
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يف لبنان و"احلكومة"مبادئ الشراكة بني "اجملتمع املدين" 

 عامة ةقراء

 د. مجيل معوض

 

 

 

 توضيح:

الشراكات بني اجملتمع املدين واحلكومة  واقع أساسية حولو مت إنتاج هذه الورقة فقط بغرض تقدمي نظرة عامة 
يف اليت عقدت يف بريوت نظمات اجملتمع املدين ملعمل الوطنية المعلومات أساسية لورشة  نيمأولتاللبنانية، 

  .2019ر أكتوب



 مقدمة عامة

تقليدي، "كل خطوة تقوم أو ال تقوم هبا احلكومة". -تعترب السياسات العامة، من منظار كالسيكي
دراسة وعلى أمهية هذا التعريف نظراً ألنه حيصر إدارة الشأن العام وإدارة أمور اجملتمع ابحلكومة، إىل أن حقل 

السياسات العامة كحقل معريف قائم حبد ذاته، مل يعد ينحصر بدراسة الالعبني الرمسيني )الدولة ومؤسساهتا(، 
 ال بل توسع ليشمل أطراف أخرى غري رمسية كالقطاع اخلاص وأصحاب العمل واجلمعيات اليت ال تبغى الربح

راف ط" بني خمتلف االالشراكةأتسيس " الداعي إىل اخلطاب يف العقود األخرية تنامى. من هذا املنطلق، اخل
خصوصاً من قبل  ،الفاعلة يف اجملتمع واحلكومة من أجل رسم السياسات العامة. وأصبح مطلب "الشراكة"

 يكاد يكون شرطاً ال بل ، مسارات رسم السياسات العامة، عنصراً أساسياً من خطاب التنمية و اجملتمع الدويل
هذه  هتدفمن هذا املنظار،  ق سياسات أكثر تشاركية ومتثيالً جلميع فئات اجملتمع.حتقيالتمويل و من أجل 
من أجل  حلوار اجملتمعي(لتشكمل ضمناً ا) اىل توسيع مساحة احلوار ، أكانت شكلية أم حقيقية،الشراكة

 ا. قبل بلورة السياسيات العامة حوهليف املواضيع املطروحة،  –أي رأي  –ابداء الرأي 

مل يعد شأانً حمصوراً يف النخب  )السياسي، القضائي، االقتصادي...( قع، فموضوع االصالحيف الوا
خراج لعملية جمتمعية شاملة تشارك يف وضعها، إىل جانب السلطات الرمسية، فقط، لكنه حتول إىل إ السياسية

 ... األحزاب والنقاابت ومؤسسات اجملتمع املدين واإلعالم

 أساسياً لسياسات عامة مكوانً بني املؤسسات الرمسية من جهة واجملتمع املدين  "الشراكة" أضحتمن هنا، 
 األلفية بشأن املتحدة األمم إعالنيف وهنا على سبيل املثال ال احلصر نذكر ما جاء اخل.  واسرتاجتيات التنمية

إبقامة "شراكات متينة مع القطاع اخلاص ومع منظمات  مطلباً  بنوده أحد تضمن الذيو  ،2000 للعام
فعلياً أصبحت التنمية والقضاء على الفقر  .اجملتمع املدين، سعياً إىل حتقيق التنمية والقضاء على الفقر"

 مسؤولية مشرتكة بعيداً عن أحادية الدولة. 

اشراك  من أجلوالت عدة حماعلى الواقع اللبناين حيث ازدادت ينعكس هذا اخلطاب يف طبيعة احلال، 
اجملتمع املدين يف مسارات حول السياسات العامة منذ اقله سنوات ما بعد احلرب أكان بشكل مباشر )وزارة 

بشكل غري مباشر  )استشارات، أخذ آراء اخلرباء حول موضوعات معينة ( أو ، جلان، مسارات...البيئة مثالً 
 اخل...(. 



يضفي بعداً اجيبياً ملنطلقات الشراكة  معياريً  اً طبواية معينة ال بل شقطبعاً حتمل هذه القراءة مبضموهنا 
سياسة اليت عادة . بيد ان احلقيقة ختتلف عن ذلك وهي يف الواقع ختفي ورائها العديد من املطبات الاملنشودة

 التقين ملفهوم الشراكة.  ما خيفيها الطابع

ة أن تكون حقيقة، بشكل أن ال تستغلها السلطات من هنا، ال بد من طرح السؤال التايل: كيف للشراك
)أمام املمولني، أو اجملتمع بشكل  الرمسية من أجل اضفاء طابع دميقراطي على مسار السياسات العامة

