يف الو�شائل الإعلمي

ح�شب  متفاوتة  بن�شب  الرقابة  تغيب  الإلكرتوين  املحتوى  ففي  الأخرى، 

ة يف البلد.
ّ
ة وال�شيا�شي

ّ
الأنظمة احلاكمة والأو�شاع الأمني

ب- املدّونات وال�رساكة مع املجتمع املدين اللبناين
املدين،  واملجتمع  التدوين  بني  ال�رشاكة  اأو  العلقة  حتليل  اأردنا  اإذا  ا 

ّ
اأم

ة 
ّ
ال�شيا�شي ة، 

ّ
الجتماعي اته 

ّ
حيثي بكّل  اللبناين  الواقع  نفهم  اأن  فعلينا 

يف  ة 
ّ
التعاي�شي فالقاعدة  ة. 

ّ
والطائفي ة 

ّ
دي

ّ
التعد وخ�شائ�شه  ة، 

ّ
والقانوني

الأجنبي  والتمويل  جهة  من  الواقع  اأ�شرية  ة 
ّ
مدني ات 

ّ
"جمعي اأفرزت  لبنان 

امل�شلحة  ل  ة، 
ّ

اخلا�ش الفئات  م�شالح  وفق  تعمل  وهي  ثانية.  جهة  من 

بل  بالولء،  ومرجعياتهم  لطوائفهم  يدينون  ل  ن 
ّ
مم القليل  اإلّ  ة، 

ّ
العام

 .
يوؤّكدون انتماءهم للبنان الدولة واملوؤ�ش�شات"))))

�شيا�شي  فعل   
ّ
برد قابل 

ُ
ي مدين  حراك   

ّ
اأي اأّن  نلحظ  اأن  ميكننا  هنا  من 

 احلبال 
ّ
امة املناظرات و�شد

ّ
، ليدخل املجتمع املدين بدوره يف دو

ّ
واتهامي

بني الأطراف املتناحرة. 

ون �شابقون ناقمون على 
ّ
ني يف لبنان �شحفي

ّ
نني ال�شيا�شي

ّ
ولأّن غالبية املدو

ة، كان 
ّ
ة، و�شلوعها يف لعبة املحا�ش�شة الطائفي

ّ
ة اللبناني

ّ
الو�شائل العلمي

جورج قرم، المجتمع المدني في لبنان يكمل دور الدولة ويراقبها.مفّكر وخبير اقتصادي ووزير ماليّة لبناني اسبق.   -((
http://www.georgescorm.com/personal/ afaq_almustaqbl _2010
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اأن يرتبط الن�شاط التدويني باحلراك املديّن والتظاهر كرتجمة  من الطبيعي 

ة، كالزواج املدين 
ّ
ة للن�شال اللكرتوين. وذلك للمطالبة باحلقوق الأ�شا�شي

ّ
واقعي

ة، ق�شايا البيئة، اإلخ...
ّ
ة، تنظيم العمالة الأجنبي

ّ
والغاء الطائفية ال�شيا�شي

ة 
ّ
نات اللبناني

ّ
ة اأثرها، اإّل اأّن املدو

ّ
وميكننا القول اأّنه وعلى الرغم من حمدودي

الق�شايا  يف  املدين،  املجتمع  مع  جنب  اإىل  ا 
ً
جنب حامية  معارك  خا�شت 

ا يف غري جمال، 
ً
ات واحلقوق، وا�شتطاعت اأن ترتك اأثر

ّ
ة، وملّفات احلري

ّ
املطلبي

ا يف 
ً
لأّن فعالية التعبئة على مواقع التوا�شل الجتماعي كانت ُترتجم تظاهر

ال�شارع.

يات 
ّ
اأّن التدوين ي�شهم ب�شكل كبري يف املطالبة بحماية احلر ظ 

َ
ومن امللح

جعل  ا 
ّ
مم ة، 

ّ
امل�شتبد الأنظمة  ذات  املجتمعات  يف  ٍة 

ّ
بخا�ش للأفراد،  ة 

ّ
العام

على  احل�شول  يف  نني 
ّ
املدو على  كبري  ب�شكل  تعتمد  احلقوقية  اجلمعيات 

املعلومة املتعلّقة باإنتهاكات حقوق الإن�شان.

يف  يجري  كان  ما  عك�ش  على  مهامها،  ممار�شة  عليها  ل 
ّ
ي�شه الذي  الأمر 

ويف  املعلومات،  م�شدر  التلفزيون  وبعدها  ال�شحيفة  كانت  حني  املا�شي، 

ة 
َّ
دقي

ِّ
هة من النظام احلاكم، ما يبعد املعلومة عن ال�ش

ّ
اأغلب الأحيان تكون موج

ملوؤ�ش�شات  ا 
ً
مرجع اأ�شبحت  قد  نات 

ّ
املدو اأّن  اإذاً،  هذا  بنّي 

ُ
وي ة. 

ّ
واملو�شوعي

ة يف زمن الأزمات واحلروب كما 
ّ

ة، بخا�ش
ّ
ة عد

ّ
ة واإن�شاني

ّ
جمتمعية وحقوقي

يجري اليوم يف �شوريا مثًل.

ة الجتماعية "نينار"، طوين �شغبيني، 
ّ
نة ال�شيا�شي

ّ
وكما يعترب �شاحب املدو

عه وعلمانيته، ونربة احلرية التي تن�شح 
ّ
اأّن "الف�شاء اللكرتوين اللبناين بتنو

ا اإىل م�شدر 
ً
ل �رشيع

ّ
منه، وبغناه املعريف وقدرته التثقيفية والتعبوية، يتحو

م�شتقّل للمعلومات والتثقيف والتن�شيط املدين والجتماعي، خارج عن قب�شة 

.
الطوائف وقوى الأمر الواقع"))))

"ال حّب وال غرام: عالقة البلوغوسفير اللبناني بالحركة السياسية واإلعالم التقليدي".  -((
http://saghbini.wordpress.com
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ا 
ً
نات ومتابعيها، موؤ�رّش

ّ
اء املدو

ّ
وميكن اعتبار الزيادة املّطردة يف عدد قر

اإىل  ا  اأي�شً ي�شري  كما  فوق".  اإىل  حتت  "من  ينبثق  بديًل  ا 
ً
اإعلم كونها  اإىل 

بني  امل�شمون  مقارنة  عند  تّت�شح  التقليدي،  الإعلم  يف  حقيقية  اأزمة 

الق�شايا  مناق�شة  يف  منهمًكا  التدويني  الف�شاء  يكون  فعندما  الإثنني. 

املعي�شية، ال�شيا�شية، الدينية والجتماعية التي تّت�شل مبا�رشَة بحياة النا�ش 

وم�شتقبلهم، تكون هذه املوؤ�ش�شات منهمكة يف نقل ت�رشيحات ال�شيا�شيني، 

ة.
ّ
والرتا�شق الإعلمي من دون الرتكيز على اإيجاد احللول للم�شاكل املعي�شي

�شغبيني  ن 
ّ
املدو يعترب  املكتوب،  الإعلم  وبني  التدوين  بني  الفرق  وعن 

ا يف احلديث 
ً
ا و�رش�ش

ً
ا، حميم

ً
اأّن الف�شاء التدويني "بقي ب�شكل عام حقيقي

الإعلم  يهملها  التي  ة 
ّ
امل�شريي وتلك  ة، 

ّ
اليومي الق�شايا  عن  والدفاع 

وذلك  التدويني  الف�شاء  بني  الغني  التزاوج  يكون  قد  لذلك  التقليدي. 

ال�شحايف يف الفرتة املقبلة، اأحد اأف�شل الطرق لإخراج ال�شحافة التقليدية 

ال�شفحات  لها  تفتقد  �شاخبة،  الكرتونية  بحيوية  وتطعيمها  اأزمتها،  من 

.
للجرائد")))) الرتيبة 

ة"، 
ّ
"جم ة 

ّ
الجتماعي ة 

ّ
ال�شيا�شي نة 

ّ
املدو �شاحب  ل، 

ّ
غزي حممود  راأي  ويف 

ة، مثل حمّطات التلفزة 
ّ
نات هي اإعلم بديل عن الو�شائل التقليدي

ّ
فاإّن "املدو

ن�رش ب�شكل علني، وياأخذ 
ُ
والإذاعة واملطبوعات، لأّنها تن�رش ما ل ميكن اأن ي

نة هي مكان لأي 
ّ
بالتايل النا�رش م�شاحة وا�شعة من دون اأي قيود. واملدو

اأطول  مدى  على  ولكن  ال�شهرة"  من  دقائق  الـ"5  على  يح�شل  اأن  يف  فرد 

من الزمن، واإن ح�شل الفرد على امل�شاحة التي يريدها للتعبري يف الو�شائل 

الإنرتنت،  على  مثًل  للتعبري  جديدة  م�شاحة  خللق  التوق  غاب  التقليدية، 

.
وغابت الأهداف املبا�رشة يف ن�شاأة املدونات")1))

طوني صغبيني: مصدر سابق.  -((
/http://ghazayel.wordpress.com.  -(1
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يربط  بذاته،  ا 
ً
قائم ا 

ً
جمتمع  blogosphere اأو  التدوين  عامل  ي�شبه  وبهذا 

ذات  تفاعلية  توا�شلية  ة 
ّ
عملي عرب  ببع�ش،  بع�شهم  العامل  يف  نون 

ّ
املدو

هذه  يتابعون  اأّنهم  حّتى  ة. 
ّ
جغرافي م�شاحة  ول  زمان  ه 

ّ
يحد ل  �شلب،  بناء 

ة الأخرى، كي ل تنقطع ال�شل�شلة 
ّ
ة على املواقع الإجتماعي

ّ
ة التوا�شلي

ّ
العملي

ال يف ن�رش احلدث 
ّ
نات ب�شكل فع

ّ
ائهم. و�شاهمت املدو

ّ
القائمة بينهم وبني قر

ب�شكل  ون 
ّ
اأّنهم معني ي�شعرون  لهذا  فور حدوثه مبا�رشًة،  التدوين  يف ف�شاء 

اإ�شهامهم باإعطاء  اأو باآخر مبا يجري مع كّل واحد منهم. ويتجلّى ذلك عرب 

املجال لبع�شهم، للتعليق والنقد وتقدمي املقرتحات ب�رشعة ملحوظة، بحيث 

الإر�شال  فاإّن حركتي  الإر�شال غري دقائق. ومن هنا،  تاريخ  قها عن 
ّ
يفر ل 

ة، بدل اأن تظّل اإحداهما 
ّ
تني تكونان يف حالة ترابط م�شتمر

ّ
وال�شتقبال الرقمي

ة 
ّ
معزولة عن الأخرى. وهو ما ي�شاعد على اإيجاد نوع "من املواطنة الرقمي

.
(((("Virtual Democracy" ة

ّ
ل يف جمال الدميقراطية الإفرتا�شي

ّ
والتجو

"انت�شار عبد الرزاق" و"�شفد ال�شاموك"،  ان 
ّ
وقد اعترب الباحثان العراقي

ا، ت�شاعد الأفراد على 
ً
ة منّظمة ذاتي

ّ
نات متّثل اليوم "اأنظمة اإجتماعي

ّ
اأّن املدو

التفاعل من خلل امل�شاركة والتعلّم عرب تبادل الأفكار واملعلومات، ف�شًل 

.
ة"))))

ّ
ة وال�شيا�شي

ّ
عن حّل امل�شكلت الجتماعي

عنوان  حتت  درا�شة  يف  اجلزائر  جامعة  من  نبيح"  "اآمنة  الدكتورة  وترى 

البديلة"،  وال�شحافة   
ّ
احلر التعبري  بني  ة 

ّ
العربي ة 

ّ
الإلكرتوني نات 

ّ
"املدو

عن  ا 
ً
وواعي ا 

ً
عفوي نف�شه  الوقت  يف  يكون  قد  فعل،   

ّ
رد تعترب  املدونات  اأّن 

تقلّ�ش ح�شور املواطن يف ق�شايا ال�شاأن العام. وتاأكيد حلالة من الت�شكيك 

بني  الثقة  عدم  من  ا 
ً
حرج ظرًفا  تعك�ش  بذلك  وهي  ال�شحافة،  ة 

ّ
�شدقي يف 

والإعلم  الإنرتنت  م�شتخدمي  من  اجلديد  واجليل  ة 
ّ
التقليدي الإعلم  و�شائل 

اإلعالم الجديد، تطّور األداء والوسيلة والوظيفة، مصدر سابق، الصفحة )).  -((
المصدر نفسه، الصفحة 1)  -((
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نات اأن تناف�ش املعلومة الر�شمية التقليدية التي 
ّ
الإلكرتوين. وا�شتطاعت املدو

.
)23(

ة
ّ
تبّثها ال�شحف والإذاعات واملحّطات الف�شائي

رابًعا: نظرة عاّمة على الف�ساء التدويني اللبناين
ل 

ّ
معد فاإّن   ،2٠13-2٠٠9  Arab Media Outlook تقرير  وبح�شب 

ا�شتعمال �شبكة الإنرتنت لل�شخ�ش اللبناين العادي ما يقرب من 2.5 �شاعة 

باأّن غالبية  العربية  الدول  د بني 
ّ
يتفر لبنان  اأّن  التقرير  اليوم. وي�شيف  يف 

 ٪٨2 مع  الإجنليزية،  باللغة  الويب  مواقع  ت�شفح  لون  يف�شّ امل�شتخدمني 

العربية.واأغلبيتهم  باللغة  يت�شّفحون  1٨٪ ممن  وفقط  الإجنليزية  لون  يف�شّ

تف�شيلهم  عن  ا 
ً
تقريب  ٪5٠ اأعرب  كما  �شنة،   4٠ عن  تقّل  ة 

ّ
عمري فئة  من 

ا اإىل الإنتاج "القوي" 
ً
للمحتوى اللبناين املحلي، وال�شبب يف ذلك يعود جزئي

.
((((

لو�شائل الإعلم املحلية

اأ- واقع املدّونات اللبنانية اليوم
كنوع  الإعلمية،  التغيريات  هذه  م  خ�شّ يف  ة 

ّ
اللكرتوني نات 

ّ
املدو وتربز 

ا من قيود 
ًّ
اإعلم املواطن وتكاد تتفلّت عاملي اأو  جديد من الإعلم ال�شعبي، 

الرقابة. 

وبينما ازدهر التدوين العربي بالإجمال يف الفرتة الأخرية، تاأّخر لبنان 

ة 
ّ
لعد وذلك  العربي.  بالركب  اللحاق  عن  اللبنانيني  نني 

ّ
املدو راأي  ح�شب 

اعتبارات اأ�شهمت بعدم خلق "جمتمع تدوين" حقيقي يف لبنان.

بالنخراط  لل�شباب  ت�شمح  التي  ة" 
ّ
"احلري ن�شبة  العوامل،  هذه   

ّ
اأهم اإّن 

والقيام  وتاأ�شي�شها،  للأحزاب  النت�شاب  عرب  ال�شيا�شي،  املدين–  العمل  يف 

ة، واحلّق بالتظاهر والتعبري عن الراأي.
ّ
مببادرات مدني

/http://kenanaonline.com/users/mavie/posts.  -((
http://www.fas.org/irp/eprint/arabmedia.pdf.  -((
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اإحدى  اليوم  لت�شّكل  الوقت،  ومع  الأحداث  مع  رت 
ّ
تطو نات 

ّ
املدو لكّن 

املجتمع  يف  ال�شائد   
ّ
العام الراأي  �شنع  يف  وامل�شاعدة  املحّفزة  الأدوات 

كافًة  الطوائف  من  فئات   
ّ
ت�شم ال�شباب،  من  وا�شعة  �رشيحة  لدى  اللبناين 

ة.
ّ
ة عام

ّ
والأعمار وامل�شتويات الإجتماعي

الأحداث  رهينة  بقيت  اأّنها  لبنان، نلحظ  التدوين يف  تابعنا حركة  واذا 

مثًل  نات 
ّ
مدو فهناك  واملنطقة،  بالبلد  ع�شفت  التي  الكربى  ة 

ّ
ال�شيا�شي

توّقف اأ�شحابها عن حتديثها منذ حزيران 2٠٠5.