أقلية معينة لصاحل مصاحل  بعيدة كل البعد عن حتقيق حاجات اجملتمع عام...(، لكن فعلياً تكون نتائجها
  دينية...(؟نت سياسية، مالية، أو )أكا

السياسات العامة يف لبنان، يف بلد يقال عن  أيخذان هذا التساؤل إىل سؤال أكثر تعقيداً يف لبنان: ما معىن
حول وانني ترعاها الطوائف )قانون األاحلقوق األساسية هي قبعض املتعلقة ب نهاقوانيدولته أبهنا "ضعيفة"، و 

 الشخصية...(؟ 

( مقارنة ببلدان عربية 1909أخرياً، ويف حني يتغىن البعض حبرية اجلمعيات املدنية يف لبنان )قانون العام 
ني مبدأ وكيف نوفق بأخرى، ما مدى فعالية هذه اجلمعيات وطبيعة عملها وهل هي مدركة ألبعاد عملها؟ 

نظماً عمالً مببدأ الشفافية )من أجل أن يكون عملها م معينة لرتعىي عملهااحلرية ووجوب توفر شروط 
هل ترقة هذه اجلمعيات بعملها ليتضم مسامهتها يف النقاش حول السياسات العامة )املشاركة يف ؟ واحملاسبة(

 القرار وصنعه(.

بشكل عام وتفريغه من معناه. يف احلقيقة هي  "الشراكة"طبعاً هذه األسئلة ال هتدف اىل ضرب مفهوم 
معايري هادفة لتحقيق شراكة حقيقة. معايري يلتزم هبا ليس فقط بغية تطوير املفهوم تدفعنا لتفكيك هذا حماولة 

اذا، هي معايري ويف س صحيح. ، والعكاملؤسسات الرمسية )الوزارات("لكن أيضاً  "اجملتمع املدين"ما يسمى 
االلتزام هبا، وعدم استخدامها كسيف مسلط من قبل مؤسسات من حال توفرت ال بد جلميع االطراف 

الدولة ابجتاه اجملتمع املدين )واليت ترتجم عادت ابلتشنج أو غياب الثقة(، أو من قبل اجملتمع املدين جتاه 
املؤسسات الرمسية )اليت ترتجم يف بعض احلاالت يف عدم التخاطب مع السلطة السياسة بصفتها فاقدة 

 للشرعية(. 

عترب هذه الورقة، ورقة خلفية لفتح النقاش حول السبل األفضل لتبين معايري من أجل تعزيز املشاركة يف رسم ت
السياسات العامة، يف كافة مراحلها بدءاً من الصياغة وتطوير االقرتاحات وصوالً إىل التنفيذ ومتابعته من 

الة عن جتارب شراكة شهدها لبنان إال أنه خالل التقييم. وابلرغم من أن هذه الورقة تقدم بعض دراسات احل



من أجل استخالص العرب حول النتائج  من خالل حبوث معمقة ال بد من التعمق أكثر يف هذه احلاالت
 . لكا منها االجيابية والسلبية

أقسام. القسم األول، حيدد اتريخ تطور اجملتمع املدين من ابب التغريات اليت  أربعتنقسم هذه الورقة إىل 
رأت عليه لكن من دون عزله عن طبيعة الدولة والعقد االجتماعي الذي يربطها ابجملتمع. القسم الثاين، ط

يتطرق اىل معىن ان يكون هنالك سياسات عامة يف لبنان ودور كل من احلكومة أو اجملتمع املدين يف 
اليت  -مة أو املستحدثة القائ –، من خالل منظار نقدي االطر الؤسساتية يتناولتطويرها. القسم الثالث 

عقود  جلنة فؤاد بطرس،تقوم مبأسسة العالقة بني اجملتمع املدين والدولة مع أخذ حاالت معينة كدراسة حالة )
الشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية، اجمللس االقتصادي االجتماعي(. أخرياً تقدم بعض املبادئ العامة اليت 

 فية لفتح نقاش حقيقي حول كيفية حتقيق أفضل شراكة ممكنة. ال تعترب ملزمة أو شاملة لكنها كا

 من دولة "الرعاية االجتماعية" إىل دولة "الريع" و اجلمعيات "وسيطة" إىل مجعيات "شريكة"؟أواًل: 

 كانت  إىل أواخر القرن التاسع عشر وهيوالغري رجبية يف لبنان اجلمعيات غري احلكومية عمل  يعود اتريخ
. بدأ هذا الدور كما إىل اجملتمع ة وتربويةأو ثقافي رمسية تساهم يف تقدمي خدمات رعائيةعبارة عن إطر غري 

عدة إضافة  تقدم مساعداتلإىل لبنان أتيت  واليت كانت الرساليات االجنيبةهو معروف مع تنامي فعالية ا
نص قانون  1909يف العام و  (.االسالميةمجعية املقاصد  على سبيل املثال ال احلصرغلى مجعيات دينية )
اجلمعية حقاً يف ممارسة عملها حتقيقاً ألهدافها. يعترب ل عتمد مبدأ العلم واخلرب كسبيل لنياجلمعيات، والذي ي

يعمل به "نظريً" حىت اآلن متقدماً مقارنة بقوانني أخرى انظمة لعمل اجلمعيات  هذا القانون والذي ما زال
اجلمعية مباشرة من السلطات قبل  )ترخيص( مثاًل موافقة مسبقة طلب يف االردنة، حيث ياملنطقة العربييف 
هذه اجلمعيات، أي ما  . يف ضوء البيئة القانونية واملمارسة اجملتمعية من جهة أخرى، نشط دور1هاعمليف 

ب بعض األرقام ، ليشمل حالياً حسوراح يتكاثر بشكل ملحوظ "املدينمجعيات اجملتمع "ـيعرف عنه حالياً ب
 . مجعية 11000أكثر من 

كة بني الدولة واجملتمع من دون التطرق حتماً ملسألة الدولة يف لبنان. وهنا ال نعين ا ال ميكننا التفكري ابلشر 
ينوب عنها ، "فاشلة" أو "ضعيفة" تصنيف الدولة كما يستسهل البعض القول بصفتها دولة "غائبة" 

اً ال ميكن مقاربتها حصراً العالقات شائكة أكثر من ذلك، وحتم لسد حاجات اجملتمع. األهلية اجلمعيات
والعقد االجتماعي الذي تنتظم  يف لبنان يف الواقع، املقصود هنا طبيعة الدولة الضعف أو القوة. من ابب

                                                           
1 Makary, Marc. "Notification or Registration: Guarantees of Freedom of Association in Non-Democratic 

Environments: Case Studies of Lebanon and Jordan." Int'l J. Not-for-Profit L. 10 (2007): 77. 



رات واجلمعيات تقدم الواقع ان الدولة من خالل العقود بني الوزاعلى أساسها وبوجبه عالقة الدولة ابجملتمع. 
 اخلدمات املختلفة إىل اجملتمع. 

ففي عهد فؤاد شهاب تبلورة نوعاً من دولة الرعاية، مل تكن حصراً حمصورة يف لبنان، إمنا ظاهرة عرفها العامل 
العريب بشكل عام. أدت هذه اإلصالحات إىل تغيري يف مفهوم عمل اجلمعيات يف لبنان. لقد جتاوز عملهم 

يدي الذي تقوم به املنظمات اخلريية والرتبوية، مع تبلور نوع جديد من العمل املركز على على العمل التقل
املشاريع اليت تعمل من أجل العدالة االجتماعية، ومشاركة املواطنني، والتنمية خصوصاً يف املناطق الريفية. 

يات النقطة الرابعة مثالً النشاء )توص .2اعتربت هذه اجلمعيات "وسيطة" بني اجملتمع والدولة، ذو بعد تنموي
 مجعيات وسيطة(

أما يف فرتة احلرب، فمن املعروف أبن الدولة ابلرغم من استمرار املرفق العام يف العمل، اال انه ظهرت أنواع 
أخرى من اخلدمات اليت قدمتها اجلمعيات. منها ما كان اتبع للميليشيات واداراهتا املدنية، ومنها ما كان 

للطوائف. نوع آخر تبلور مع اجملعيات الغري احلزبية واليت أصبح توجهها مطليب بعض الشيئ كبلور احلراك يتبع 
بعااثً" نمن أجل معرفة مصري مفقودي احلرب، واحلراك من أجل اهناء احلرب األهلية يف لبنان والذي اعترب "ا

، مت 2005يف العام  ش السوري من لبنانبعد انسحاب اجلي .3"اجملتمع املدينـ"ب عنه فملا يصبح الحقاً معر 
السلطة السياسة بني  ان مت عرقلتهاد بع " بشكل أسهلالعلم واخلربالعمل مببدأ "جلمعيات و تسهيل عمل ا

مثااًل(. ويف هذا االطار ظهرت انواع من الشراكة أبرزها جلنة فؤاد  "ال فساد")مجيعة  2005و 1990
 بطرس. 

طبعاً، هذه القراءة معروفة وهي كثرية يف االدبيات حول اجملتمع املدين اللبناين. الغري معروف هو احلقل اليت 
 تعمل به هذه اجلمعيات واليت ال بد من اقامة جمهود استثنائي من أجل احصاءها وحتديد طابع عملها. 