ولكن منذ اغتيال رئي�ش الوزراء الأ�شبق "رفيق احلريري" يف العام 2٠٠5، 

لن�شوء  ودرا�شاتهم  اأبحاثهم  املدونون يف  عليه  يتوافق  الذي  التاريخ  وهو 

مع�شكرين  اإىل  البلد  انق�شام  من  تبعه  وما   ،
((((

لبنان يف  التدوين  حركة 

ة، 
ّ
لبناني ة 

ّ
جماعي ة 

ّ
اجتماعي كحالة  الأوىل  ة 

ّ
للمر التدوين  برز  �شيا�شيني، 

ة غري مت�شلة ببع�شها البع�ش.
ّ
بعد اأن كان جتارب فردي

احلوارات  بعيد   
ّ
حد اإىل  ت�شبه  ن�شخة  اإىل  لوا 

ّ
حتو نني 

ّ
املدو من  العديد  لكّن 

مبعظمهم  نون 
ّ
املدو ي�شتطع  ومل  التلفزيون،  حمّطات  ملأت  التي  ال�شيا�شية 

التقليدي  ال�شيا�شي   
ّ
اجلو عن  املتمايزة  تهم 

ّ
ق�شي خلق  من  الوقت،  ذلك  يف 

ال�شاحات  يف  ال�شيا�شي  احلراك  بداأ  اأ�شهر  ة 
ّ
عد وبعد  البلد.  يف  ال�شائد 

ى اإىل تراجع حركة التدوين اللبناين. ّ
وال�شوارع باخلفوت، ما اأد

فقد  الواجهة،  اإىل  اللبناين  التدوين  لتعيد   ،2٠٠٦ متوز  حرب  كانت   
ّ
ثم

ل الف�شاء التدويني اإىل �شاحة حرب اأخرى، عمل من خللها النا�شطون 
ّ
حتو

ة وف�شحها، وتعريف 
ّ
واملنا�شلون واملدوّنون على توثيق اجلرائم الإ�رشائيلي

 الغربي على حقيقة ما يجري على اأر�ش الواقع.
ّ
الراأي العام

نات 
ّ
اأثناء العدوان الإ�رشائيلي على قطاع غّزة يف 2٠٠9، برز عدد من املدو

الدول  �شفارات   
ّ
�شد ال�شغب  اأعمال  على  �شة 

ّ
واملحر للأحداث،  املتابعة 

http://saghbini.wordpress.com  -((
"التدوين كمطرقة، البلوغوسفير اللبناني ومستقبل الحريّات في لبنان".
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نة ال�شيا�شية "راديكال بريوت" 
ّ
املتواطئة مع العدوان ال�رشائيلي، مثل املدو

ار 
ّ
الزو اأن جتذب الآلف من  اأثناء احلرب  ا�شتطاعت باأيام معدودة يف  التي 

.
((((

ا
ًّ
يومي

ب- اأنواع املدّونات اللبنانيّة
ز 

ّ
نة، ويتمي

ّ
35٠-45٠ مدو اليوم من حوايل  اللبناين  البلوغو�شفري  ن 

ّ
يتكو

وذلك  اأخرى،  عربية  دول  يف  التدويني  الف�شاء  مع  مقارنة  ال�شديد  عه 
ّ
بتنو

و�شفه  اأو  له  م�شرتكة  عامة  �شمات  ا�شتخل�ش  معها  ي�شعب  درجة  اإىل 

نة مدرجة يف موقع 
ّ
ناته. وهناك نحو 33٠ مدو

ّ
د يخت�رش مكو

ّ
بو�شف حمد

.
(((( Lebanonaggregator.com

هو  بل  وت�شجيعها،  نات 
ّ
للمدو احل�شانة  دور  د 

ّ
مبجر يكتفي  ل  املوقع  هذا 

يقوم بدور اأبعد من هذا عرب التنظيم والتدقيق باملحتويات والقيام مب�شابقات 

التدوينات  ة 
ّ
نوعي وفق  اأ�شبوع،  كّل  الأف�شل  نات 

ّ
املدو لنتخاب  ة 

ّ
دوري

ة موا�شيعها.
ّ
وكثافتها واأهمي

 
((((lebanesebloggers.net موقع  يف  امُلدرجة  نات 

ّ
املدو توجد  كما 

املوقعني  من   
ّ
اأي يف  امُلدرجة  غري  نات 

ّ
املدو من  كبري  عدد  اإىل  بالإ�شافة 

ا لعدم توافر املعلومات على هذه 
ً
اإح�شاوؤها نظر املذكورين، والتي ي�شعب 

املواقع الإلكرتونية.

ة 
ّ
داخلي وحروب  اأحداث  من  التدوين  اإىل  ت 

ّ
اأد التي  الأ�شباب  وتفاوتت 

 
ّ
وتهم اللبناين  بالواقع  تتعلّق  التي  املوا�شيع  على  رّكزت  اأن  اإىل  ة، 

ّ
واإقليمي

مطالبني  الو�شيلة  هذه  عرب  ال�شوت  برفع  فبداأوا  مبا�رش،  ب�شكل  املواطنني 

صحافي، ومدّون، عضو مؤسس في رابطة المدونين اللبنانيين.  -((
https://hanibaael.wordpress.com/2010

http://www.lebanonaggregator.com/p/all-blogs-urls.html.  -((
/http://lebanesebloggers.blogspot.com.  -((
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ًل 
ّ
بالتغيري، بهدف الو�شول للمعنى احلقيقي للمواطنة. ول بد من احلديث اأو

ة يف امل�شمون املن�شور 
ّ
عن تزامن الدور اجلديد للمدوّنات مع نقلة نوعية مهم

على �شفحاتها.

نة تريل" و�شوًل 
ّ
 فمن التقارير حول انتهاكات حقوق الإن�شان على "مدو

ا 
ً
�ش" ال�شاخرة، ومرور

ّ
نة "جمهورية احلم

ّ
اإىل اإذاعة الراديو امل�شتحدثة ملدو

والثقافية  الفنية  والتغطيات  والق�ش�شي  الأدبي  النتاج  من  الهائل   
ّ
بالكم

 من 
ّ
نني، ميكن ملحظة انتقال جزء مهم

ّ
واملقالت النارية للعديد من املدو

حركة التدوين من النتاج غري املنّظم اإىل النتاج الإبداعي والحرتايف، الذي 

 خلل ال�شنوات املقبلة، ح�شب راأي 
ّ
يب�رّش بح�شاد اإعلمي واأدبي وفكري مهم

ع التدوين اللبناين.
ّ
مني اأنف�شهم على جمم

ّ
القي

نني تنبع اإجماًل من اهتمامات مت�شابهة، وتقوم 
ّ
ات املدو

ّ
ونلحظ اأّن اأولوي

العلمانية وامل�شاواة  بداأت  ا. فقد 
ًّ
ا واجتماعي

ًّ
�شيا�شي ل واقعهم 

ّ
تقب على عدم 

على  النقا�ش  يف  ا 
ً
وا�شع ًزا 

ّ
حي تاأخذ  والدميقراطية،  الجتماعية  والعدالة 

نات.
ّ
�شفحات املدو

والر�شومات  ال�شور  وحّتى  وحتقيقات  مقالت  من  الن�شو�ش  وترتاوح 

ة من نقد بّناء للو�شع املعا�ش، اإىل نقد لذع ومرير، اإىل رف�ش 
ّ
الكاريكاتوري

ر خيايّل للبديل اأحياًنا.
ّ
كامل للواقع مع ت�شو

لوي�شكريمون"  "جان-  الفرن�شي  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  ز 
ّ
مي ولقد 

الوطني  وال�شعور  الطائفي  ال�شعور  بني   Jean-Louis Quermonne
ات على م�شتوى عال من 

ّ
"عندما تكون اخل�شو�شي الذي ين�شاأ ح�شب راأيه، 

الربوز والعمق، وهو ينتج عن اإدراك ل ينبع فقط من عامل واحد من عوامل 

�شامل. وهذا هو  الوطني  ال�شمري  لأّن  دة 
ّ
اإمّنا من عوامل متعد ة، 

ّ
اخل�شو�شي

ة وال�شعور 
ّ
ة الفولكلوري

ّ
�شبب متايزه عن النتماء الب�شيط للطائفة، فبني التبعي
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ال�شعور  يوجد  الف�شحة  وبهذه  اجلماعي،  الدراك  من  �شل�شلة  توجد  الوطني 

.
الطائفي"))))

ة 
ّ
عد من  ا 

ً
اأ�شبوعي تخلو  فل  العملي،  الطابع  عليها  يغلب  نات 

ّ
مدو وهنالك 

نة 
ّ
"مدو وناأخذ  ة. 

ّ
والإجتماعي ة 

ّ
احلقوقي للن�شاطات  وتغطيات  دعوات 

فرفحني" كمثال على ذلك، فهي تنقل القارئ مبا�رشة اإىل جبهة الن�شاط.

نون على �شفحات التوا�شل الإجتماعي الأخرى، بهدف التعبئة 
ّ
وين�شط املدو

ة، 
ّ
ة ال�شيا�شي

ّ
من اأجل مو�شوع معنّي مثًل، التح�شري لتظاهرات اإلغاء الطائفي

فنلحظ حينئذ ن�شاًطا مكّثًفا ومقالت تعبوية.

على  الدعوات  كو 
ّ
حمر الأحيان  معظم  يف  هم  نني 

ّ
املدو اأّن  العلم  مع 

يتعلّق  ما  يف  اأنه  هو  ذلك  لتف�شري  ا 
ً
منطقي الأكرث  وال�شبب  "الفي�شبوك" 

العام،  للراأي  اأداة تعبئة وحتريك  اأ�شا�شي  ب�شكل  نات هي 
ّ
املدو بالن�شاطات، 

لة للنا�شطني لتوجيه الدعوات الفعلية  "الفي�شبوك" الأداة املف�شّ فيما يبقى 

ك على الأر�ش.
ّ
وتنظيم الن�شاط والتحر

، يف حماولة 
ّ

نني نا�شطني بنوع خا�ش
ّ
ة جند املدو

ّ
الإجتماعي الأمور  ويف 

ئات املجتمع اللبناين من جهة، ولنقده بهدف الت�شحيح من جهة 
ّ
لإظهار �شي

اأخرى.

اأخبارهم  نون 
ّ
املدو ي�شتقي  ة، 

ّ
ال�شخ�شي واملقالت  الأخبار  اإىل  وبالإ�شافة 

من  ا  واأي�شً لبنان،  على  حمتواها  يف  ترّكز  التي  ة 
ّ
الإخباري املواقع  من 

ة، 
ّ
ة باللغتني العربية والإنكليزي

ّ
نات الأخرى، ومواقع الأحزاب ال�شيا�شي

ّ
املدو

ة املختلفة. 
ّ
ومن الو�شائل الإعلمي

نني على التواجد يف اأكرث من موقع اجتماعي واحد، 
ّ
ويحر�ش معظم املدو

ها 
ّ
منو اأجل  من  ناتهم، 

ّ
ملدو ة 

ّ
ال�شعبي من  ن�شبة  اأكرب  على  للح�شول  وذلك 

ني. 
ّ
ا للمتابعني واملهتم

ًّ
ا مهم

ً
رها بحيث ت�شبح مرجع

ّ
وتطو

 Quermonne )J.L( Le problème de la Cohabitation dans les sociétés multi-communautaires, Revue Française de  -((
Science Politique, vol. Xi, Mars 1961, pp. 29- 59
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عة بح�شب ت�شنيفها وموا�شيعها، 
ّ
نات اللبنانية متنو

ّ
وهكذا نلحظ اأّن املدو

وكّتاٍب  رين 
ّ
وم�شو ر�شامني  من  الفّنانون  يعمل  حيث  منها  ة 

ّ
الفني فهناك 

ة، وهكذا دواليك بالن�شبة 
ّ
على اإي�شال فّنهم اإىل النا�ش بطريقة �شهلة وجماني

ة الخ.
ّ
ة وعلمية واأكادميية واجتماعي

ّ
للموا�شيع الأخرى من �شيا�شي

نات تنمو وتزدهر بف�شل الرتابط بينها وبني مواقع اأخرى 
ّ
كذلك فاإّن املدو

ة احل�شول على حتليلت اأو�شع واأعمق 
ّ
عن طريق الروابط، التي ت�شاهم بخا�شي

تقت�رش  ومل  واأكادمييني  خمت�شني  من  جاءت  اإذا  ا 
ً

خ�شو�ش املو�شوع،  عن 

على ال�شيا�شيني فقط.

منوذج من مدّونات لبنانية اأّثرت يف الن�ساط املدين:
نة اأن�شئت يف لبنان كانت trella.org يف العام 199٨ لعماد بزي، 

ّ
ل مدو

ّ
اأو

عة تتميز باجلراأة.
ّ
وت�شم موا�شيع متنو

ة ملوؤ�ش�شها جنيب مرتي.
ّ
نة اإجتماعي

ّ
- بلوغ بلدي blogbaladi.com مدو

النقا�ش �شمن  تثري  فار�ش، موا�شيعها  لإيلي   stateofmind13.com -
.
((1(

عة وخمتلفة
ّ
املجتمع واإف�شاح املجال اأمام قراءة اآراء متنو

ة.
ّ
ة وحقوقي

ّ
ة، اإجتماعي

ّ
نة نينار لطوين �شغبيني، �شيا�شي

ّ
-مدو

يف  مظلوم  لكل  �شوت  هي  "جوعان"  مدونته  اأّن  يعترب  �شلمة  -خ�رش 

.
)31(

العامل

ج - اللغة اأو اللغات امُلعتمدة يف املدّونات الإلكرتونيّة اللبنانيّة
ذو  بالإجمال  فهو  اللبناين،  ن 

ّ
املدو اأمام  عائًقا  ة 

ّ
الأجنبي اللغات  ت�شّكل  ل 

ون، اأو 
ّ
نات هم �شباب جامعي

ّ
 معنّي، اإذ اأّن معظم اأ�شحاب املدو

ّ
م�شتوى علمي

ون �شابقون �شاقت 
ّ
ة، اأو حّتى اإعلمي

ّ
ون يف و�شائل اإعلمي

ّ
ون حالي

ّ
�شحافي

فتوجهوا  فيها.  يعملون  كانوا  التي  املوؤ�ش�شات  و�شا�شات  �شفحات  باآرائهم 

http://www.alhayat.com/Articles  -(1
http://jou3an.wordpress.com  -((
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ة امل�رشوطة، منطلقني يف الف�شاء اللكرتوين 
ّ
اإىل التدوين للتعوي�ش عن احلري

 عن نف�شها بل 
ّ

ة ُتعرب
ّ
زة من الأقلم احلر

ّ
من دون رقيب لي�شّكلوا جمموعة ممي

"رتو�ش".
ولكن  ة 

ّ
العربي اإىل  اإ�شافة  ة 

ّ
والفرن�شي الإنكليزية  اللغتني  نون 

ّ
املدو ويعتمد 

ة باأحرف 
ّ
نني ا�شتعمل اللغة العربي

ّ
بن�شبة اأقّل. واجلدير ذكره اأّن بع�ش املدو

الجتماعي.  التوا�شل  �شفحات  على  رائجة  اأ�شبحت  طريقة  وهي  ة، 
ّ
لتيني

ة 
ّ
اء وتعليقاتهم من اأخطاء لغوي

ّ
ومن ناحية ثانية مل تخُل بع�ش ن�شو�ش القر

ة.
ّ
ة والإنكليزي

ّ
ة اأو باللغتني الفرن�شي

ّ
اإن باللغة العربي

يف  القانونيّة  والرقابة  احلريّة  اإ�سكاليّة  خام�ًسا: 
"البلوغو�سفري" اللبناين ودميقراطية الكلمة وال�سورة

الكاتب،  ة 
ّ
هوي اإخفاء  باإمكانية  ي�شمح  اأّنه  الإلكرتوين  التدوين  زات 

ّ
من ممي

يراعي  اأن  فيه  الإن�شان  يلتزم  لبنان،  بلد مثل  ة يف 
ّ

ة خا�ش
ّ
ميزة مهم وهي 

نة كلّما تعلّق الأمر بال�شيا�شة اأو الدين والطائفة، وحّتى املوا�شيع 
ّ
�شوابط معي

ة.
ّ
ة، حقوق املراأة والعن�رشي

ّ
ا�شة الأخرى كاملوا�شيع اجلن�شي

ّ
احل�ش

حيث  من  به  باأ�ش  ل  ة 
ّ
حري بحجم  يحظون  لبنان  يف  نون 

ّ
املدو زال  وما 

ح�شل  كما   ،
ّ
والذم القدح  خانة  يف  تدخل  ة 

ّ
خا�ش حالت  يف  اإّل  التعبري، 

نة 
ّ
مدو ر 

ّ
حمر �شلمة"  "خ�رش  النا�شطني  توقيف  مثًل،  نة، 

ّ
معي حالت  يف 

"جوعان" و"علي فخري" بتاريخ 2٠ ني�شان 2٠12على خلفية ر�شومات 
ليل  ليطلق �رشاحهما  اخلوري،  ب�شارة  اجلدران يف منطقة  "غرافيتي" على 

.
((((

ال�شبت 21 ني�شان

اإ�شافة لثلثة نا�شطني على موقع facebook اللكرتوين، ب�شبب قيامهم 

.
)33(

بـ"قدح وذم وحتقري" رئي�ش اجلمهورية

 http://www.albaladonline.com/ar/NewsDetails  -((
/http://www.alarabiya.net/articles  -((
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القيام بدور  نات جمتمعة، قادرة، لي�ش فقط على 
ّ
اأّن املدو القول   من 

ّ
ل بد

ا على التاأثري يف  اإعلم بديل اأو التعبئة من اأجل الن�شاطات املدنية، واإمّنا اأي�شً

ا اإىل ن�شاط مدين.
ً
ل التدوين فعلي

ّ
ة الت�رشيعية يف البلد، مما يعني حتو

ّ
العملي

ا عن عامل التدوين اللبناين، وهي تتمّثل 
ًّ
لذا فم�شكلة الرقابة لي�شت ببعيدة جد

عن  ا 
ً
ونوع ا 

ًّ
كم خمتلفة  لكّنها  الن�رش،  تتبع  التي  الق�شائية  امللحقات  فى 

دها كروؤ�شاء التحرير 
ّ
ة الأخرى وتقي

ّ
تلك التي ترافق عمل املوؤ�ش�شات الإعلمي

والرقابة الأمنية وغريها.

ن�رش  تتيح  اأخرى،  الزمان واملكان. من ناحية  ها 
ّ
التي ل يحد لكن احلرية 

اأّن  نون 
ّ
املدو يعي  اأن  ا 

ًّ
جد  

ّ
املهم من  لهذا  �شحيحة،  غري  و�شائعات  اأخبار 

الرادع  هو  ونتائجه  الفعل  من  للحماية  واملطلوب  الفاعل  الوحيد  الرقيب 

د للفرد ماذا يختار اأن يبّث اأو يتلّقى.
ّ
الذاتي، والإلتزام الواعي الذي يحد

اأ- ماأ�س�سة التدوين الإلكرتوين يف لبنان
من اجلدير ذكره اأّن العام 2٠1٠�شهد انتقال التدوين اللبناين نحو املاأ�ش�شة، 

نني اإن�شاء رابطة 
ّ
ا، مع اأوىل حماولت املدو

ً
ا ونوع

ّ
يف حركة تدوينية ن�شطة كم

ة جديدة، 
ّ
موؤ�ش�شاتية جتمعهم وتدافع عن حقوقهم ودخل يف مرحلة مف�شلي

ا لتاأ�شي�ش اإطارهم:"رابطة 
ً
نني ب�شل�شلة لقاءات حت�شري

ّ
فقد قام عدد من املدو

."Lebloggers -املدونني اللبنانينّي

قد  الرابطة  باأّن   ،1999 العام  منذ  ن 
ّ
ومدو نا�شط  بّزي"،  "عماد  ويعرتف 

اأ�شهمت "بن�رش ثقافة التدوين التي تاأّخرت لتنطلق يف لبنان".