نالك اجلمعيات احمللية اليت تعمل على صعيد فهنالك اجلمعيات التابعة للطوائف )املدارس اخلاصة اجملانية(، وه
املناطق وهلا طابع مناطقي حملي. كما هنالك اجلمعيات اليت ظهرت يف مرحلة ما بعد احلرب وهي مجعيات 

واملدربني ومراكز االحباث اليت  اجلمعيات أيضاً هناك اخلرباء إىل جانباملناصرة من أجل احلقوق والقضاي. 
 سات العامة. تنتج املعرفة حول السيا

                                                           
2 Karam, Karam. Le mouvement civil au Liban: revendications, protestations et mobilisations 
associatives dans l'après-guerre. KARTHALA Editions, 2006.  
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 يف موزارة ذلك، ما برحت وزارة الشؤون االجتماعية تربم عقود عمل وتعاون مع مجعيات. 

لبنان واليت أثرت بشكل كبري على  تلكن ال بد من التشديد أيضاَ على موجة التمويل اخلارجي الذي اشتاح
ذا ما أثر بشكل مباشر على عالقتها هواليت راحت تسعى وراء التمويل، و عمل اجلمعيات املدنية بشكل كبري 

لكن ايضاً ال بد من الذكر أبن عدد كبري من اجلمعيات يسعى ألخذ متويل من ابلدولة، أو غياب الثقة. 
 الدولة )عقود(. 

 –هذا من جهة اجملتمع املدين، أما من جهة الدولة واملؤسسات العامة فظهرت أنواع جديد من مقاربة للدولة 
لنيوليربايل، أال وهو قائم على حتييد القطاع العام عن امللفات االساسية واستحدثت يف كل عمالً ابلتوجهة ا

وزارة شبكة من الربامح التابعة لالمم املتحدة أو البنك الدويل مع عقود تتجدد يف كل سنة. هذه الرتكيبة 
جملال اىل هذه االليات وترك ا للموظفني العامنياحلوافز  وتغييبادت يف مكان إىل حتجيم القطاع العام، 

خدمات الدولة ما برحت تتقلص يف لبنان، ليحل حملها خدمات القطاع اخلاص لتسيري عمل املرافق العامة. 
خالل ربع قرن، أي يف مرحلة ما بعد الطائف، مل ينفق أم اجلمعيات اخلريية. فاالرقامن تشري االرقام إىل أن "

% من جمموع نفقات الدولة اللبنانية واليت بلغت ما يزيد عن 8 على االستثمار الرأمسايل العام سوى حوايل
كما ان الفساد اهنك االدارة العامة من خالل التوظيف العشوائي ملصاحل الطبقة   .4مليار دوالر" 225

السياسة. فادارة الدولة أصبحت جزءاً من منظومة اعادة انتاج الطبقة احلاكمة واليت تطوع املؤسسات الرمسية 
لصاحلها، دائماً مع ضرورة االخذ بعني االعتبار العناصر املستقلة يف االدارة والقضاء اليت ال بد من العمل 

 معها بصفتها مدخاًل اساسياً العادة االعتبار ملفوهم الوظيفة العامة والصاحل العام.

ات عامة؟ ما العام وهذا ما يفتح الباب أم مسألة اساسية يف لبنان وهي السياسات العامة: هل من سياس
 فيها؟ وما هي احلديت األساسية؟ 

 

 

 
                                                           

الفساد... و"نظام الفتات" هو من يعيد إنتاج الطبقة حوار مع كمال محدان حول خطاب مكافحة الفساد يف لبنان: املشكلة تكمن يف صعوبة تعريف  4
 . متوفر على الرابط التايل:2019آب،  28احلاكمة، املفكرة القانونية، 

 https://www.legal-agenda.com/article.php?id=5847  
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 اثنياً: أي سياسات عامة، من يشارك يف وضعها؟ 

أواًل، ما معىن السياسات العامة يف بلد نظامه قائم أساساً على نظام طائفي )أي تقاسم السلطات واملراكز 
الطائفية(، على الطائفية السياسية )أي الشعور أبن االحتماء ابلطائفية ومكاسب أو املعايري حسب الكوات 

الطائفة تصبح معياراً للعمل السياسي(، وأخرياً نظام األحوال الشخصية واليت تعطى الطوائف الروحية من 
 خالله حيزا خاصاً فيما يتعلق ابالرث، والزواج والتعليم. اخل. 

العامة يف بلد تزداد فيه الالمساواة، بشكل أن توزيع الثروات واملصاحل ما برح ان اثنياً، ما معىن السياسيات 
تفاقم ويزداد مستوى الفقر، حيث أصبح لبنان من أكثر البلدان املنتجة غرية جداً بينما يص ةيف فئ حصرين

 ؟ 5النعدام املساواة

به اقتصاد السوق لكن أيضاَ القطاع اثلثاً، ما معىن السياسيات العامة يف نظام اقتصادي ليربايل يتحكم 
 اخلاص؟ 

من هنا ال بد لنا من ادراك معىن السياسيات العامة. يف لبنان نوع من الكسل يقوم على فكرة ان ال 
سياسيات عامة يف لبنان. ان فعل نفى السياسيات هو حبد ذاته فكرة ال بد من إعادة التفكري فيه. 

نها ليست ابلضرورة عامة حبسب اهنا ال ختدم املواطنني بشكل فالسياسيات لطاملا وجدت يف لبنان، لك
)على صعيد الطائفة مثاًل( أو سياسات ختضع ملعايري الربح اخلاص ئوية متساو. اهنا اما سياسات ف

 "(.6)السياسات السكانية مثاًل: يوجد سياسات لكنها تنتج زابئنية حملية، تراكم ثروات، ونظام طائفي

تشمل املواطنني ل السياسيات العامةاالرقاء إىل مستوى هو كيفية  –والتحدي األكرب  –من هنا فان مهمة 
وال  (أو جندريةاملختلفة )جتماعية الفئات اال، أي (حبسب ما نص عليه الدستور اللبناين)على حد سواء 

من هنا أمهية أتيت لتخدم مصاحل اقتصادية ضيقة على حساب املواطن والفئات اهلشة ما يعزز من هشاشتها. 
 الشراكة، حبيث يصبح اجملتمع املدين شريكاً يف رسم السياسات العامة عادلة. 
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ق الثاين من العام، هو ان مصلحة اجملتمع وادارة شؤونه يتمحور حول الدولة. فالشراكة ال بد هلا أواًل الش
 اغلب األحيان. الشراكة هنا وأخرياً من ان تعزز مكانة الدولة يف اجملتمع وان ال هتمشها، كما هو احلال يف

 ببعدها العام )اي حتقيق الصاحل العام( هلى حساب الصاحل اخلاص.

على ضوء اإلشكالية األوىل ال بد لنا أيضاً من حتديد الشراكة، بني من ومن. وهذا ما أيخذان على بعد آخر 
، لكن من الضروري جداً أال وهو اجملتمع املدين. لسنا يف مكان لندخل هنا يف تعريف كلمة جمتمع مدين
 االنطالق من فكرة أن اجملتمع املدين ليس جسماً متجانساً يف مواجة الدولة. 

بقدر ما هناك من حاجة  أو تصنيف اجلمعيات اذا ال بد لنا أيضاً من تشريح ليس تعريفات اجملتمع املدين
بد من العمل مباشرة مع مؤسسات لفهم االسرتاتيجات. هنالك فئات عدة يف هذا اجملال: فئة تقول أبنه ال 

غري ابلتالدولة ومن ضمنها من أجل مترير القوانني على أساس ان التغيري أييت "خطوة خطوة" وهذا ما يعرف 
هنالك فئات أخرى تقول بضرورة العمل مع النظام واركانه (. INCREMENTAL CHANGE)التدرجيي

املؤسسات الرمسية بصفتها املكان اليت جيب نظريً ان  اذا ان هذه هي السلطة السياسية وال بد من العمل مع
أما لكن احلوار مع الدولة ال جيب أن أييت على حساب استقاللية اجملتمع املدين. أتخذ القوانني والقرارات. 

الدولة بصفتها غري شرعية وال بد من قلب النظام. فاملشكلة ابلنظام  جزء اثلث من اجملتمع فيعاند العمل مع
 يف القوانني. وليست 

 وينتج عن هذه املواقف أبعاداً أخرى تتمحور حول املسألة التالية: اجلدلية بني التقين أو السياسي. 

يقارب العديد من اجلمعيات املوضوعات املطلبية من اطارها التقين، أي ان مسألة اإلصالحات  يف الواقع،
مسألة تقنية تقتضي بتقدمي خطوات معيارية على أساسها تسن القوانني. اما السياسي فهو عامل آخر مشيطن 

يضاً ابلقول أبن اجملتمع مقاربة أخرى تقتضي أاستطراداً، هنالك يف مصاحل خمتلفة ال دخل وال شأن هلم هبا. 
من رافعة سياسية من أجل الدفاع عن بد املدين منزه عن السياسية وال شأن له هبا، أو على عكس ذلك ال 

 القضاي وخلق رأي عام مناصر هلا. 