مهارات  �شقل  على  "�شتعمل  باأّنها  بّزي  في�رشح  الرابطة،  اأهداف  عن  ا 
ّ
اأم

التي يعانيها  ة 
ّ
اليومي الإنتهاكات وامل�شاكل  ال�شوء على  نني وت�شليط 

ّ
املدو

اأي مواطن لبناين".

نون على اأّن الرابطة قد �شّكلت "م�شاحة لقاء وتعارف وتبادل 
ّ
ويّتفق املدو

خربات بني املدونني، الذين كانوا منذ فرتة ق�شرية ل يعرفون بوجود بع�شهم 
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 2٠٠٧ العام  منذ  ن 
ّ
واملدو وال�شحايف  الكاتب  تعبري   

ّ
حد على  البع�ش"، 

نيت بكل 
ُ
ا اأّنها ع "طوين �شغبيني" واأحد موؤ�ش�شي الرابطة، والذي اعترب اأي�شً

ة.
ّ
الق�شايا التي اأُهملت يف الإعلم التقليدي اأو التي ُتعاَلج ب�شطحي

وّثق حالة ال�شارع اللبناين ال�شعبية 
ُ
ته ي�شيف بزي باأّن "التدوين ي

ّ
ومن جه

ة 
ّ
بقو ُطرحت  التي  املوا�شيع  ومن  وواقعي.  ب�شيط  باأ�شلوب  العام  واملزاج 

مو�شوع الطائفية امل�شت�رش�شة والف�شاد والفقر والبطالة وغريها".

التدوين  بداأت  التي  ة" 
ّ
"باميل �رشابي نة 

ّ
الباحثة واملدو اعتربت  وبدورها 

ة 
ّ
عن املعاناة اليومية يف حرب متوز 2٠٠٦، اأّن موا�شيع "كالذاكرة اجلماعي

عن  ا 
ً
يوم تغب  مل  ة" 

ّ
الإن�شاني وامل�شاكل  بال�شيا�شة  الدين  وعلقة  واحلرب 

ق�شايا الرابطة.

اأّن  اإذ  الرابطة حم�شورة بلبنان فقط،  "�شغبيني"، باأّن م�شوؤولية  ول يرى 

ة 
ّ
اللبنانيون ت�شع على عاتقهم م�شوؤولي نون 

ّ
التي يتمّتع بها املدو ة 

ّ
"احلري

ة يف لبنان والعامل العربي ككل" .
ّ
الدفاع عن احلري

ودول  ا مب�رش 
ً
مرور لبنان  اإىل  املغرب  من  نني 

ّ
املدو "معركة  اإّن  وي�شيف 

نني اللبنانيني اأن يدركوا ذلك ويبداأوا 
ّ
اخلليج هي معركة واحدة، وعلى املدو

.
العمل"))))

ب- ال�سيا�سيّون يف لبنان اإىل الن�سال الرقمي
نة 

ّ
مدو وموؤ�ش�ش  الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  النا�شط  نعيم"  "هاين  يعترب 

الإعلم  اأدوات  عن  مبناأى  اأحد  يعد  "مل  اأّنه  ة، 
ّ
ال�شيا�شي  "22 "ر�شيف 

النا�شطون  ي�شتخدمها  اإذ  الجتاهات،  جميع  يف  ت�شتخدم  التي  الجتماعي، 

ة وملنا�رشة ق�شاياهم. 
ّ
يف لبنان والبلد العربية يف حملتهم الحتجاجي

واحل�شول  �شعوبهم  مع  للتوا�شل  احلكوميون  امل�شوؤولون  وي�شتخدمها 

نني 
ّ
املدِو عن  للدفاع  الإلكرتوين  الإعلم  نا�شطو  وي�شتخدمها  اآرائهم.  على 

http://hanibaael.wordpress.com  -((
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 .
ة الراأي"))))

ّ
وال�شحافيني والنا�شطني الذين مّت اعتقالهم ب�شبب حري

اأّن و�شائل التوا�شل الجتماعي ت�شاعد اليوم يف التقريب  ا ل �شّك فيه 
ّ
ومم

ون منها للتوا�شل مع جمهورهم 
ّ
بني ال�شيا�شي واملواطن، وقد اأفاد ال�شيا�شي

ملعرفة مزاجهم، همومهم ومطالبهم.

ا، 
ً
لزم ا 

ً
اأمر و"تويرت"  "في�شبوك"  على  ال�شخ�شية  احل�شابات  اأ�شبحت 

ا 
ً
موؤ�رّش ي�شّكل  ال�شفحات،  هذه  على  وامل�شاركني  املتابعني  اأعداد  وتنامي 

ا مع 
ً
ا مبا�رش

ً
ة، التي ُتعترب اإعلم

ّ
ة هذه الو�شائل التوا�شلي

ّ
على ازدياد �شعبي

ة، كجزء من الن�شاط 
ّ
ة يف املوا�شم النتخابي

ّ
املواطنني ودون و�شيط، بخا�ش

 مر�شح للو�شول اإىل فئة الناخبني التي يريدها.
ّ
الإعلمي يف حملة اأي

ورغم اأّن هذه الو�شائل ل ت�شل اإىل املجموعات الكربى يف املجتمع اللبناين، 

لأّنه واإذا اأخذنا اإح�شائيات وزارة الت�شالت، نرى اأّن عدد امل�شرتكني عرب 

لكّنها  املواطنني،  من  الأكرب  العدد  ي�شمل  ول  ا،  منخف�شً يزال  ما  النرتنت 

ا يف تقريب وجهات النظر بني الإثنني.
ًّ
ا اأولي

ً
ت�شّكل ج�رش

اخلامتة 
نات اليوم قد اأ�شبحت ظاهرة وا�شعة 

ّ
ويف اخلتام ن�شتطيع القول اأّن املدو

واأفكاره،  املجتمع  نب�ش  يحاكي  وعامًلا  الإلكرتوين،  الف�شاء  يف  النت�شار 

ا.
ًّ
د ن�شبي

ّ
 غري املقي

ّ
وو�شيلة للن�رش والتعبري احلر

يف  وت�شهم  نا�شطة  وجتعلها  �جلماعية"  "�لذ�ت  ي 
ّ
تقو اأّنها  اإىل  اإ�شافة 

اأفرادها بع�شهم مع بع�ش، مما  اإفرتا�شية"، يتفاعل  "مواطنة رقمية  بناء 

ة، وت�شكيل 
ّ
ا" يحفّز النا�ش للم�شاركة يف احلياة العام

ًّ
 عمومي

ً
ي�شّكل "ف�شاء

جمتمع مدين واٍع.

هاني نعيم، "التدوين... أداة سياسية " نشر بترتيب مع "كومون جراوند" في شباط ))1).  -((
http://www.alittihad.ae/details.php?id=11635&y=2011&article=full
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اأن  ون 
ّ
اللبناني ا�شتطاع  الإنرتنت،  و�شعف  ة 

ّ
التقني ال�شعوبات  ورغم 

ة وينا�شلوا من اأجل ما يوؤمنون به، على 
ّ
ات الفرتا�شي

ّ
ي�شتثمروا يف املن�ش

من  نني 
ّ
املدو بع�ش  لدى  ال�شتثمار  هذا  ترافق  التي  ات 

ّ
ال�شلبي من  الرغم 

اأحياًنا �شاحة نزاع  اإىل العامل الفرتا�شي وحتويله  ناحية نقل ال�رشاعات 

من نوع اآخر.

ة 
ّ
والإن�شاني ة 

ّ
احلقوقي بالق�شايا  امللتزمون  هناك  اأخرى،  ناحية  ومن 

يف  ال 
ّ
فع بدور  ا�شطلعوا  وقد  احلّقة.  املواطنة  اأجل  من  واملنا�شلون 

ة 
ّ
املعلوماتي العا�شفة  قلب  �شّكلوا  الذين  ركب  اإىل  وا 

ّ
وان�شم  ،

ّ
العام املجال 

ة، فلم 
ّ
العام اإىل يد  النخبة  الإعلم ككّل، ونقلته من يد  التي قلبت موازين 

اأفادوا من هذه  بل  الأثري،  اأو �شوت عرب  �شا�شة  اأو  اأ�شريي �شحيفة  يعودوا 

من  العامل  مع  يتوا�شلون  جعلتهم  ة، 
ّ
�شخ�شاني بطريقة  جمتمعة  العنا�رش 

ا بعد يوم، ليتنا�شب مع احتياجات 
ً
خلل كمبيوتر واحد ي�شغر حجمه يوم

الإن�شان املعا�رش.

ة للتوا�شل مع 
ّ
اأّن الن�شان اليوم ي�شعر بحاجة ملح والأكيد يف املو�شوع 

 الظهور اأو عدم الإح�شا�ش بالأمان 
ّ
ها الخت�شا�شيون بحب

ّ
غريه، قد يف�رش

اأو الرغبة بالتعبري عن الراأي.

الإت�شال  �شيكولوجيا  كتابه  يف  يعقوب  غ�شان  الدكتور  يعترب  وكما 

وحياتنا  ة، 
ّ
اإجتماعي  – نف�شية  م�شاألة  الإت�شال  "اأّن  ة 

ّ
الإن�شاني والعلقات 

ة، 
ّ
تقوم برمّتها على الإت�شال الذي ميكن اعتباره عملية ديناميكية م�شتمر

.
من دونها يفقد الإن�شان ا�شتمراره النف�شي والزمني والجتماعي"))))

ة، 
ّ
عد بعوامل  مرتبط  فالأمر  لبنان،  يف  التدوين  مل�شتقبل  بالن�شبة  ا 

ّ
اأم

منها تقني مثل البنى التحتية، وحت�شني ات�شال النرتنت اأو بروز خدمات 

يعقوب غسان، سيكولوجيا االتصال والعالقات اإلنسانية، دار النهار، بيروت، ))))، ص )).  -((
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املطبوعات  قوانني  مثل  قانوين  ومنها  التدوين،  تناف�ش  الكرتونية جديدة 

نني.
ّ
والنرتنت، ومنها اأمني كالإعتقالت بحّق املدو

مته موؤ�ش�شة 
ّ
 اقرتاح القانون اجلديد للإعلم، الذي قد

ّ
هذا مع العلم اأّن ن�ش

"مهارات" بالتعاون مع النائب "غ�شان خميرب"، يف ت�رشين الثاين 2٠1٠، 
قد حلظ الإعلم الإلكرتوين يف بنوده.

خم�ش  وبعد  لكّنه  النرتنت،  �شبكة  عرب  التعبري  ة 
ّ
حري حماية  على  د 

ّ
و�شد

�شنوات كاملة ق�شاها يف جلنة الت�شالت والإعلم، مل تاأت م�شودة القانون 

على قدر اآمال الإعلميني واحلقوقيني على ال�شواء، بل و�شفت باأّنها "اأف�شل 

املمكن".

ال�شبكة  عرب  الإعلمية  املواد  بث  ممتهني  بني  القانون  اقرتاح  ز 
ّ
ومي

ين�شئون  الذين  املهنيني  غري  الأ�شخا�ش  وبني  القانون،  لأحكام  اخلا�شعة 

ون اإىل مواقع التوا�شل الإجتماعي املعروفة 
ّ
نات خا�شة بهم، اأو ين�شم

ّ
مدو

اإطار  اأبقاهم اقرتاح القانون خارج  كـ"الفي�شبوك والتويرت" وغريها، الذين 

التنظيم.

ا، وقد 
ً
ا ومتزايد

ً
ا كبري

ً
ا اهتمام

ًّ
اإّن التدوين ال�شحايف وال�شيا�شي يلقى عاملي

ني اللبنانيني بالفعل يندرجون �شمن قائمة املعتمدين 
ّ
بداأ عدد من ال�شيا�شي

ة 
ّ
العملي دة على 

ّ
اآثار جي له  يكون  قد  ا 

ّ
الإجتماعي، مم الإت�شال  قنوات  على 

ة يف البلد.
ّ
الدميقراطي

ة 
ّ
نات يف لبنان مل ت�شبح بعد قو

ّ
ّم اأّن املدو

ا تقد
ّ
ون�شتطيع اأن ن�شتخل�ش مم

�شغط كافية يف �شبيل التغيري الجتماعي وال�شيا�شي. وعلى الرغم من اأّنها 

الدقيق عن راأي املجتمع ككّل، لكّنها من  التعبري  اأن تكون  وحدها ل ميكن 

الآراء  ا من 
ً
لأّنها متّثل جزء  ،

ّ
العام الراأي  ت�شكيل  امل�شاركة يف  القوى  �شمن 

.
ّ
لدى �رشيحة من املجتمع يف تزايد م�شتمر
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د 
ّ
"مزو مب�رشوع  العمل  بدء  بعد  لبنان  يف  الطاقة  قطاع  حالة  تقومي  اإىل  الدرا�شة  هذه  تهدف 

خدمات التوزيع" يف موؤ�ش�شة كهرباء لبنان، وذلك بهدف اإ�شتخل�ش الدرو�ش للم�شتقبل من خلل 

الإجابة عن ثلثة اأ�شئلة مهمة:

ما هي اأ�شباب اإعتماد م�رشوع "مزود خدمات التوزيع"؟  -1

د خدمات التوزيع"؟
ّ
ّت اإىل ف�شل م�رشوع "مزو

ما هي الأ�شباب الرئي�شة التي اأد  -2

الناجمة عن م�رشوع  ال�شلبية  النتائج  الو�شع احلايل يف �شوء  التعامل مع  كيف ميكن   -3

"مزود خدمات التوزيع"؟
د خدمات التوزيع" هو يف الأ�شا�ش عقد خدمة يهدف اإىل خدمة 

ّ
فعلى الرغم من اأّن م�رشوع "مزو

اإيرادات موؤ�ش�شة كهرباء لبنان من جهة اأخرى، وذلك من  اأف�شل من جهة وتعظيم  العملء ب�شكل 

خلل احلد من اخل�شائر الفنية وغري الفنية، اإ�شافًة اإىل تنفيذ اإ�شتثمارات يف �شبكة التوزيع مبا يف 

ذلك تركيب ال�شبكة الذكية التي �شوف ت�شمح بال�شيطرة الكاملة على توزيع الطاقة يف لبنان، اإّل 

اأّن النتائج جاءت غري مر�شية. فلقد واجه امل�رشوع عقبات عديدة ناجتة عن اأ�شباب خمتلفة كعدم 

اإدارة  اإىل  اإ�شافًة  الإ�شت�شارية  اخلدمات  املناق�شة،  ال�شيا�شية، حت�شري  الق�شايا  امل�شغلني،  كفاءة 

التغيري.

ل، تناول ال�رشاكة بني القطاعني العام 
ّ
وقد مّت تق�شيم هذه الدرا�شة اإىل ثلثة ف�شول:الف�شل الأو

واخلا�ش، والف�شل الثاين تناول و�شعية موؤ�ش�شة كهرباء لبنان، يف حني اأّن الف�شل الثالث تناول 

د خدمات التوزيع".
ّ
حتليل م�رشوع "مزو

د خدمات الطاقة" 
ّ
ا، بع�ش التو�شيات من وجهة نظر الباحث الذي يرى اأّن م�رشوع "مزو

ً
واأخري

لن يوؤدي اإىل حتقيق الأهداف املعلنة، لذلك لبد من اإنهاء العقد يف اأقرب وقت ممكن بهدف احلد 

د خدمات التوزيع" لي�ش حًل 
ّ
من النتائج الكارثية التي قد تن�شاأ يف حال الإ�شتمرار؛ فم�رشوع "مزو

ا ملع�شلة الكهرباء يف لبنان لأّنه يعالج مو�شوع توزيع الطاقة فقط، يف حني اأّن املعاجلة 
ً
جذري

حتتاج اإىل م�رشوع متكامل يتناول اإ�شافة اإىل توزيع الطاقة كل من توليد الطاقة ونقل الطاقة، 

و�شوًل اإىل حتقيق التوازن بني العر�ش والطلب يف جميع الأوقات وبتكلفة اإجمالية معقولة.

"مزوّد خدمات التوزيع" يف موؤ�س�سة كهرباء لبنان

محمد سيف الدين
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ر هذا املفهوم 
ّ
ي�شّكل التخطيط ال�شرتاتيجي اأحد اأبرز عنا�رش الدارة احلديثة. ولقد تطو

منذ  العاملية  القت�شادية  الأزمات  ظهور  ومع  اخلا�ش.  القطاع  يف  اخلم�شينيات  منذ 

العامة، بداأت خطوات ادخال التخطيط ال�شرتاتيجي يف   املوارد املالية 
ّ
ال�شبعينات و�شح

العام. القطاع 

اإىل  الثمانينيات  يف  وانتقلت  الأمرييكية  املتحدة  الوليات  يف  جرت  املحاولت  اأوىل 

العام  القطاعني  بني  ال�شيء  بع�ش  تختلف  ال�شرتاتيجي  التخطيط  اآليات  اأّن  على  اأوروبا 

واخلا�ش.

ا التخطيط ال�شرتاتيجي، وهذا ظاهر يف عدد 
ً
بداأ القطاع العام يف لبنان اعتماد تدريجي

ا اأّنه على التخطيط ال�شرتاتيجي اأن يندرج يف اإطار 
ً
من الوزارات واملوؤ�ش�شات العامة، علم

العام  القطاع  ا يف 
ً
اإلزامي ال�شرتاتيجي  التخطيط  العامة وحتديثها وجعل  الإدارة  ا�شلح 

اللبناين.

للموؤ�ش�شات  الأف�شل  الو�شيلة  هو  ال�شرتاتيجي  التخطيط  باأّن  القول  ميكن  وبالتايل 

ة لت�شيري املرافق العامة. فهو ي�شتند على عنا�رش اأربعة 
ّ
وال�رشكات لبلوغ الأهداف املرجو

قيد  ال�شرتاتيجية  و�شع  ال�شرتاتيجية،  اعتماد  بالإدارة،  حتيط  التي  البيئة  درا�شة  وهي 

ا تقومي ال�شرتاتيجية، اإن على ال�شعيد الداخلي اأم اخلارجي.
ً
التنفيذ واأخري

 من اأن�شنة الدارة بحيث اأّن �شوت 
ّ
ة ل بد

ّ
ويف مطلق الأحوال، ولتحقيق الغايات املرجو

اأ�شحاب  على  العتماد  واأّن  كما  ال�شرتاتيجي،  بالنجاح  ة 
ّ
اأهمي له  املوّظف  اأو  العامل 

ة يف م�شاريع تطوير الدارة.
ّ
الخت�شا�ش التغيري يف الذهنيات هما عاملن ل يقّلن اأهمي

اللبنانية  العامة  الإدارة  يف  حديثة  ا�شرتاتيجية  تقنيات  اإدخال  ال�رشوري  من  اأ�شبح 

يف  التاأخري  بع�ش  اأظهرت  قد  املحا�شبة  لأّن  النتائج،  اأف�شل  على  احل�شول  بهدف  وذلك 

نة. لذا يقت�شي يف بع�ش الأحوال اقتبا�ش بع�ش ال�شرتاجتيات 
ّ
اعتماد ا�شرتاتيجيات معي

خال�شة  باإيجابية   
ّ
ويرتد مفيد  هو  القطاعني  هذين  بني  فالتعاون  اخلا�ش،  القطاع  من 

على حتديث الإدارة.

التخطيط ال�سرتاتيجي يف القطاع العام: درا�سة حالة 

التخطيط ال�سرتاتيجي يف الإدارات العامة اللبنانية
أ.د. جورج لبكي
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Initiative and anticipation
Lately, the army had heroic stances based on boldness and intelligence that flourished 

and cascaded in our golden records. Our units highlighted these stances at the eastern 
borders by revealing the goals of the terrorist before being completed and nipping them 
in the bud, therefore turning their expected hostile consequences into illusions, confusion 
and turmoil and halted terrorism that was aiming to generalize its empty resounding 
statements concerning hitting the institution, causing the fall of martyrs, terrorizing 
villagers and shaking trust and safety. 

We are not underestimating the danger that the last operations have caused us 
wounded soldiers. However, what happened is a definite frustration of the dangerous 
repercussions that terrorism was aiming for and waiting for. Therefore, it resorted 
to increasing its “suicidal and bombing” acts that multiplied even though they were 
destined to fall and fade away. 

All the previously mentioned encouraged all parties that are related to us to shower us 
with commendations, confirm their supporting stances and increase their cooperation. 
For in this case, we all have common interest although we hold the bigger share of 
worry and threat. 

We are executing our preemptive successful acts and pumping momentum in our 
preparedness in order to preserve our citizens and protect our land on one hand 
and preserve humanitarian dignity everywhere on the other hand. We are in an 
“anticipation” case with terrorism, it is not a race. We hit it before it is able to reach 
our levels. Terrorism will not go in parallel with us in spreading our impact over our 
national land, we are not racing it. It does not have a place in here, there is no fertile 
land, no barren land nor any other kind of land. 

The whole world tends to consider terrorism an intruder. This is why the world is 
united in its face, including institutions, committees and media outlets as well as the 
holy religions that all reject this deviated destructive mentality and refuse to remain 
under their wings with fake slogans and mottos that have no relation whatsoever with 
them. 

Brigadier General Ali Kanso
Director of Orientation
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*

Introduction
According to the World Bank(1), Lebanese 

citizens incur on average 220 interruptions of 
electricity per year, which is the worst performance 
in the Middle East. Today, electricity production 
stands at around 1,500 megawatts (MW) while 
demand exceeds 2,400 MW at peak times, resulting 
in rationing cuts from between 3 to 20 hours a day, 
depending on where you are in Lebanon(2).

The main reason behind choosing this topic is 
the dramatic deterioration of the power sector in 
Lebanon, especially after the commencement of 
the Distribution Service Provider (DSP) Project in 
"Eléctricité du Liban" (denoted by EDL). So it will 
be valuable to evaluate this experience and address 
the weaknesses & mistakes made in each stage before 
and during the project implementation, in order to 

1- www.worldbank.org.
2- www.georgessassine.com, A New Vision for Lebanon.

Mohamad Seif Edine

DSP Project in 

"Eléctricité du Liban"
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take lessons for future by answering three important questions:
1. What are the drivers of adopting DSP Project ?
2. What are the main reasons behind the failure of DSP project? 
3. How can we deal with the current status in light of negative 

consequences resulted by the DSP Project ?
Successively, the institutional approach that I have chosen to 

adopt led me to analyze the public private partnership (ppp) 
(chapter 1), the situation of EDL (chapter 2) and the DSP project 
analysis (chapter 3).

I- Public-Private Partnerships
1- Definition of PPP
Many definitions of the PPP(3) were made by economists 

and practitioners, but some of it will be mentioned in order to 
understand the typical notion:

• PPP is a common project established between the private party 
and the public party. The relationship is based on the experience 
of each sector in a way forming an obvious predefined public 
requirements associated with deliberate risk sharing.

• PPP means that public and private parties are agreed to share 
their power and skills to achieve a common interest. 

• PPP is a collaborative model that aims to achieve public 
interest through a contractual engagement between the public 
party which lacks the capabilities, and the private party which is 
able to cover the public deficiency.

• The public sector in the partnership agreement may either 
contribute to the investments of the intended project or allow the 
usage of the main fixed assets for the operation process, while the 
private sector can use flexible styles of management that may not 
be available in the public sector, which often adopts bureaucracy. 

3- http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/what-are-public-private-partnerships.
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• PPP means that each party of the partnership agreement 
has obligations and responsibilities to build or operate a public 
facility, and they have to allocate the potential risks between 
them according to their capacities and qualifications to achieve 
value for money.

2- Types of PPP agreements(4)

Public sector can apply several types of PPP agreement; this 
depends on the project requirements compared with the 
resources available in the public party, which usually seeks 
for the experience of the private sector that has better project 
and risk management (for instance: improving service quality, 
transferring risk, maintaining service control).

Public private partnership agreements have many forms. 
However some of it will be addressed as follows:

• Just Finance: 
The public entity in this case has the capacity to design, build 

and operate the project; however he lacks the financial resources. 
The role of the private party here is restricted in ensuring the 
funds needed to carry out the public service or project.

These partnership agreements are usually made by the private 
financial institution that is able to lend long term loans.

• Operation & Maintenance Contract (O & M): 
The role of the private party in this type of partnership 

agreement is to operate and maintain an already existing facility 
(or asset), and therefore the government may grant to the private 
party the right to charge tolls to the users in order to help finance 
the improved operation and maintenance of the facility. This 
partnership agreement has a determined time specified in the 
contract documents.

4- Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance, by E.R. Yescombe.
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The public entity, in case of O&M, asks for private cooperation 
because he lacks the technical capacity to operate and maintain 
such facility. However the ownership of the facility remains 
public.

• Build & Finance: 
In this type of partnership agreement, the private party 

undertakes only the role of constructing the asset. In addition to 
that, he is responsible for financing the capital cost throughout 
the construction time limit.

• Design-Build-Operate (DBO): 
In this type of partnership agreement, the public entity provides 

the necessary funds to the private party which is responsible for 
designing, building and operating the facility.The private party is 
then paid a management fee according to performance standards. 
This type of partnership may be suitable for very large projects 
for which the private sector is unable to finance wholly. 

• Design-Build-Finance-Maintain (DBFM): 
In this type of partnership agreement, the private party is 

responsible for designing, building, financing and maintaining the 
asset, while the operating task remains under the responsibility 
of the public entity.

DBFM agreement is deemed a long term contract.
• Design-Build-Finance-Maintain-Operate (DBFMO): 
This kind is a typical type of PPP agreement since the private 

party is responsible for designing, building, financing, operating 
and maintaining the asset. Such agreement is usually deemed a 
long term contract. The ownership of asset or facility in DBFMO 
remains public.

• Build-Own-Operate (BOO):
In this type of PPP agreement, the private party builds, owns 

and operates the facility with some degree of encourgement from 
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the government. In such agreement, the government doesn't 
provide direct funding but it may offer some financial incentives 
such as tax-exempt status. Furthermore, the private party owns 
and operates the facility independently. 

• Build-Operate-Transfer (BOT): 
Under BOT, the private party builds, operates and then transfers 

the ownership of the facility to the public entity at the end of the 
operation period. Massive initial investment of private funding 
sources is therefore required from this private party and is to be 
repaid from the tolls collected from users.

• Build-Own-Operate-Transfer (BOOT): 
A BOOT agreement is often seen as a way to develop a large 

public infrastructure project with private funding. In this type 
of partnership agreement, the private party designs and builds 
the facility (ex: airport, power plant...) to the public entity. 
Moreover, the private party owns and operates such facility for 
a specified period of time (defined in the PPP contract, usually 
from 20 to 30 years). However after that period the ownership of 
the facility will be reverted back to the public authority under a 
predetermined price.

•Build-Lease-Operate-Transfer (BLOT):
In this case, the private party is responsible for designing, 

financing and building the facility on a leased public land. In 
addition to that, the private party operates the facility for the 
duration of the lease and after that transfers the ownership to the 
public entity. 

• Concession: 
This type of agreement states that the public entity will give 

the private party the exclusive right to operate, maintain and 
make investments in certain public facility (ex: water plant 
concessions), for a given period of time, while the ownership of 
the asset will be reverted back to the public authority after the 
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end of the contract. Moreover, the concessionaire agrees to pay 
a percentage ratio of the outcomes to the public entity according 
to the contract conditions.

2- Models of Public-Private Partnerships
The forms of agreement between the public party and the private 

party differ according to the degree of private sector involvement 
from one side and the extent of risk sharing on the other side.

The following figure is a Canadian sample of PPP(5) classification 
and it shows a scale of PPP starting from the minimum level 
of private sector involvement to the maximum one which is 
privatization:

3- PPP Benefits
 • Value for money 
Compared to traditional procurement, PPP Projects have more 

opportunities to achieve value for money, which is deemed the 

5-  The Canadian Council for PPP.

Figure 1: The scale of PPP
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essential goal of procurement. This fact can upgrade the quality 
level of the project and achieve the public interest without any 
additional funds.

• Allocation of risk
One of the probable advantages of adopting PPP is mitigating the 

potential risk that may arise during the project implementation 
by transferring it to the private sector. But since risk is sometimes 
costly, the public sector has to compare between the cost of 
bearing the risk and the cost of transferring it.

• Input v/s Output 
Moving from input based contracts to output based contracts 

can deliver more flexible area for the private sector to select 
the inputs and the process that will lead to obtain the required 
output. This fact will encourage economic operators to be more 
competitive by reducing the input price as much as possible. On 
the other hand, using output specification will induce innovation 
since economic operators are not limited to adopt a certain 
process to deliver the service because the concern is the result 
rather than the mechanism.

• Access to private capital
That will lead to reduce government budget and budget deficit 

by taking the advantage of private investments.
• Quality
If planned properly, PPP can deliver better quality standards 

and services during the expected life of the project.

1.4 Challenges that surround PPP
Although PPP has many advantages, there are some challenges 

that face the partnership projects. Some of these challenges are 
addressed below:
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• High capital cost to the private sector
One of the disadvantages in partnership projects is that the 

public sector can borrow funds with lower interest rate (for 
instance treasury bonds), while the private sector suffers from 
high cost of capital. This fact can probably affect the total cost of 
the project.

Moreover, the cost of potential risks in the field of building, 
operating and maintaining the project is not taken into 
consideration. However, in the case of private sector it will be 
regarded, causing further increase in the project’s total cost.

Therefore, the argument in this section states that the public 
sector can borrow funds at a lower interest rate than the private 
sector does. 

• Return on investment
Any PPP agreement aims at achieving mutual benefits for both 

public and private parties, where public sector aims to attain 
public interest, and private sector seeks for making profit.

Hence, the return on investment is a critical element considered 
by the private party when making a partnership agreement, 
because he aims to maximize his profit as much as possible. In 
addition to that, the private party usually requires high rate of 
return on investment in order to cover the different risks that 
may arise during the project implementation.

It is important for the public sector to know that any project 
has unforeseen results. So he should balance between the rate of 
return on investment and keeping reasonable incentives for the 
private party in order to foster the participation of the greatest 
possible number of economic operators. 

On the other hand, enhancing competition would help the 
public party to limit the exaggerated rate of return on investment 
submitted by the private parties, who would seek for innovation 
in order to reduce their operating costs.
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• Limitation of transparency and accountability
During the implementation of the project, the public party 

seeks for maximizing accountability and transparency, while the 
private party does not consider these principles because he is less 
prone to reveal his expenditures and the way he operates due to 
confidentiality.

• The possibility of bankruptcy
Other essential risk that faces public private partnership 

agreement is the financial situation of the economic operator 
who is able to go bankrupt due to several unforeseen reasons. 
However, the public party can control this risk either in the 
tender preparation (review the financial standing and the 
historical projects of the economic operator) or by including 
the PPP contract deliberate penalties and securities which may 
reduce the potential damages in case of bankruptcy (for instance: 
asset liquidation).

The argument in this section states that bankruptcy remains 
a serious challenge for the public sector. However, it could be 
limited through tender preparation phase.

• Social consideration(6) 
Another challenge that surrounds PPP projects is the fate of 

public employees after the commencement of the project. This 
issue must be discussed and treated in the sense of ensuring a 
fair fate for public workers. Otherwise, the project will be faced 
with strong resistance which may hamper the operation process 
and make it difficult.

Public & private parties have to agree in advance about the 
fate of public employees, and the possibility of dismissing or 
absorbing them into the new project.

6- http://www.apec.org.au/docs/adb%20public%20private%20partnership%20handbook.pdf (Asian Development 
Bank – Public Private Partnership Handbook).
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• Political & economical stability
PPP agreement is usually established to mitigate the public 

party's burden and operate infrastructure projects. However, the 
political & economic stability remains the main challenge for the 
project to achieve its objectives, because economic fluctuations 
threaten the project financially, and thus lead to failure.

II- Situation Of "Eléctricité Du Liban" (Edl)
1- Introduction
Eléctricité du Liban (denoted by EDL) is the only Lebanese public 

institution that is responsible for the production, transmission 
and distribution of electric power on all Lebanese territories. It 
has seven power production plants that work on either fuel or 
gas. The fuel consumption ratio represents approximately 33% 
(as an average) of the total imported national fuel, while in terms 
of dollars, this ratio is about 475 million USD in 2004 & 900 
million USD in 2006 .(7) (see figure 2 below)

Lebanon currently encounters an energy challenge that 
influences its overall economy. This is because the power 
sector is not able to cover all the domestic demand due to its 

7-  Understanding Energy Use in the Industrial Sector of Lebanon, Survey 2006, ALI/LCEC Report.

Figure 2: Lebanese Consumption of Oil Products per Sector 
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aging power generation plants which have limited capacity, in 
addition to their costly maintenance. The total supply of EDL is 
around 1500 mega watts, while the total demand that is required 
in Lebanon to ensure a continuous power feeding is about 
2300 mega watts. However, this gap is prone to be aggravated 
because of the increasing demand on electric power as a result of 
population growth and Syrian refugees crisis.

Furthermore, the energy sector has a poor technical situation, 
since it relies on inefficient assets that are used for the purpose 
of producing energy. On one side this fact is affecting negatively 
the electric supply process, and on the other side, it increases the 
EDL’s burden due to the high rehabilitation cost of these assets.

Currently, most end users in Lebanon are relying on private 
generators in order to compensate the deficiency of the public 
power supply. (see figure 3 below)

Since Lebanon does not produce oil (at least until the present 
time), EDL is fully relying on the imported fuel to maintain 
power production, where the continuous rise in oil prices is 
making matters worse and worse(8), especially with the absence of 
any alternative resource.

 The situation of EDL is assessed along four dimensions:

8-  Despite the decline in oil prices during the last two years, but it is expected that oil prices will bounce back.

Figure 3: Power Generation in 2006 (GWh)
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2- Technical situation: It is mainly associated with 
generation and transmission status. 

a- Generation: 
There are two types of power generation in Lebanon. The 

first one is generating through thermal plant, and the second 
one is generating through hydraulic plant. In addition to that, 
there is the outsourcing energy which is transmitted from Egypt 
(527 GWH(9)) and Syria (589 GWH), and such imported energy 
represents 7.5% of the national electric production.

 • Hydraulic plants:
Hydraulic plants (Barid, Ibrahim & Litane), are constructed to 

produce 274 mega watts. However, the actual amount produced 
currently is 190 mega watts. These plants represent 4.5% of the 
national electric production.

 
• Thermal Plants: 
Thermal plants are constructed to produce 2083 mega watts. 

However, the actual amount of mega watts produced currently 
is 1685 mega watts. These plants represent 88% of the national 
electric production. They are classified technically as follows:

- Zouk and Jieh as fired steam turbines.
- Baddawi & Zahrane as Deisel fired combined cycle gas 

turbine.
- Baalbek & Sour as diesel fired open cycle gas turbine.
The fluctuation of fuel cost per KWh ranges between 9 USC(10) 

to 22 USC. Figure 4 below illustrates the variation of thermal & 
hydraulic production in Lebanon.(11) 

9- GWH: Gega Watt Hour
10- USC: United States Cent
11-  http://www.almee.org/pdf/L'ENERGIE%20AU%20LIBAN%202006.pdf
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In 2009, the average monthly demand was 2100 mega watts, 
while the average monthly supply was 1500 mega watts, knowing 
that demand’s summer period was 2450 mega watts.

The total annual demand in 2009 was 15000 GWh, while the 
total annual supply & import of electric power was 11522 GWh. 
This shows a supply gap of 3478 GWh. 

In general, the capital city of Lebanon is supplied with electric 
power for 21 hours /day, but the other regions are supplied with 
16 hours/day.

The generation mechanism is deemed costly compared to other 
mechanisms, in addition to the very old power plants that need 
continuous and costly maintenance (Figure 5 below shows the 
gap between supply & demand during two months in 2006)(12).

12-  EDL, Energy EDL, Base Year Data Report, p. 75.

Figure 4: variation of thermal v/s hydraulic electric production in Lebanon 

Figure 5: Difference between produced & demand energy on Jan & June 2006 
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b- Transmission: 
The transmission network has high technical losses rate 

which is 15% due to inadequate lines and high loading. It lacks 
1920 meters (located in Mansourieh). However, these missing 
lines can complete 220 kv loops which would improve electric 
transmission and then mitigate the technical losses. 