هذا ما يستدعي السؤال األهم: ما هي الشراكة من دون رأي عام مناصر؟ للطوائف مناصريها )اجملتمع 
لزواج املدين(. من هم مناصرو اجملتمع املدين؟ كيف خنلق رأي عام حيمل القضاي ويشكل الطائفي ومثال ا

 رافعة سياسية هلا؟ 

 



 أوهام وحتدايت  :الشراكة وإطرهااثلثاً: 

على ضوء االسئلة العديدة املطروحة أعاله يبدو انه من الضروري تسليط الضوء على جتارب الشراكة يف 
العديد من جتارب الشراكة. وهذا ما يتطلب جهداً حبثياً لفكفكتها من اجل مقاربتها من نعم يف لبنان لبنان. 

أنخذ هنا ثالثة أمثلة وهي جتاوب يف مكان على االمثلة أعاله:  نواحي خمتلفة. على سبيل املثال ال احلصر،
وزارة الشؤون  ( عقود الشراكة بني2(؛ )جلنة قانون بطرساالصالح واملناصرة واحلوار اجملتمعي ) (1)

 ( اجمللس االقتصادي االجتماعي. 3االجتماعية واجلمعيات؛ )

قبل التطرق اىل ضرورة إنشاء وقواعد الشراكة ال بد لنا أواًل من تناول موضوع أساسي اال وهو االطر 
يع طبعاً هنالك توجه للشراكة وهذا ما ذكرته مج املؤسساتية للشراكة بني القطاع العام واجملتمع املدين.

مسارات السياسات العامة يف لبنان )اسرتاجتيات مكتب وزير الدولة لالصالح االدراي، البياانت الوزارية 
...(. لكن ابلرغم من ذلك تبقى هذه املبادئ من دون اطار مؤسسايت فعال ومستدام. على سبيل املثال ال 

عمل جملس الوزراء، نلحظ غياب خالل مراجعة بنود النظام الداخلي جمللس النواب، وآليات احلصر ومن 
األحكام أو تعديالت أتخذ يف عني االعتبار وتواكب دور منظمات اجملتمع املدين وكيفية مشاركتها وتنظيم 

يف الواقع االطر متعددة، لكنها عدم فعاليتها من جهة أو املثابرة على خلق اطر  .7العالقة بينها وبني املشرع
 من شأنه اضعاف احلوار. وابلتايل فالعنصر املؤسسايت هو االهم يف هذا االطار.  جديدة

 جتارب ال بد من الوقوف عندها:  ثالث

 : )جلنة بطرس( "اهليئة االستشارية الوطنية اخلاصة بقانون االنتخاابت النيابية" -1

، بعد االنسحاب اجليش السوري يف لبنان، حتوالت أساسية على العالقة بني السلطات الرمسية 2005طرأت يف العام 
ومنظمات اجملتمع املدين. أحدى هذه التحوالت متثلت بقرار وزير الداخلية والبلديت ابلوكالة آنذك أمحد فتفت الذي 

وائر وزارة الداخلية التزام اآللية اليت نص عليها القانون الذي يفرض، على دو  2006ام//10التعميم الرقم أصدر 
 .81909الصادر عام 

املعروفة بلجنة )« اهليئة الوطنية اخلاصة بقانون االنتخاابت النيابية»لكن فعلياً، أهم هذه التحوالت متثلت بتشكل 
، وهذا ما اعترب تمع املدينممثلني وخرباء عن اجمل اللجنةضمت (. 8/8/2005(، بقرار من جملس الوزراء )يف بطرس

                                                           
بني التمديد  2017-2009انظر: انئلة جعجع، سارة ونسا، ونرمني السباعي، "مواكبة اهليئات املدنية ألعمال اجمللس النيايب"، يف اجمللس النيايب اللبناين  7

 (. 179)ص:  2018والتفريغ، إشراف سامي عطااله وانيلة جعجع، 
 غيري النظام اللبناينالتحرير اإلسالمي الذي يدعو إىل تالً حلزب ح مثهذا ما مس 8



وانتصاراً للمجتمع املدين الذي عمل جاهداً من أجل رفع شعار االصالح االنتخايب، وكان قد  حتقيقاً ملبدأ الشراكة
يعترب  يف قراءة نقدية مطولة هلذه الشراكة، .حني طعن بقرار أتجيل االنتخاابت البلدية 1996حقق سابقة يف العام 

املسار الرتاجعي للمشروع املدين من ا كان بعيدة كل البعد عن الشراكة احلقيقة ال بل إهنا شيدت "بعض الباحثني أبهن
اليت أتت يف وقت شهد لبنان اهتماماً غري مسبوق ابلتمويل  –أن هذه الشراكة  أجل اإلصالح االنتخايب. مبعىن آخر