3- Financial situation:
EDL has had a very bad financial situation for many years. The 

annual budget deficit is estimated around 400 million USD. 
This gap is covered yearly by the government’s support as a 
form of subsidies. 

The deterioration of the financial situation is primarily due to 
the law of fixing electrical tariff value despite the continuous rise 
in oil prices.

In Lebanon, 20% of the national debt is occurred by EDL 
deficit, which means that this sector needs a remedial action 
plan to reduce the financial gap.

a- Tariff structure:
Lebanon’s electricity tariffs are high compared with regional 

standards and the quality of services provided, but they are 
considered too low to cover all the costs of EDL. Most power 
produced in Lebanon is thermal-based generation. Accordingly, 
the tariff value depends on oil price. There are 3 basic tariff 
values: low voltage tariff, medium voltage tariff and high voltage 
tariff. 

The value of electricity tariff in Lebanon is correlated with oil 
price. However, the current tariff value was established when 
the price of oil barrel was 25$. And despite the huge increase in 
the price of oil barrel (until the end of 2014), the tariff remains 
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constant according to a special law, which aimed to keep the 
electricity tariff affordable.This financial gap resulted from  
the fact that increasing oil prices are covered by the Lebanese 
government as a form of subsidies. 

The tariff value in Lebanon is almost close to the value of 
tariffs applied in countries that rely on the imported fuel oil for 
electricity production.

Figure 6 below shows the variation of tariff value among 
different countries.(13) 

b- High cost of fuel: 
The cost of KWh produced compared to the revenue per KWh 

sold is too low due to the high cost of fuel and to the low tariff, 
in addition to other losses (see figure 7 below).

The contribution of fuel cost to the total cost structure of EDL 
is very high as explained previously. For instance, the total cost 
of fuel in 2008 was 11450 million USD which represented 75% 
of the total operation cost.

While in 2009, it was 1165 million USD which represented 
62% of the total operation cost. 

13-  World Bank, Energy efficiency study in Lebanon – Dec 2009.

Figure 6: Tariffs in US cent/KWh 
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c- Losses:(14) 
The entire losses resulted in EDL are 40%, classified as:
- Non technical losses about 20%;
- Technical losses about 15%;
- Uncollected bills(15) about 5%;
The World Bank Group defines the technical wastes as “occur 

naturally and consist mainly of power dissipation in electricity 
system components such as transmission and distribution 
lines, transformers and measurement systems”, while the non-
technical wastes: “are caused by actions external to the power 
system and consist primarily of electricity theft, non-payment 
by customers and errors in accounting and record-keeping”.

• Non technical wastes and bills collection:
The rate of non-technical wastes are not the same, as it varies 

from one region to another, for instance the theft of electric 

14-  World Bank, Energy efficiency study in Lebanon- Dec 2009.
15-  According to ALAKHBAR Newspaper (http://english.al-akhbar.com/node/7234): "The government-

controlled electric company continues to be a burden on Lebanese taxpayers despite its monopolistic status. 
Unpaid bills are one reason for its heavy financial losses, and many of those are owed by leading politicians. 
Energy Minister Gebran Bassil continues to correspond with the Lebanese electricity company (EDL) 
concerning outstanding payment on the bills of politicians and other personalities. On 23 April 2010, the 
minister sent a letter (#907/O) to EDL’s general director. It requested that the director inform former and 
current officials and some personalities and institutions about the need to pay outstanding bills one month 
after receiving the request".

Figure7: Technical and non- technical losses 
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power in the capital is around 9%, while it ranges between 40% 
and 50% in other provinces (see figure 8 below).(16)

Similarly, the rates of bills collection are different among 
regions(17). It varies from 62% and 97%.

4- Administrative situation:
Regarding the human resources aspect, EDL has 1125 public 

servants (this number is decreasing due to annual retirement, 
while the actual number of employees required to fulfill the 
institution's organizational chart is 5027. In addition to 2000 
daily contractual labors known as GAT workers (employed by 
politicians without any professional standards).

Moreover, EDL suffers from high political interferences and 
high bureaucratic regulations, which make the management 
system almost inefficient.

16-  World Bank, Energy efficiency study in Lebanon- Dec 2009.
17-  According to ALMONITOR Web Page (http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/01/lebanon-

electricity-supply-debt-disaster.html): "There are the issues of administrative corruption including the EDL’s 
failure to collect owed bills from subscribers, in light of the security conditions in some areas in the Bekaa 
Valley, in northern Lebanon and in the Palestinian refugee camps. According to the study, the cumulative 
total of EDL’s uncollected bills amounted to nearly $1 billion by the end of 2014. A quarter of these bills are 
owed by the Palestinian refugee camps in Lebanon, whose sum has risen in the last three years by more than 
a third. This overall figure is expected to rise in the coming years, given the presence of more than 1 million 
Syrian refugees in Lebanon, some of whom are illegally consuming electricity.

Figure 8: Distribution of non-technical losses 
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III- DSP Project Analysis
1- Reasons behind implementing DSP project 
As described in chapter 2, the lebanese power sector suffers 

from complicated problems on all financial, administrative and 
technical levels. 

EDL summarizes its short-term needs, before the 
implementation of DSP Project, as follows:

a- Reduce energy inefficiency:
Energy waste is defined as the difference between the financial 

value of the generated power and the collected financial value of 
this power. Consequently, energy waste includes the technical 
& non technical losses.

The energy waste in Lebanon varies from 60% (between 1994 
& 1996) to 35% (between 2003 & 2005).

These losses constitute a real challenge to the financial 
situation of EDL & the lebanese treasury as well.

The technical losses were almost fixed during the period from 
2002 to 2007 (15 %), while the non-technical losses, which 
include energy theft & uncollected bills, decreased in that 
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period to reach 18% in 2007 (see figure 9 below)(18).
EDL has to resolve these serious losses resulted from technical 

and non-technical wastes, for the purpose of increasing the 
revenues and improving the financial standing of the institution, 
in order to allow more investments in energy production.

b- Construction of distribution facilities: 
Since the distribution network is aging and overloaded, EDL 

needs to provide new connections and install additional indoor 
and outdoor substations and transformers. This action will help 
to reduce technical waste and increase energy efficiency.

c- Improve bill collection:
The rate of uncollected bills in EDL is roughly 20%. However, 

if such rate could be decreased, it can reduce non technical waste 
and increase revenues as well as mitigating the financial gap.

Accordingly, EDL expects from DSP Project to improve the 
distribution services and balance gradually the power supply and 
bills collection among provinces.

2- Objectives of the DSP Project
DSP project is a contractual PPP that aims to operate and 

maintain the distribution department at EDL, in addition to 
other tasks specified in the contract documents. This project was 
adopted to improve energy distribution service in Lebanon. It 
aims to reform and operate some EDL functions according to 
a contractual partnership that includes mobilization, network 
survey, plans & programs, installation of distribution technical 
requirements, network operation & maintenance, smart grid, bill 
collection and optimizing customer service.

DSP Project seeks for three qualified economic operators 

18-  World Bank, Energy efficiency study in Lebanon- Dec 2009.
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that have high financial and technical capacity in order to make 
the necessary investments for the purpose of upgrading the 
distribution network to deliver better customer service.

The promotion of the project stated that it will reduce the 
technical and non-technical waste from 40% to 12% over four 
years. Also, it will increase the value of fixed assets by 682 million 
USD(19) without any cost to the institution. Moreover, it is 
expected that the revenues of the project will cover its costs after 
two years from the commencment.  

With reference to the consultant’s description, service providers 
have to plan, design, construct the distribution facilities, operate 
& maintain and implement smart. Mrid moreover they have to 
provide bill collection, meter reading and customer services. 

On the other hand, the economic operator shall ensure a 
smooth transition by performing the adequate mobilization and 
conducting a network infrastructure survey, as he has to make 
all the necessary investments and plans associated with network 
development, in addition to other duties as follows:

Asset Management Activities, construction of distribution 
facilities (extension and re-enforcement), operation and 
maintenance, execution of smart grid (developed metering 
measurement), meter control, collecting bills, customer services 
and reporting to the owner (EDL).

19-  Declared in feasibility study made by the project’s consultant.
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Main Tracks Project Activities

Preparation and Survey
Mobilization Activities

Network Survey Activities

Planning and Expansion
Plans and Programs

Asset Management Activities

Construction & Implementation 
Tasks

Construction of Distribution 
Facilities

Operation and Maintenance

AMI Activities

Customer Service and Bill 
Collection

Meter Reading Activities

Bill Collection Activities

Customer Services Activities

Coordination & Management Management and Reporting 
Activities

3- The scope of work is presented as follows(20):
a- Prepare services related to Project Mobilization in terms of 

vehicles, equipment, and personnel within the first two months 
of the contract.

b- Complete a comprehensive Network Survey to assess the 
condition of all assets, develop network mapping of such assets. 
This shall be conducted within the first six months of the contract.

c- Develop all Plans and Programs for each of the activities to 
be performed by the Service Provider in executing this contract. 
These Plans and Programs shall be delivered within the first six 
months of the contract.

d- Services related to the Construction of Distribution Facilities 
in correlation with network extension and re-enforcement that 
will be conducted throughout the contract period:

20-  Appendix 3A “scope of services” .
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• Ensure new subscriptions to the clients;
• Installation and commissioning of indoor and outdoor 
Substations (MV, MV/LV): installation of panels, installation of 
transformers (pole mounted and ground mounted), installation 
of distribution boards, etc...
• Installation and commissioning of OHL including poles 
(MV and LV steel, concrete, and wooden poles): excavation, 
installation, painting of steel poles, cutting of wooden poles, 
etc...
• Cable laying and OHL (MV and LV): civil works, cable laying, 
termination and joints, installation of Overhead Lines, etc...
• Maintaining a record of all activities and works performed.

e- Services related to the Distribution Network Operation and 
Maintenance that will be conducted throughout the contract 
period:

• Operations Services
• Maintenance Services
• Repair Services
• Management and Coordination Services

f- Services referred to the execution of Advanced Metering 
devices (responsible for purchasing & installing) that will be 
conducted throughout the contract period:

• Advanced meters with all necessary accessories at customers.
• Advanced meters with all necessary accessories at MV feeders.
• Advanced meters with all necessary accessories at MV/LV 

transformers.

g- Services related to Meter Reading activities that will be 
conducted throughout the contract period:
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• Undertake the role of reading customer’s meter.
• Control the current existing meters in addition to the new 
smart meters that will be installed according to the project’s 
scope.
• Develop a procedure for the detection of infringements.
• Keep the data of meter records.

h- Services related to Customer Services that will be conducted 
throughout the contract period:

• Address and resolve the complaints originated by the 
customers.
• Take over the responsibility of customer requests associated 
with operation process of distribution service.
• Inform the responsible parties to dispatch the technical teams 
in order to perform the necessary fault isolation and power 
restoration.

i- Services related to Bill Collection Activities that will be 
conducted throughout the contract period:

• Manage the whole process of collecting the bills which are 
issued by EDL.
• Service provider shall transfer the value of collected bills to 
the financial account of EDL.
• Organize and prepare the relevant figures associated with 
the process of bill collection and service quality in order to 
support the management of EDL about the progress of work.
• Provide and maintain detailed records of customer bill 
collection and accounts receivable.
• Discover the illegal connections in favor of increasing 
collection rate; 
• Adopt a meter reading scheme that would improve the 
collection process as well as the collection rate.
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• Identify and record all outstanding accounts and take all 
necessary measures to collect outstanding accounts.
• Report all non-paying customers, disconnect and re-connect 
activities.

3- Tender preparation
a- Procurement procedure:
The procurement procedure conducted was a restricted tender 
(two stages including prequalification) because DSP contract 
is deemed complex, as it involves procuring goods, service and 
works.
The aim of conducting this method is to achieve the main goal 
of effective procurement which is maximizing the “value for 
money” without neglecting the importance of technical aspects 
in such complex projects.
Moreover, the performance level of economic operators will 
be measured by using key performance indexes in order to 
evaluate the service quality.

• Contract duration: the economic operator shall execute 
the requested services over 48 months subject to extension 
depending on the performance of the Service Provider, upon 
agreement by both parties. In the case of extension, the Service 
Provider prices will be revised subject to Owner / Program 
Manager Approval.

b- Awarding criteria:
Since the contract is considered complex and needs high 

qualified economic operators, the award criteria is MEAT.
• Scoring formula: subject to ITB Instructions to Bidders, 

the public authority will award the contract to the private 
party, whose technical and financial evaluation can get a 
highest score depending on the following equation:

Total score = { (TTS / TTmx) * 0.30 } + { TFTMk * 0.70 } 
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Abbreviations:
TTS: Technical Tender submitted.
TTmx: The maximum technical marking of all Tenders 

submitted.
TFTMk = (Minimum of all Financial Tender) / (Financial 

Tender)k.

c- General conditions
Payment mechanism: the following instructions reveal how 

the mechanism of payment would be during the contract 
implementation:

1. The Service Provider is entitled to invoice his activities and 
services on a quarterly basis throughout the project. The eligible 
Performance Compensation Payment I (PCPI) and Payment 
III, to be paid to the Service Provider.
2. The economic operator is entitled to invoice his activities 

and services on a quarterly basis throughout the project. The 
eligible Performance Compensation Payment II (PCPII) will be 
paid to the Service Provider with no adjustment.

3. The economic operator shall deliver an invoice before 15 
days after the completion of 30 days period to which the invoice 
applies. If the End Date falls on a date that makes the Service 
Provider’s last period of operation less than 30 days, the Service 
Provider shall submit an invoice that pro-rates the Monthly 
Payment based on the number of days that the Services and 
Activities were provided in the final period of operations.

4- Implementation of DSP Project:
After two years of contract beginning, the following 

observations were reported by the project management 
committee and supported by the control management in 
“Eléctricité  du Liban”:

a- Project Mobilization: Mobilization activities were supposed 
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to be delivered after two months from contract commencement, 
but economic operators haven’t performed it yet despite several 
postponements.

b- Network Survey: It was supposed to be performed after 
6 months from contract commencement, but the economic 
operators haven’t accomplished it yet, because they didn’t 
make the necessary investments. Moreover, they don’t have 
the technical capabilities to do such work. 

c- Plans & Programs: economic operators exceeded the time 
limit stated in the contract to perform the plans & programs. 
This shows that these economic operators are not performing 
seriously.

d- Construction of Distribution Facilities: the status was not 
improved regarding this mission, and the investments were still 
not enough comparing to the expected one at the beginning of 
the project.

e- Distribution Network Operation and Maintenance: this 
service is relatively improved, especially after ensuring new 
equipments specialized for detecting defects of underground 
power cables. However, it didn’t reach the desired level as 
indicated by KPIs . The economic operators, in that sense, 
shouldn’t only repair the damage, but they should also do all 
the necessary actions in order to avoid such damage in the next 
time.

f- Advanced Meter Infrastructure: the core of this mission is 
to substitute all customer meters by smart meters in order to 
proceed with the new network, while actually nothing is made 
in that sense, as service providers.

g- Bill Collection Activities: economic operators conducted 
the same methods that were followed previously by EDL but 
with less efficiency, as they failed to introduce an action plan to 
achieve the objectives of DSP Project which aimed to increase 
the financial revenues. 
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In this regard, the following observations have been noticed 
recently:

- There is no increase in the collection rates as expected;
- The number of errors of meter reading remains high;
- Delays in the delivery process of bill collection, especially 

the one that is related to medium voltage;
- Delays in the process of disconnecting the power supply 

when the customers don’t pay their bills;
h- Customer services: it didn’t reach to the required level as 

stated in the terms of reference (TOR), since service providers 
were still using the traditional procedures that were followed by 
EDL before DSP Project. On the other hand, service providers 
were didn't provide the project management committee with the 
administrative data necessary for key performance indicators.

Conclusion & Recommendations
DSP Project is mainly a service contract that aims to optimize 

customer service and maximize the revenues of EDL through 
reducing the technical and non technical losses. Also, it aims 
to carry out investments of distribution network, including the 
installation of the smart grid that will enable a full control on 
the power distribution which will lead to energy efficiency.

However, DSP Project encountered numerous obstacles due 
to the following reasons:

1- Project Consultancy:
Since consultancy services are deemed critical, the procurement 

method conducted to hire the consultant was a direct method 
which means there is no competition.

2- Inefficient economic operators:
The limited technical and financial capacity of economic 

operators didn’t fit the contract requirements. Moreover, they 
don’t have utility experience or background.
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3- Tender preparation: 
Some clauses in the tender documents were not clear and 

accurate, as it led to several conflicts between EDL and 
service providers in the implementation phase. The following 
observations are examples: 

• Ignoring of some substantial issues that affect the project 
progress (e.g. transition of GAT …).

• Non clear business process and ambiguity of roles 
and responsibilities between public institution and private 
companies which affects the performance of the latter as well 
as KPIs;

• The possibility of different interpretations for some 
concepts and procedures.

• The payment scheme is very stringent and risky;
• Conflict among Contract parties in interpreting the 

Conditions of Contract.
4- Political issues: 
The continuous strike of GAT (Ghob Al Talab - daily based 

workers) creates unstable environment in the EDL.

5- Change management: 
Lack of smooth administrative transition of the distribution 

sector as no preparations or plans were made in that regard. 
Moreover, the public servants didn't accept the rapid change 
as they were not involved in the transition process. However, 
they suddenly found themselves out of the business operation 
with limited authority.

Recommendations
• Based on the previous observations, it becomes obvious 

that DSP Project is going to fail and will not achieve the 
declared objectives because economic operators didn’t prove 
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their seriousness and efficiency, and on the other hand, they 
don’t have the financial capacity to invest in such project.

• From my perspective, it is recommend to terminate the 
contract as soon as possible and apply all relevant damages, 
penalties and securities drafted in the contract to mitigate the 
disastrous consequences that may arise in case of continuing.

• Furthermore, DSP Project is still not a radical solution to 
the dilemma of power in Lebanon, because it treats only one 
part of the body (distribution part). 