اجملتمع املدين الذي ساهم يف أضعاف مواقفه، من أضرت خبيارات ومواقف اخلارجي جلمعيات اجملتمع املدين، إذ اهنا 
وهذا الرتاجع من هذه النقطة يقارن بفرتة سابقة حني كان اجملتمع املدين  .9خالل "استمالته واستيعابه واستتباعه"

 "مستقاًل" عن السلطة السياسىة ال بل معانداً هلا وهي اليت راحت تضيق اخلناق عليه )خصوصاً جتربة وزير الداخلية
واليت قدمت  1996األسبق ميشال املّر(. حينها شهد لبنان تعاوانً رمسياً من خالل تقدمي مواداً للطعون يف العام 

 حينها إىل اجمللس الدستوري اللبناين. 

 يف لعبة النظام التسويية وهو ساهم أو أقله شهد على تطوير وابلتايل يكون اجملتمع املدين من هذا املنظار قد ساهم
حيمل يف طياته الشيء ونقيضه، أي اإلصالح والتقليد، على غرار الصيغة اللبنانية « مشروع تسوية توافقياً »قانون 

والبياانت الوزارية وخطب القسم ومعظم املشاريع املهمة. إضافة اىل ذلك، يشري الباحث أيضاً أبن ممثلي اجملتمع املدين 
 النتخايب.إضعاف حظوظ الدفاع عن إصالحات جوهرية يف النظام ا

واليت أدت إىل إعادة انتخاب رموز السلطة يف مواجة لوائح اجملتمع املدين قد  2018يشار هنا أبن انتخاابت العام 
 اقيمت على قانون انتخاب يعكس روحية قانون بطرس اال وهو "قانون هجني جيمع بني النسبية واالكثرية".

ا ال بد من طرح السؤال التايل: كيف حيصن اجملتمع املدين نفسه من عدمه بعض النظر عن صوابية هذه القراءة النقدية
، وليس كشريكاً حاماًل مشروعاً اصالحياً؟ هل أمام اغراءات السلطة اليت تعرتف به كخبرياً تقنياً يقدم هلا النصح األراء

 تكتفي ابلتقين، وماذا عن السياسي )أي حاضنة سياسة تشكل رافعة للمشاريع االصالحية(. 

 :لس االقتصادي االجتماعياجمل -2

يؤدي دورا استشاري للسلطات التشريعية والتنفيذية املعنية برسم من أجل أن " اجمللس االقتصادي واالجتماعيانشأ 
السياسات"، كما وإنه "يؤدي دورا حواري بني هيئات اجملتمع املدين، وبينها وبني السلطات الدستورية يف ما خيتص 

لنا من خالل مبضمون السياسات والقرارات اليت تعين اجملتمع، واليت تدخل ضمن نطاق اهتمام اجمللس"؛ اذا يتضح 
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هذه املؤسسات أبن ليس هنالك من اهتمام فعلي ابشراك اجملتمع املدين يف لبنان نظريً لغياب دوره، ابلرغم من اعادة 
"مل يطلب من هذا األخري "بيان رأي" ه أبنما أشارت دراسة اعدت عن اجللس تبني تفعيله يف السنتني االخريتني. وك

تعديل بعض مواد قانون الصندوقّ  الوطين للضمان ااجلتماعي". وقد مت ذلك  إال مرة ّ واحدة حول "مسودة مشروع
،حيث استجاب اجمللس هلذا الطلب، ولكن من دون معرفة  2001تشرين الثاين  3بطلب من جملس الوزراء بتاريخ 

  10مدى استفادة احلكومة من "بيان الرأي" هذا.

 
 )وزارة الشؤون االجتماعية(: عقود الشراكة -3

يف لبنان يوجد العديد من صيغ التعاون والشراكة بني القطاعني الرمسي واجلمعيات املدنية. تتمثل هذه الشراكة ابلدعم 
املايل الذي يقدمه عدداً من الوزارات للهيئات االهلية ومنها وزارات الرتبية والتعليم العايل والصحة والشؤون االجتماعية 

بغياب الشفافية وآليات حمددة تتبع على أساسها عملية انتقاء  أغلب األحيانتتسم العالقة هذه يف و والبيئة... 
 اجلمعيات الشريكة. كذلك األمر ابلنسبة للجمعيات اليت ال تتبع دائماً مبادئ الشفافية يف عملها. 

اًل حتسني تتعدد أمهية الشراكات بني الوزارة واجلمعيات، ومنها مثمن هذه الوزارات وزارة الشؤون االجتماعية. و 
القدرات الوطنية العاملة يف اجملال االجتماعي والتنموي لتأمني استجابة شاملة ومتكاملة للفئات املهمشة عن طريق 

 تعزيز آليات التنسيق فيما بينهم. 