To rescue the power sector in Lebanon, we need an integrated 
project that consider not only power distribution but also 
power generation and power transmission, in order to reach 
the balance between demand and supply at all times and at a 
reasonable total cost.
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*

Introduction 
La planification stratégique comme outil de 

développement des organisations a commencé 
à se développer dans les années cinquante du 
siècle dernier et a été principalement utilisée 
dans le secteur privé. A l’inverse, l’administration 
publique s’est développée entièrement sur une 
base juridique à savoir les lois et les règlements. 
Cependant, de nos jours les organisations dans 
les deux secteurs, privé et public, utilisent d’une 
manière ou d’une autre, la planification stratégique 
comme outil de développement et de performance. 
Théoriquement, la gestion stratégique et la 
planification stratégique ciblée dans les secteurs 
public et privé se concentre sur la formulation de 
la vision et des objectifs réalisables, contraignant 
de la sorte les employés de tous les niveaux de 
l’organisation. Cependant, l’utilisation de cet outil 
est différente dans les secteurs public et privé. Il est 
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certain que le secteur privé l’emporte sur le secteur public en 
efficacité et en actions orientées vers les résultats. Le secteur 
public libanais commence à s’intéresser de plus en plus à la 
planification stratégique qui doit devenir une arme privilégiée 
de la réforme administrative au Liban.

Origine de la planification stratégique 
En grec ancien, le mot «strathgia» signifie l’art de mener une 

campagne militaire. Si nous séparons le mot «stratos» (du grec 
στρατος) qui signifie «armée» ou «guerre» et ago, ce dernier 
signifie «gérer». Beaucoup de livres écrits pendant les périodes 
antiques et médiévales explorent l’art de la gestion de la guerre 
et les chercheurs y retrouvent aujourd'hui quelques principes 
similaires à la planification stratégique.

Toutefois, la planification stratégique que nous connaissons 
de nos jours s’est développée à partir des années 1950 lorsque 
parurent les premiers livres sur la planification stratégique 
moderne et la pensée stratégique. Les pères de la planification 
stratégique sont: Alfred Chandler (1918-2007), professeur 
d’histoire de l’entreprise dans la Harvard Business School, 
aux Etats-Unis, Philip Selznick (1919-2010), professeur de 
droit et de la société à l’Université de Californie, Etats-Unis, 
Igor Ansoff (1918-2002), russo-américain, mathématicien et 
business manager et Peter Drucker (1909-2005), professeur à 
l’Université de New York aux États-Unis. 

Alfred Chandler a publié son livre devenu un classique 
«Stratégie et Structure» en 1962, dans lequel il a fait valoir 
que toutes les entreprises performantes doivent avoir une 
structure qui correspond à leur stratégie et non l’inverse 
comme beaucoup croyaient jusque-là. Il a fondé sa théorie sur 
une étude approfondie des grandes sociétés américaines entre 
les années 1850 et 1920, sociétés telles que Dupont, General 
Motors et Sears et Roebuck. 
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Philip Selznick a lancé l’idée sur l’interrelation des facteurs 
internes de l’organisation avec des éléments du milieu 
extérieur qui a été décrite dans son ouvrage «Fondations de la 
théorie de l’organisation» (1948). Il existe une relation entre 
l’entreprise elle-même et l’environnement extérieur. L’essence 
même de cette idée est formulée le SWOT (forces, faiblesses, 
opportunités et menaces), où les forces et les faiblesses de 
l’organisation sont analysés dans le cadre des opportunités 
disponibles à l’organisation et des risques de l’environnement 
des affaires extérieures. 

Ansoff a inventé ce qu’on appelle les «analyses des lacunes» 
qui a été décrit dans l’un de ses premiers livres «stratégie 
globale» en 1969. Le principe de l’analyse des lacunes est 
encore largement utilisé lors de la définition de l’écart entre 
la situation actuelle de l’organisation et la situation future, 
où l’organisation veut être, en termes de vision. Lorsque ces 
deux points sont clairement définis et formulés, un plan de la 
réduction de l’écart peut être développé.

Peter Drucker a insisté sur la nécessité de fixer les objectifs 
et les buts de l’organisation. Il a comparé une organisation 
sans l’objectif, à un navire sans volant. En 1954, il a publié 
son livre «Pratiques de gestion» qui s’est avéré par la suite la 
base de la théorie de gestion objective, MBO (Management by 
objectives, ou gestion par objectifs). 

L’essence du MBO est de fixer les objectifs participatifs car 
selon Drucker la fixation d’objectifs au sein de l’organisation 
doit être partie intégrante et généralisée à tous les niveaux de la 
hiérarchie de l’organisation. Idéalement, lorsque les employés 
eux-mêmes ont été impliqués dans la définition et le choix du 
plan d’action à suivre, ils sont plus susceptibles de s’acquitter 
de leurs responsabilités. L’autre grande contribution de 
Drucker qui devient de plus en plus importante dans la gestion 
de l’organisation de nos jours est le rôle du capital intellectuel. 
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Il a préconisé que le travail intellectuel n’est pas hiérarchique ; 
en effet, dans le travail d’équipe, le membre de l’équipe le plus 
compétent dans l’accomplissement d’une tâche spécifique 
sera toujours un responsable secondaire, totalement séparé de 
la hiérarchie de l’organisation. 

Plus tard, dans la seconde moitié du XXe siècle, un autre 
universitaire bien connu a écrit à propos de la stratégie et de 
la gestion des organisations, Henry Mintzberg, professeur 
de gestion de l’Université McGill à Montréal au Canada. Il 
a lancé quelques critiques envers la planification stratégique 
faisant valoir que l’étiquette «planification stratégique» devrait 
être supprimé, car selon lui, la planification stratégique a 
nui à la réflexion stratégique. Il conclut que la planification 
stratégique échoue souvent parce qu’elle n’est pas la même 
que la réflexion stratégique. La planification est alors une 
analyse qui brise un objectif en étapes, officialisant ces étapes et 
articulant les conséquences attendues. En revanche, la réflexion 
stratégique est un sujet de synthèse. Il s’agit de l’intuition et 
de la créativité. Le résultat de la réflexion stratégique est une 
perspective intégrée qui doit être libre d’apparaître à tout 
moment et n’importe où dans l’organisation.

Un grand nombre de penseurs et d’écrivains ont également 
écrit sur le thème comme Porter, Chan Kim, Mauborgne, 
Moore, Poister, Anneau, Perry, Streib, Bryson, Vinzant et 
bien d’autres. Bien que la planification stratégique au départ 
était principalement utilisée le secteur privé on remarque, à 
partir des années, que l’administration publique a commencé 
à s’intéresser aux principes de planification stratégique.

Les bases de la planification stratégique
La planification stratégique est le processus de planification 

qui permet aux organisations, aux institutions, aux sociétés et 
aux administrations dans les secteurs privé et public d’élaborer 
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des stratégies pour accomplir des visions, des missions et des 
objectifs. La planification stratégique comporte quatre éléments 
fondamentaux: l’étude de l’environnement de l’organisation, 
l’élaboration de la stratégie, la mise en œuvre de la stratégie et 
l’évaluation de la stratégie, intérieurement et extérieurement. 
Les quatre étapes susmentionnées jettent les bases d’un 
processus stratégique continu par lequel l’administration en 
question analyse sa position actuelle, prépare des stratégies, 
travaille à assurer leur mise en œuvre et passe ensuite en revue 
leur faisabilité stratégique. Les trois principales étapes pour 
élaborer un plan stratégique dans tous les secteurs publics ou 
privés sont:

• Développer une vision claire basée sur la culture de base 
de l’organisation et le système de valeurs.

• Établir un cahier des charges qui décrit cette vision en 
objectifs à court terme.

• Préciser les stratégies et les objectifs qui sont nécessaires 
pour exécuter la mission et développer des plans stratégiques 
axées sur l’action.

• Procéder du haut vers le bas: pour les administrations, 
en particulier celles du secteur public, il est important de 
permettre aux nouveaux dirigeants d’avancer et de voir plus 
grand tout en restant dans le spectre de la vision unifiée, 
la mission et les valeurs de l’administration elle-même. 
L’engagement commence au niveau des cadres supérieurs, par 
lequel les dirigeants démontrent leur engagement au processus 
de planification stratégique, ainsi qu’à sa mise en œuvre de la 
manière la plus pratique. La planification stratégique ne réussira 
jamais si les dirigeants ne sont pas directement impliqués tout 
au long du processus, ou s’ils tentent de déléguer leur tâche. 
La planification stratégique commence au sommet. 
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• Être inclusive: au sein d’une administration, la voix 
de chaque employé est importante pour le succès du plan 
stratégique. Assez souvent, lorsque l'on souhaite maintenir 
la culture de l’organisation ainsi que son intégrité, il est vital 
d’autoriser la diffusion du plan stratégique à tous les niveaux. 
Cela permet de gagner un éclairage précieux tout au long des 
phases de planification et le gain de connaissances pratiques. 
Les employés et le personnel des niveaux inférieurs de la 
hiérarchie possèdent souvent une bonne connaissance des 
réalités sur le terrain. Cela garantit que la motivation de la 
communauté interne de l’administration est profonde, et que 
leur loyauté et leur intégrité au service de leur administration 
devient une réalité. Ceci constitue une étape essentielle pour 
assurer la faisabilité du plan stratégique.

• L’importance de la consultation d’experts internes et 
externes à l’organisation: la bonne assimilation de l’apport des 
experts est nécessaire afin d’accomplir la vision finale du plan 
stratégique et essentielle pour le succès du plan stratégique. 
Il est important pour un chef de s’entourer de talents et de 
compétences variées au sein de leur domaine de travail comme 
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des stratèges pour la planification et ceux qui comprennent les 
risques et l’analyse. 

• Comprendre que la flexibilité est vitale: seul un imbécile 
ne change pas son esprit. Les réalités évoluent constamment. 
Un plan stratégique doit agir comme un guide, mais il doit 
également être un document souple et évolutif qui prend 
en compte les réalités imprévues, les urgences et les autres 
changements. 

Différence entre planification stratégique dans le 
secteur public et le secteur privé

La planification stratégique dans les entreprises privées 
relève de la gestion stratégique. Elle vise à définir la mission 
commerciale, la direction du développement de la société, les 
objectifs, les ressources et décisions de gestion à long terme 
pour la mise en œuvre de la stratégie. La gestion stratégique 
est l’avenir de la société. Chaque société doit choisir sa propre 
voie de développement – c'est-à-dire, déterminer la stratégie 
et la tactique. La stratégie est le programme de la compagnie 
à long terme qui est développé par l’établissement de la 
mission, les principaux objectifs, l’évaluation des impacts 
environnementaux potentiels, l’identification des ressources 
et des méthodes. La stratégie de l’entreprise doit apporter des 

Figure 1: la vision et la mission du plan stratégique
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réponses aux questions suivantes: 
1) Comment répondre et satisfaire le client à besoin ? 
2) Comment faire pour devancer la concurrence ? 
3) Comment faire pour développer le marché ? 
4) Comment faire pour améliorer l’environnement interne 

de l’entreprise et organiser sa structure ? 

Dans une société, la mission reflète ses intentions sciemment 
et publiquement exprimées, sa nature et le statut et la raison 
de l’existence. Elle comprend l’image de l’organisation, sa 
crédibilité, ses valeurs, son image, ses traditions et ce que 
la société promet d’offrir. Ces actions donnent confiance 
aux consommateurs. Ils sont adoptés pour gagner des 
consommateurs et la confiance des investisseurs dans 
l’entreprise. 

Même si ses entreprises ont des objectifs différents, chacune 
d’entre-elles a ses propres objectifs spécifiques et ses activités. 
Cependant, toutes les sociétés ont un objectif commun: faire 
des profits en satisfaisant le consommateur. 

Les objectifs de l’entreprise peuvent être organisées par 
ordre d’importance. La fixation d’objectifs est importante, 
parce qu’elle: 

• donne une idée de son développement à l’avenir. 
• définit les grandes lignes du développement. 
• mobilise de nouvelles ressources.
• permet d’évaluer les progrès accomplis. 
Chaque objectif principal est divisé en sous-objectifs 

expliqués en détail. Les objectifs spécifiques sont divisés en 
deux grands groupes - objectifs stratégiques et financiers. 
Dans la formulation de l’objectif principal, il est très important 
de se concentrer sur le plus important, comme l’acquisition 
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de l’indépendance, la maximisation des revenus, accroître la 
prospérité, bâtir de richesse etc... 

Evaluation SecteurPublic Secteur privé

But Dépenses dans le but 
de maintenir le service 
public

Profit

Processus De bas en haut, 
consensuel

De haut en bas, les 
décisions sont prise par 
les directeurs 

Cadre réglementaire Comptabilité publique Comptabilité privé

Qualifications 
requises

Service financier, 
doit être flexible, 
consensual. 

Service financier 
dynamique

Parmi les différences entre planification stratégique dans le 
secteur public et le secteur privé figurent:

-Dans le secteur public, les décideurs sont responsables 
devant les électeurs alors que dans le secteur privé les décideurs 
sont responsables devant leurs actionnaires.

-Dans le secteur public la participation est plus large dans la 
préparation du plan stratégique alors que dans le secteur privé 
ce dernier est souvent préparé par quelques personnes.

- La structure est déterminée par loi dans le secteur public 
alors qu’elle l’est par le «top management» dans le secteur 
privé.

-La performance est plus difficile à mesurer dans le secteur 
public que dans le secteur privé.

- L’application du plan stratégique est plus lente dans le 
secteur public.

- Le recrutement est différent entre les deux secteurs.
-Le secteur public sert les intérêts des citoyens et préserve 
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la paix sociale alors que le secteur privé regarde vers le profit.
-Au niveau du secteur public la planification est 

conventionnelle alors que dans le secteur privé, elle est 
plus orientée vers l’action et les résultats et prend davantage 
en considération les opportunités, l’environnement et les 
faiblesses de l’organisation.

-La bureaucratie caractérise le secteur public qui est régi 
par des lois contraignantes. Par conséquent, le processus de 
décision est plus rigide.

-La mission dans le secteur public est décidée en dehors de 
l’administration comme par le Parlement alors que c’est le 
contraire dans le secteur privé. 

-Le secteur public est plutôt réactif qu’actif alors que l’inverse 
est vrai dans le secteur privé.

Figure 3: Comparaison entre secteur public et secteur privé

Secteurs

Facteurs
de distinction

Secteur Public Secteur privé

Responsabilité 
(obligation de rendre 
compte)

Responsable devant 
les électeurs

Responsable devant les 
actionnaires

Les directeurs ont une 
moindre responsabilité

Les directeurs ont une 
responsabilité plus 
lourde

La planification Processus hautement 
participatif

Implique plusieurs 
personnes mais reste 
concentré au sommet 
de l’organisation

Structure Etabli par la loi Etabli par la haute 
hiérarchie de 
l’organisation

Performance Difficile à mesurer Mesurable
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Secteurs

Facteurs
de distinction

Secteur Public Secteur privé

Indicateur d’efficacité Qualité du Service Profit

Objectifs Définis par la loi et par 
les groupes de pression

Objectifs établis par 
l’entreprise en fonction 
des actionnaires

Environnement Principalement Socio-
politique

Marché

Réforme Structurelle Aucun ne désire de 
réforme structurelle

Motif de Changement

Motifs Titre – Salaire – 
Pouvoir

Profit

Durée Court terme Long terme

Stratégie Allocation d’énormes 
ressources mais avec 
des objectifs limités

Allocation de 
ressources inadéquates 
avec les resultats 
escomptés

But Servir la communauté 
ou but défini par la loi

Profit et croissance

Processus Plus lent Plus rapide

Selection des 
employés

Le service public Qualifications 
spécifiques établies par 
chaque organisation

Créativité Moins créatif car 
lié aux moyens 
budgétaires

Plus ambitieux et 
creative

La planification stratégique dans l’administration 
publique libanaise

Le développement du système de planification et de 
coordination de la politique unie au Liban a commencé dans le 
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cadre de quelques ministères ou directions générales, financés 
soit par certains programmes de l’Union Européenne soit par 
quelques initiatives personnelles de certains fonctionnaires 
rompus aux techniques du management public. 

Mode de réforme de l’administration publique au 
Liban

Depuis l’indépendance du Liban en 1943, plusieurs tentatives 
de réforme de l’administration publique. La plus notoire de ces 
réformes a eu lieu sous le président Fouad Chéhab en 1959. Elle 
a pris la forme de 150 décret-législatifs qui ont été promulgués 
la nuit du 12 juin 1959, ces décret-législatifs ont modernisé 
à l’époque tout le secteur public libanais. En outre, toutes les 
réformes ultérieures ont eu lieu par décret-législatif comme 
l’organisation administrative, La Banque centrale, le Plan Vert, 
la Sécurité Sociale et bien d’autres administrations publiques. 

Il apparait donc clairement que les réformes administratives au 
Liban ont eu lieu à travers cette technique qui permet de passer 
outre les groupes d’intérêts ou les blocages parlementaires. 
Or cette technique juridique n’a plus eu cours depuis les 
amendements constitutionnels de 1990. En outre, le président 
de la République, véritable acteur des réformes, a perdu une 
grande partie de ses pouvoirs sur le plan de l’Exécutif. 

 D’autre part, il apparait clairement que le processus législatif 
et le travail des institutions a connu de grands blocages sans 
compter le fait que le pouvoir a été fragmenté au niveau exécutif, 
législatif et même judiciaire. 

Dans ces conditions, les deux questions primordiales qui se 
posent sont les suivantes:

-Les législations actuelles permettent-elles juridiquement 
l’adoption de plans stratégiques dans l’administration publique 
au regard de l’état actuel des lois et règlements ou bien faudrait-



49

il légiférer pour permettre l’adoption de plans stratégiques au 
niveau des administrations publiques ?

-Comment introduire ces législations sans risquer un enlisement 
de projets ou des initiatives de lois ?

Concernant la première interrogation, les textes actuels 
permettent l’adoption de plans stratégiques car dans l’approche 
juridique de la rédaction des lois on prend soin d’accorder 
à l’administration publique une raison d’être élargie au 
maximum au point qu’elle perd parfois la délimitation exacte 
de sa mission. Toutefois, cette possibilité demeure incomplète 
car il s’agit d’adopter une législation sur la modernisation de 
l’Etat qui introduit la planification stratégique dans le secteur 
publique et impose à chaque administration d’adopter un plan 
stratégique même modeste. Il va sans dire que cette réforme 
doit s’accompagner du passage d’une administration purement 
juridique à une administration par objectifs en passant par la 
création d’un service des ressources humaines dans tous les 
ministères et les grands corps de l’Etat.

Cas pratiques de planification stratégique dans 
l’administration libanaise 

L’OMSAR (le Bureau du Ministre de la réforme de 
l’administration publique) est le premier ministère qui a établi un 
guide pour la préparation des plans stratégiques et a fourni une 
assistance pour les ministères et les administrations publiques 
qui le désirent. A ce propos, il faut signaler un projet financé 
par l’Union Européenne qui comprend l’établissement d’un plan 
stratégique pour 4 ministères dont le Ministère de la Santé. 

Le plan stratégique proposé par l’OMSAR se compose des 
parties suivantes:

-La mission
-La vision



50

-Les valeurs
-Le SWOT
-L’environnement (PESTEL)
-Les acteurs (stakeholders)
-Les objectifs stratégiques et secondaires
-Les indicateurs de performance
-La cohérence
-Les initiatives et les projets
-Le suivi et l’évaluation
-Les alternatives et les plans d’urgence

Le plan stratégique du Ministère de la santé
Le Ministère de la Santé au Liban a établi un plan stratégique 

pour le secteur de la santé qui s’étend entre 2015 et 2020. Le plan 
stratégique du Ministère de la santé a été préparé par le ministère 
de la santé publique en collaboration avec l’OMSAR (le Bureau 
du ministre de la réforme de l’administration publique). L’objectif 
est d’établir des mécanismes pour l’amélioration à long terme de 

Figure 5: les étapes de la préparation d’un plan stratégique (Source 
Internet, image d’un plan stratégique, consultée le 2 mars 2017)
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la qualité et la cohérence de la planification stratégique dans le 
secteur de la santé.

Il est divisé comme suit:
Plan stratégique à moyen terme (2016-2020) du Ministère de la 

santé publique, Liban 
1. Avant-propos.
2. L’acteur: Le Ministère de la santé publique:

Description du Ministère de la santé.
Les enjeux stratégiques.

3. L’environnement d’exploitation dans le secteur de la santé:
Contexte du pays au-delà du secteur de la santé.
Résumé des questions stratégiques clés.

4. Vision, Mission & Valeurs:
Passage de questions stratégiques à des solutions
stratégiques.

5. Le Plan stratégique et les objectifs spécifiques:
Les objectifs stratégiques: Objectifs spécifiques pour 

atteindre les objectifs stratégiques.
Objectif stratégique 1: Moderniser et renforcer la 

gouvernance du secteur.
Objectif stratégique 2: Améliorer la santé collective et la 

promouvoir dans l’ensemble du cycle de vie.
Objectif stratégique 3: Continuer à progresser à une 

couverture médicale universelle (Universel Health Care).
Objectif stratégique 4: Développer et maintenir la sécurité 

santé et la préparation aux situations d’urgence. 
Déplacement de la planification d’opérations.

6. Plan opérationnel:
Gestion et suivi des performances. 
Le budget.
Risques et éventualités.
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 Ce plan stratégique fournit une vue d’ensemble concise 
et claire de l’approche choisie pour atteindre ces objectifs, le 
contexte dans lequel opère le Ministère et les défis auxquels il est 
confronté. Par conséquent, le document est destiné à représenter 
un point relativement stable de référence tant pour son personnel 
que pour ses nombreux partenaires qui prennent en charge 
le secteur de la santé tout en s’efforçant de réaliser sa mission 
permanente: améliorer la santé et le bien-être de la population 
du Liban. 

 
Quant au plan opérationnel, il fournit une spécification plus 

détaillée des Modes d’Action et des activités sur une base annuelle. 
Il est donc également un document qui doit être mis à jour 
régulièrement afin qu’il demeure pertinent. Le plan opérationnel 
est destiné à fournir un point de référence pour les membres 
du ministère et pour ses partenaires pour la réalisation de tâches 
spécifiques ou échelonnées sur une durée spécifique, avec des 
ressources spécifiques, et des résultats concrets et clairement 
mesurables. 

Le plan stratégique passe en revue la structure actuelle du 
Ministère qui remonte à une loi de 1951, toutes les tentatives 
de réformes ayant échouées au cours des années passées. Puis, 
il décrit le manque de ressources humaines et les faibles salaires 
sans oublier la non-séparation entre acheteurs et fournisseurs. Le 
Ministère joue le rôle de dernier ressort comme assureur médical 
pour les malades. 

Le plan soulève les questions stratégiques relatives à la santé 
dans un contexte de guerre qui a détruit les hôpitaux et a affaibli 
le secteur de la santé qui a pu résister et continuer à assurer des 
soins de qualité aux citoyens. Chaque chapitre pose un certain 
nombre de questions clés comme:
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 -Comment moderniser la prise de décision au sein du Ministère?
-Comment moderniser le système de collecte des informations 

pour pouvoir réagir à temps?
-Comment aider le Ministère à établir un système de 

partenariat pour améliorer le système de santé au Liban? 
Le problème du coût de la santé au Liban.
Le plan stratégique est un bon départ pour recentrer les 

problèmes liés au secteur de la santé au Liban. Cependant, le 
plan devait se concentrer davantage sur la question du coût 
exorbitant des dépenses de santé au Liban dans un contexte de 
déficit budgétaire for préoccupant. En outre, le plan stratégique 
se devait de soulever de manière plus détaillée la question de 
la collaboration entre les différentes organisations publiques et 
privées en charge du secteur de la santé au Liban.

Le plan stratégique du Ministère de l’économie en 
faveur des petites et moyennes entreprises

Le projet du Ministère de l’Economie vise à encourager les 
petites et moyennes entreprises qu’il répartit comme suit:

•Microentreprise: capital inférieur à 500 millions de L.L. et 
à moins de 10 salariés.

•Petite entreprise: capital inférieur à 5 milliards de L.L. et à 
moins de 50 salariés.

•Moyennes entreprises: capital inférieur à 25 milliards de 
L.L. et à moins de 100 salariés.

 Sur la base de ces normes, les PME au Liban constituent entre 
93 et 95 % des entreprises dans le pays. 

L’analyse de la gestion d’entreprise et de l’écosystème de PME 
au Liban a été réalisée sur 4 niveaux couvrant: l’entrepreneur, 
l’entreprise, l’industrie et le facteur nationaux. L’analyse a 
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également pris en considération les différences entre les 
jeunes entrepreneurs et ceux établis propriétaires d’entreprise 
de PME. Près de trente défis ont été identifiés dont cinq sont 
primordiaux. Elles sont résumées ci-dessous:

 
Défis liés à la mondialisation
•La barrière de la croissance, notamment pour les PME qui 

sont incapables de franchir les prochaines étapes de la croissance 
et les risques élevés de viabilité à long terme.

•Une économie vétuste qui retarde la transition vers 
l’économie de la connaissance en raison des maigres dépenses 
sur la recherche et le développement.

•Changer l’environnement des entreprises en raison de la 
concurrence due à la mondialisation et à l’évolution rapide 
des technologies perturbatrices des modèles commerciaux 
existants.

•L’incertitude économique en raison du ralentissement des 
cycles économiques, combinées à des mesures de financement 
insuffisantes, qui provoquent une grande pression sur les PME.

•Le manque de coordination et l’inertie qui limitent les 
efforts et les initiatives de soutien face à un paysage en constante 
évolution.

Dans ce contexte, le plan stratégique propose une stratégie 
nationale pour les PME et les entrepreneurs du Liban avec la 
vision ambitieuse de faire des PME le moteur économique 
de l’emploi au Liban. La réalisation de la vision incombe à 
toutes les parties prenantes. Quant à la mission, elle consiste 
à favoriser la création de dynamiques dans le monde des PME 
pour augmenter leur compétitivité et contribuer à la création 
d’emplois et une économie à grande valeur ajoutée.
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Les principaux objectifs de la stratégie sont en quatre volets:
•Petites et grandes PME: accroître le développement des 

PME.
•Durable: Assurer la viabilité à long terme des entreprises.
•Innovantes: Développer les PME innovantes et les aider 

dans leur transition vers une économie de grande valeur 
ajoutée.

•Concurrentiel: Transformer les PME en acteurs plus 
productifs, concurrentiels et mondiaux.

 La réalisation de ces objectifs repose sur six axes stratégiques, 
qui sont essentiellement des initiatives qui constituent les 
piliers sur lesquels repose la stratégie des PME nationales du 
Liban. Il s’agira d’adopter les mesures suivantes:

 • Aider les dirigeants d’entreprise: vise à aider les 
propriétaires des PME dans le développement de leur culture 
d’entreprise, professionnaliser leur gestion, former de 
nouveaux dirigeants et les conduire sur le chemin de la bonne 
gouvernance.

•Faciliter le financement conformément au droit 
commercial: vise à encourager les PME à renforcer leur 
capital social pour promouvoir la croissance et assurer la 
disponibilité des sources de financement adaptés aux besoins 
des PME.

•Amélioration de l’accès aux marchés: vise à améliorer 
la compétitivité des PME et améliorer l’accès aux marchés 
étrangers et en particulier pour les pays à croissance rapide et 
à ceux où le Liban a des intérêts économiques.

•Renforcement de la capacité d’innovation: vise à 
développer l’infrastructure de support ainsi que les réseaux 
interdépendants.

•Développement d’un environnement favorable 
aux affaires au plan national: vise à développer un 
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environnement juridique et réglementaire national en faveur 
des PME.

•Assurer la cohérence et une coordination efficace: vise 
à développer des mécanismes de forte coordination efficace 
entre les acteurs publics et privés afin d’assurer la cohérence 
et la rationalisation des PME.

 Une quarantaine d’initiatives ont été identifiées à travers les 
six orientations stratégiques susmentionnées. Ceux-ci ont été 
priorisés en trois étapes de mise en œuvre qui se dérouleront 
jusqu’en 2020, selon l’opportunité de leur mise en œuvre.

 Enfin, l’étude recommande de passer à l’action et à la 
collaboration de tous les acteurs publics et privés pour mettre 
en œuvre la stratégie afin de faire des PME l’un des principaux 
moteurs de l’économie libanaise. Ce plan stratégique est 
innovateur et s’attaque à des secteurs les plus prometteurs de 
l’industrie libanaise. 

Conditions de réussite de la planification 
stratégique dans le secteur public.

La réussite de la planification stratégique dans le secteur 
public libanais à la généralisation de la planification stratégique 
dans toute l’administration publique, la sensibilisation à 
l’importance de la planification stratégique comme outil 
de progrès, la participation de tous les acteurs du secteur 
public à cet effort, coordonner la planification budgétaire à 
la planification stratégique, changer la culture des citoyens et 
des fonctionnaires concernant le secteur public et avoir une 
plus grande orientation vers client ou le citoyen. Pour cela, 
l’État libanais devrait adopter de vraies politiques publiques 
et cesser d’être réactif aux crises qui agitent le pays souvent à 
travers des mesures à court terme.  
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La généralisation de la planification stratégique dans 
l’administration publique libanaise 

 Les orientations principales concernant la planification 
stratégique au Liban doivent être adoptées directement par le 
Conseil des ministres par décret ou par projet de loi présentés 
au Parlement quitte à déléguer à chaque administration publique 
le soin d’adopter leur propre plan stratégique qui prescrit les 
principes de base pour l’élaboration de politiques, de types de 
documents de planification de politique et de leur hiérarchie.

 En outre, la planification des dépenses budgétaires à moyen ou à 
long terme doivent être introduites dans toutes les administrations 
publiques au même titre que les lois-programmes. 

En effet, le principe de base de la planification stratégique dans 
l’administration publique, devra maximiser l’intégration de la 
politique de planification et de budgétisation.

 En outre, pour permettre une application efficace de la 
planification stratégique, l’Etat libanais doit passer d’une 
administration publique régulée par le droit administratif à une 
administration basée sur le management. Il s’agit d’un ensemble 
de mesures coordonnées qui ouvriront la voie à la planification 
stratégique. En effet, le principal objectif du processus de 
planification stratégique est de mettre davantage l’accent sur les 
résultats et sur une gestion plus efficace des finances publiques, 
des ressources humaines et matérielles du gouvernement en 
définissant des objectifs précis et des résultats attendus. 
Cette stratégie d’action de l’Etat doit être fixée dans un 
document officiel de gestion à moyen terme, qui ferait partie 
intégrante de la planification budgétaire et ainsi harmoniser 
la planification des objectifs stratégiques et des ressources 
financières nécessaires à leur mise en œuvre. Les institutions 
publiques planifieront leurs activités et leur performance selon 
leur capacité financière qui repose sur le budget adopté par le 
Parlement. 
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En outre, les principaux objectifs et activités de base doivent 
être établis en fonction de l’analyse de l’environnement interne 
et externe de l’administration concernée et des ressources 
disponibles. Cette analyse permet de fixer les enjeux internes 
et externes auxquels est confrontée l’administration publique 
libanaise. Afin de mesurer précisément les résultats obtenus, les 
institutions publiques devront définir les résultats escomptés 
formulés clairement et assurer la continuité. Ces résultats 
doivent être cohérents avec les objectifs fixés par les documents 
de planification, et ne peuvent être modifiés que dans des cas 
très particuliers.

Figure 6: processus de planification stratégique, études de l’environnement, de la 
performance et des risques.

La sensibilisation à l’importance de la planification et de la gestion stratégique.
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La planification stratégique n’est pas simplement un exercice 
fonctionnel ou administratif. Un plan stratégique peut faire 
toute la différence entre une administration qui ne désire pas 
se développer et une administration novatrice, axée sur une 
cause, qui possède vraiment une vision et une mission pour 
faire une différence dans le secteur public dans le cadre de 
son mandat. Sensibiliser sur l’importance primordiale de la 
planification stratégique, non seulement pour survivre à un 
projet à court terme, mais à prospérer longtemps après la fin 
du projet, doit être au cœur de la formation administrative 
et au cœur du système de valeurs des individus dans des 
positions de leadership, en particulier dans le secteur public. La 
planification stratégique est un des rares processus qui dégage 
des idées, une inspiration, des visions et les transforme en 
réalités concrètes et réalisables sur le terrain. Les fonctionnaires 
de tous les échelons administratifs doivent être conscients de 
cette réalité, ainsi que la réalité que leur administration ne 
sera pas capable d’atteindre une grande performance sans une 
vision forte et claire, matérialisée dans un plan stratégique. 

La planification stratégique et la gestion stratégique 
dans l’administration publique sont étroitement liées à la 
conception et la culture de l’administration publique. En 
clair, le gouvernement doit servir la communauté et s’adapter 
aux changements, aux valeurs de la société et répondre à ses 
besoins. 

Participation de tous les acteurs
L’efficacité de la planification stratégique comme outil efficace 

de gestion stratégique dans les organisations publiques nécessite 
un rôle actif dans la définition de l’orientation stratégique 
de l’organisation par les cadres supérieurs et la création d’un 
environnement qui reconnaît la planification stratégique comme 
outil de gestion stratégique. En outre, il faut de bonnes relations 
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de travail entre l’équipe chargée de la planification stratégique et 
la haute hiérarchie ; en outre, l’équipe chargée de la planification 
stratégique doit être placée à proximité de la haute hiérarchie 
et en contact direct avec elle; de plus, il faut intégrer le plan 
stratégique à tous les niveaux de l’organisation. Enfin, processus 
de planification ne doit être ni trop rigide ni trop mécanique. 
Pour arriver à ce but, l’administration publique libanaise devra 
adopter une plus grande décentralisation administrative et 
faciliter les contacts directs entre les différentes administrations 
publiques sans passer nécessairement par la voie hiérarchique 
et adopter un système ouvert et non fermé.

Coordonner entre planification budgétaire et 
planification stratégique

La planification budgétaire est un processus qui consiste 
à définir les priorités de développement d’État, les objectifs 
financiers, les objectifs budgétaires, les dépenses prioritaires 
de développement et les dépenses budgétaires à moyen terme. 
Les ressources financières sont primordiales dans le succès 
d’un plan stratégique, car sans moyen toute initiative demeure 
inapplicable. En effet, il est apparu au cours de la mesure de la 
performance des progrès des initiatives stratégiques qu’il était 
crucial de lier la planification budgétaire au plan stratégique et 
que cela menait à de meilleurs résultats. Pour cela, le système de 
planification stratégique au niveau de l’administration publique 
centrale doit se composer de deux éléments principaux – la 
composante de gestion et celle du budget. La composante de 
gestion stratégique se compose généralement du: mandat 
(énoncé de mission), de la vision, des valeurs, de l’analyse 
de l’environnement interne et externe, des priorités à moyen 
terme, de l’orientation, des activités, du suivi, de l’évaluation et 
des rapports. Quant à la composante du budget, elle se compose 
de l’état actuel de l’administration, l’analyse, les objectifs, les 
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résultats, la performance et les indicateurs des programmes 
budgétaires et des programmes de financement. Un plan 
stratégique au niveau de l’Etat doit prendre en charge le passage 
d’une gestion des ressources axée sur une gestion des résultats. 
Par conséquent, il est primordial que l’Etat libanais réduise 
son déficit budgétaire pour dégager les ressources nécessaires 
au financement de la planification stratégique et qu’il adopte 
une politique de gestion publique basée sur le management par 
objectifs et par résultats et non seulement l’application des lois. 

Figure 7:Budget, planification et controle
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Une plus grande orientation vers le client et l’usager 
du service public

L’orientation vers le client dans le cadre de la planification 
stratégique dans le secteur privé est en contradiction avec 
l’administration publique qui tout en étant au service du citoyen 
n’est pas souvent très attentive à la qualité ou au coût du service 
public car elle ne cherche aucun but lucratif.  Or, dans le secteur 
privé, le profit dépend du client. L’intérêt du client exerce une 
grande influence sur l’organisation qui cherche à le satisfaire par 
tous les moyens. Toutefois, dans les dernières décennies, des 
idées similaires ont interpellées l’administration publique. Ceci 
a entraîné la création d’une nouvelle culture de l’administration 
publique, où le centre d’intérêt est le destinataire des services 
publics à savoir le client. Les institutions publiques commencent 
à mettre en œuvre certains principes de l’entreprise privée, en se 
concentrant plus sur la coopération avec le public, la réduction des 
coûts et les actions orientées vers les résultats. L’administration 
publique devient plus souple et plus transparente et cherche à 
répondre aux besoins du client au lieu d’avoir un comportement 
purement bureaucratique. Récemment, l’importance du client 
dans l’administration publique a été clairement exprimée par 
plusieurs pays comme ceux de l’Union Européenne qui soulignent 
le besoin d’accroître la disponibilité des services publics à travers:la 
simplification des procédures juridiques, la simplification des 
mesures prises par l’État en faveur des citoyens, la création de 
centres d’appels, la conception et le perfectionnement  des pages 
web, une attitude particulière envers le client, la présentation 
d’informations spécifiques aux nouveaux clients et la mise en 
oeuvre d’un cadre de travail électronique  afin de  permettre un 
échange d’informations et de documents rapides  à l’intérieur de 
l’organisation et entre l’établissement public et les usagers. 
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Le renforcement de la culture organisationnelle 
dans l’administration publique libanaise

La culture organisationnelle est un aspect fondamental de la 
pensée stratégique, de la gestion stratégique et de la planification 
stratégique. Il influe sur les employés de l’institution, les 
intervenants, ses relations externes et son environnement 
interne. Dans le secteur public comme dans le secteur privé, il 
appartient au chef de l’administration d’établir sa propre stratégie 
spécifique pour définir la culture organisationnelle qui doit être 
adaptée à la vision globale. La culture d’une organisation peut 
être définie comme l’ensemble des normes, des croyances, des 
façons de se comporter que les membres d’une institution, 
administration ou organisation partagent au sein de leur espace 
de travail. La culture d’une organisation est directement liée 
aux valeurs que l’institution souhaite transcender et souhaite 
intégrer dans son image et sa vision, ainsi que dans la manière 
dont elle fonctionne pour réaliser sa vision. La culture d’une 
organisation doit également être assez souple et incorporer des 
hypothèses, des perceptions et des expériences d’apprentissage 
qui peuvent être rencontrées dans des circonstances imprévues. 
Sans une organisation culturelle solidaire et une vision claire, 
les plans stratégiques les mieux conçus peuvent s’effondrer 
au cours des étapes principales de leur exécution et leur 
mise en œuvre. D’où la nécessité fondamentale de la prise 
de conscience de l’importance de la culture au niveau de la 
planification stratégique, ainsi que de la sensibilisation des 
gestionnaires, administrateurs et dirigeants administratifs qui 
doivent être impliqués dans leur culture organisationnelle, avec 
leurs employés, leurs équipes et leurs consultants. Un bon plan 
stratégique doit englober la culture de l’organisation.

 L’importance de la culture dans la planification stratégique, 
ainsi que son intégration au sein de la vision de l’administration 
réside également dans sa capacité à améliorer le moral et la 
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motivation du personnel, ainsi que leur efficacité. Compte tenu 
de l’impact et l’importance de la culture organisationnelle dans 
la planification stratégique, il est essentiel que les administrations 
envisagent la possibilité de changer la culture de l’administration 
tout en développant et en appliquant une stratégie mise à jour 
ou améliorée continuellement. Cela se produit généralement 
lorsqu’un changement de direction a lieu, ou lorsqu’un nouveau 
Conseil est élu, ou même quand un nouveau responsable arrive 
au pouvoir et apporte sa propre vision de ce qu’il veut réaliser. 

La culture agit comme un atout précieux sur le plan stratégique 
de l’organisation si elle facilite la communication, la prise de 
décisions organisationnelle et favorise la maîtrise des efforts 
internes et externes. Dans ce cas, le résultat est une productivité 
accrue. 

Mais elle est une épée à double tranchant. En effet, la culture 
peut devenir négative lorsque des valeurs fondamentales 
partagées et les systèmes de croyance des fonctionnaires 
interfèrent avec les objectifs de l’organisation. Ceci est parfois 
le cas dans l’administration Libanaise. Les résultats qui en 
découlent sont négatifs sur l’administration elle-même et 
sur les citoyens. En raison de l’influence de la culture sur le 

Figure 8: Mission, vision, valeurs
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comportement et le fait que certains plans stratégiques ne 
tiennent pas compte de la culture lorsqu’ils sont construits, un 
individu ou même l’ensemble du personnel, ne peuvent pas 
appliquer le plan stratégique. Ils risquent de devenir incapables 
de savoir comment se comporter de manière efficace et en 
conformité avec le plan stratégique mis en place. Ces situations 
décrites se produisent lorsque les facteurs culturels sont en 
contradiction avec ce qui doit être fait afin de réaliser la vision de 
l’organisation. Pour cette raison, un leadership fort est capable 
de construire un plan qui est inspiré de la culture existante 
sans compromettre l’orientation générale de l’établissement, de 
l’administration ou de l’organisation.

La formation
Il faut également signaler que l’Ecole Nationale 

d’Administration assure un enseignement sur la planification 
stratégique. Cela permet la formation de cadres intermédiaires 
ou supérieurs dans l’administration publique qui vont à leur 
tour appliquer les enseignements qu’ils ont reçu dans leurs 
propres administrations. D’ailleurs, ces fonctionnaires ont 
choisi la planification stratégique comme projet de recherche à 
l’Ecole Nationale d’Administration et cherchent à les appliquer 
dans leur administration. Il est important de devenir autonome 
dans l’établissement des plans stratégiques et de ne pas rester 
dépendant de l’aide extérieure. 

Finalement, on note l’existence de plans stratégiques dans 
certains ministères comme le Ministère de l’Agriculture, le 
Ministère de l’Industrie et la Direction de Protection des 
Consommateurs au Ministère de l’Economie.
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Conclusion
Il est devenu urgent et primordial d’introduire et d’accorder la 

plus grande importance dans l’administration publique Libanaise 
à la planification stratégique et dégager les activités nécessaires 
pour obtenir de meilleurs résultats alors que le secteur public 
accumule parfois des retards dans la mise en œuvre des plans de 
développement. D’autre part, il s’agira d’emprunter au secteur 
privé tout ce qui est applicable au secteur public et ne pas se 
contenter d’une application servile. Ainsi, les gouvernements 
devraient appliquer une approche plus axée sur le client en 
empruntant les meilleurs exemples du monde entrepreneurial. 
Les deux secteurs, public et privé devraient apprendre l’un de 
l’autre et ainsi améliorer leur compétitivité et leur performance. 
La coopération entre le client et l’administration publique doit 
devenir aussi simple que possible dans le but de diminuer le 
fardeau administratif imposé aux particuliers et aux entreprises 
afin d’économiser le temps et les ressources des clients et soutenir 
le développement des entreprises. En effet, il est indéniable que 
la modernisation de l’administration publique Libanaise passe 
par l’adoption de la planification stratégique à tous les échelons 
du service public.
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Symptoms of the regional system and its possible 
repercussions on Lebanon

Retired Brigadier General P.S.C Nizar Abdel Kader

The main characteristic of the states of the Middle East lies 
in symptoms that affect the authority and the regime since the 
beginning of Arabic revolutions which led to a major change 
in the role of rulers as well as tumult in the concerned states. 
It is worth mentioning that these states that are affected by this 
tumult are waiting for the establishment of the strategy of the 
new administration in the in the tenure of US president Donald 
Trump. This region faces several challenges, mainly: terrorism 
and the conflict between the states of the region and the spread of 
extremist movements and of course the movement of the people 
who aspire to make changes in regimes and in the independence. 
The states of the region that are affected by these conflicts suffer 

from problems mainly distributed at the political and social 
levels. 
Accordingly, these states face internal interventions that might 

affect their internal stability. It is inevitable to say that the 
intervention of major states in the region to protect their interests 
has a major impact on the stability of the states of the region 
as some major states might have a negative impact sometimes 
through their interventions, particularly that they mostly aim 
to protect their interests more than protecting the states of the 
region, which calls for the joining of efforts of the mentioned 
states in order to protect themselves. 
The wars that are taking place in Iraq, Syria and Yemen 

forinstance sound the alarm for the existence of military 
complications that are difficult to solve in the near future. 
It is normal that the crises of the region will have repercussions 
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on Lebanon, particularly the waves of Syrian displacement they 
are causing. 
Lebanon is facing numerous challenges in facing the renewal of 

terrorist movements which the armed forces and security units 
have succeeded in putting them to a halt and destroying terrorist 
cells. The hope remains in the joining of international political 
efforts in order to find a solution for the Syrian crisis call for 
a regional international conference in order to solve the crisis, 
similar to: Dayton” conference in Bosna.
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The Lebanese system is based according to the constitution on the 
legitimacy founded on the principle of coexistence and therefore 
the legitimacy of the government as well as the legitimacy of 
the management is secured through a cohesive series of several 
considerations mainly the urgent need related to public interests.
The establishment of a modern management is a dilemma that 

hurdles the government’s work in Lebanon for it is unnecessary to 
launch slogans and present ideas with the aim of modernizing laws 
since modern management is in dire need of leaders who hold the 
banner of modern thinking and capable of piloting modernization 
while relying on the people’s confidence. Hence, the leader should 
work for those who are working for him while abstaining from 
taking advantage of their weaknesses to control their lives, should 
respect all men as an independent value, and not as subordinates 
or compelled individuals and the leader’s wellbeing is guaranteed 
if he remains unbiased vis-à-vis all the sides.
It is worth noting that elections turned into the doctrine of 

democracy considering that it constitutes the basic democratic 
means that holds the pillars of modern political systems. Hence, 
if political freedom is the means that guarantees the rise of a 
democratic State in an effective and truthful manner, it means 
the contribution of every citizen in public affairs, assuming 
responsibilities and controlling the government’s work. There is 
no doubt that the fulfillment of the transfer of power is considered 
as criteria of a sound democratic system and a way of organizing 
the political conflict in society.
It is worth mentioning that the rationalization of management 

is affected by different factors such as the public interest, 
administrative corruption and the paralysis of governmental 

Toward the rationalization of 
management in Lebanon

Prof. Issam Moubarak.
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work. For the sake of public interest, there are standards that 
we should resort to, mainly the elections, and the personality 
of the administrative leader while performing his duties. As for 
administrative corruption, it is represented through different 
images; however, different reasons lead to the proliferation of 
corruption some of which are related to the structure of society 
on one hand while other reasons are related to the public servant 
in person on the other hand. It is worth mentioning once again 
that there are policies adopted in the fight against corruption 
such as administrative decentralization with the aim of reaching 
a transparent and responsible public administration in addition 
to stimulating the administration by facilitating administrative 
paperwork and education. Respecting the laws may lead to 
embolden the judiciary system and guarantees its independence. 
Furthermore, prevalent constitutional and judiciary principles 
necessitate from those working in the public sector to be loyal 
primarily to the service of the country and the public interest and 
therefore the affiliation to the country is stronger than the affiliation 
to the sects and this ensures achieving the most important reforms.
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Lebanese blogs and virtual democracy 

Hayat Aoun

Blogging today is considered a tool for social and political change and 
an important source for information as well as one of the most popular 
means in the world.
There are main characteristics that differentiate blogging from the 

classic written, audio and visual media such as easiness of broadcast, 
freedom of editing and ability to interact with the audience as well as the 
economic characteristic and forming electronic groups between their 
editors, followers and benefiters through the participation in editing and 
receiving information. 
Blogging became known at first as a Lebanese collective and social 

phenomenon as a reaction to major political events that took the country 
and the region by storm. After unrelated individual experiences took 
place, blogging inclined in the year 2010 towards institutionalization in 
an active blogging movement in terms of quality and quantity with the 
first tries of bloggers to establish an institutional committee that joins 
them and defends their rights. The committee was named “Lebloggers”.
Lebanese blogs went through extreme battles side by side with civil 

society in demands and rights and freedoms files. They were able to 
leave a trace in several fields because the efficiency of incitement on 
social media websites were translated as demonstrations in the streets. 
In spite of the fact that blogs are not yet a sufficient pressure point for 

the goal of political and social change. However, they are part of the 
forces that are participating in the formation of general opinion because 
they represent a part of the opinion which lies in a fraction of society in 
constant increase. 
Therefore, can Lebanese bloggers achieve true democracy despite the 

restraints and pressures that they are subjected to from time to time?
The answer can be difficult in a country that depends on several 

changes that are embodied in the infrastructures of the web, the rules of 
journalism and censorship of the internet. 
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Un des traits qualifiant aujourd’hui les pays du Moyen-Orient 
réside en les symptômes affectant l’autorité et le pouvoir, et ce 
depuis l’éclatement des «révolutions» arabes aboutissant à un 
changement remarquable quant au rôle des gouverneurs et les 
troubles existant dans les pays concernés. Il est à noter que ces 
pays témoignant des troubles sont toujours en état d’attente à 
l’élaboration d’une stratégie de la nouvelle gestion à l’ombre 
du mandat du président américain Donald Trump. Cette région 
fait face à de nombreux défis notamment: le terrorisme, le conflit 
existant entre les pays de la région et la diffusion des mouvements 
extrémistes, sans jamais oublier les peuples qui aspirent au 
changement des régimes et à l’indépendance.
Les pays de la région affectés par ces conflits souffrent de 

problèmes, que ce soit au niveau politique, tout comme au niveau 
social.
C’est alors que ces pays font face à des défis internes qui pourront 

affecter leur stabilité interne. Il est à signaler que les ingérences 
commises par les grands pays dans la région dans l’objectif de 
protéger leurs intérêts ont un effet important sur la stabilité des 
pays de la région. Ces grands pays pourront parfois par leurs 
ingérences, causer du mal aux pays de la région, surtout que ces 
ingérences visent à protéger leurs intérêts beaucoup plus qu’à 
protéger les pays de la région, fait qui nécessite la convergence 
des efforts de ces derniers pour se protéger.
Les guerres ayant lieu en Irak, en Syrie et au Yémen, par exemple, 

annoncent l’apparition de complications militaires difficiles, dont 

Les pressions de l’ordre régional et ses effets 
éventuels sur le Liban

Général de brigade B.E.M retraité Nizar Abdel Kader
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les solutions ne sont pas encore envisagées. Tout comme il est 
normal que les crises de la région aient des répercussions sur le 
Liban, surtout avec l’afflux du déplacement des réfugiés Syriens.
Le Liban fait face à de nombreux défis pour faire face au 

renouvellement des mouvements terroristes, dont les forces 
armées et les services sécuritaires ont réussi à freiner leur action, 
tout en écrasant les cellules terroristes. L’espoir persiste avec la 
convergence des efforts politiques internationaux pour trouver 
une solution à la crise syrienne, tout en appelant à la tenue d’une 
conférence internationale régionale en vue de régler la crise, 
pareillement à la conférence «Dayton» qui a été tenue dans 
l’objectif de régler la crise en la Bosnie. 
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Le régime libanais se base d’après la constitution sur la 
légitimité basée sur la consociation.
De ce fait, la légitimité du gouvernement ainsi que celle de 

l’administration se réalise à travers une chaine de considérations 
dont la plus importante est la nécessité du respect de l’intérêt 
public.
De toute facon, l’instauration d’une administration moderne, 

se confronte a une certaine difficulté dans le fonctionnement de 
l’administration libanaise. D’ailleurs, cette modernisation ne se 
réalise pas à travers des slogans, mais bien évidement par la 
présence des chefs créatifs d’un esprit moderne, et capables de 
gérer la modernistaion sur la base d’une crédibilité populaire. 
Le chef est celui qui travaille pour les autres sans aucun abus, 
tout en gardant une certaine égalité entre toutes les parties de la 
société. Il faut souligner, l’importance de l’éléction qui est une 
des piliers de la démocratie en permettant au peuple de participer 
aux affaires publiques ainsi que, pour gérer les particularités de 
chaque société.
La meilleure gouvernance dans l’administration est affectée 

par des facteurs divers dont l’intérêt public est la corruption qui 
aboutit à la paralysie de l’activité gouvernementale. Pour assurer 
l’intérêt public il faut recouvrir à des critères comme l’éléction, 
la perseruable du leader qui se reflète dans l’exercice de ses 
missions, la corruption se manifeste à travers plusieurs facettes. 
Les raisons qui la favorisent se partagent entre la composition 
confessionnelle de la société libanaise et le fonctionnaire lui-
même. 

Vers une bonne gouvernance de l’administration 
libanaise

Prof. Issam moubarak



79

 Notons la présence de plusieurs procédés qui tendent à 
contrecaner la corruption. On peut citer la décentralisation 
administrative, la révalorisation de l’adulte de l’administration 
à travers l’éduction et la simplification des procédés.
Le respect des lois, peut aboutir dans son côté à la consolidation 

du rôle des juridictions.
Enfin, il faut dire que les principes constitutionnels et juridiques 

adaptés dans les Etats exigent de ceux qui assurent les services 
publics une appartenance fidèle à la partie et non pas à la 
confession dans l’objectif d’un changement pour le meilleur.
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Les blogs sont considérés aujourd’hui, une importante source 
d'informations, et l'un des moyens d'expression les plus populaires 
au monde, tout en soulevant les barrières de la liberté d’expression 
et en permettant un accès facile à l’information.
La facilité de publication, la liberté éditoriale et la capacité 

d'interaction avec le lectorat, en plus de la vitesse de diffuser les 
informations, et le coût moins élevé, font les avantages des blogues 
par rapport aux médias traditionnels.
La blogosphère libanaise,est née suite aux troubles nationaux, et 

comme un besoin de liberté d’expression et de rénovation sociale.
Ainsi,en offrant des plateformes pour tous les points de vue, les 

blogues au Liban essaient de devenir des outils de transformation 
à la portée de la société civile.
Les questions de la Justice sociale, de la démocratie, de 

l’environnement et des droits humains sont primordiales dans le 
vocabulaire des bloggeurs libanais.
Est-ce qu’ils peuvent accéder à une réelle démocratie, malgré les 

restrictions et les pressions de temps en temps?
La réponse peut être difficile dans un pays où l’avenir des blogs 

dépend forcément de la connectivité internet, les lois de la presse 
internet et de la censure. 

Les blogs éléctroniques libanais et la 
démocratie virtuelle

Hayat Aoun
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