عقود مشرتكة بني هذه اجلمعيات  مسامهات تعطى هلذه اجلمعيات، أو أييت علىواإلنفاق احلكومي على اجلمعيات 
بني الوزارة  والوزارة، تقوم من خالله اجلمعية بنشاط معني )مستوصف، حضانة لألطفال...( وتتوزع النفقات نظريً 

على عاتق الوزارة ومعظم املستفيدين من أعمال هذه اجلمعية ال يعرفون أن  واجلمعية ولكن اإلنفاق األساسي هو 
عية، فيكون والؤهم للجمعية )وللطائفة او اجلهة اليت تقف خلفها( وليس للدولة. وكما تشري الدولة هي املمول للجم

دراسة للدولية للمعلومات أبن "معظم هذه العقود هي عقود ومهية مبشاريع غري موجودة فعلياً وال تقدم اخلدمات 
 املذكورة". 
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ال بد من االستفادة منها يف حال توفرت النية من  بيد أن هذه النظرة العامة ختفي حماوالت اجيابية وجتارب انحجة
فليست اجلمعيات مجيعها فاسدةـ ال بل جزء منها يقدم خدمات كبرية تؤدي اىل متاسك . 11أجل اصالح هذه العقود

 اجملتمع. لكن تغييب املعايري: من له احلق يف العقود، على أي أساس؟ 

اهليئة الوطنية لرعاية شؤون صعيد صنع القرار منها مثاًل حالة كما هنالك أنواع أخرى من الشراكات حتديداً على 
 ... هليئة الوطنية لرعاية شؤون املعوقني، ااملسنني

أخرياً ال بد من الذكر الشراكات األخرى اليت ساهم إىل حد كبري يف وضع مسارات وآلياهتا اجملتمع املدين، منها مثاًل 
 االنسان، والغذاء، ومكافحة الفساد. لكن، مل تنفذ حىت اآلن. اخلطة الوطنية حلقوق ما نتج عنه 

من جهة نفرغ مؤسسات اجلولة القائمة من مضموهنا ومن جهة اثنية خنلق مؤسسات بديلة تتماشى  نقطة مهمة:
ال ينعكس ابلضرورة يف النصوص والقوانني دائماً مع متطلبات التمويل وشروط اجلهات املاحنة. مثل على ذلك هو 

ناظمة للمؤسسات الدستورية التقريرية والتنفيذية على حد سواء. من جهة أخرى، يصار ضمن رزمة من التوصيات ال
خلق اطر جديدة يف مسارات مكافحة الفساد بداًل من املؤسسات القائمة كتفعيل عمل ديوان حول االصالح إىل 

 ا من جهة أخرى. احملاسبة. وهذا من شأنه زيدة املؤسسات من جهة، وضعف القائم منه

 

 عامةرابعًأ: الشراكة: مبادئ 

 بني اجملتمع املدين والوزارات:  ومسارات احلوار ةاعتماد الشفافية يف العالقة التعاقدي

لشفافية واملساءلة االلتزام التام اب من " بني اجملتمع املدين واملؤسسات الرمسيةالشراكة"يستقيم اخلطاب حول  فعلياً، ال
العقود بت من أجل  وااللتزام هبا اعتماد معايري موحدة شفافةومن اخلطوات مثاًل اليت تساهم يف ذلك  املتبادلة.

 . والشراكات )التخصصية، األقدمية أو احلداثة، التدريب اخل...(
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  . لكن اجلدل والغموض ما زال قائماً حىت اليوم. معايرَي لضماِن جودِة العالقاِت التعاُقِديَِّة بني الوزارِة واجلمعياِت واهليئاِت األهليةهدف إىل وضع 



 الرتقاء اىل مستوى السياسات العامة:ا

يتوجب على اجلمعيات على خمتلف أنواعها ويف خمتلف جماالهتا )بيئية، زراعية، صحية...( أن تعمل ابستمرار لالرتقاء 
بعيداً عن الدور التوعوي أو الدور  –بعملها من أجل املسامهة يف النقاش حول السياسات العامة. واالرتقاء هذا 

 باً أساسياً يف احلوارات أو النقاشات حول السياسات العامة. يساهم مبا ال شكل فيه بفرض نفسها الع –اخلدمايت 

 وضع املوازنة العامةاملشاركة يف 

ولة ابجملتمع من خالل دمن أهم السياسات العامة يف لبنان. فهي اليت حتدد عالقة الللدولة السنوية تعترب املوازنة 
تشري الدراسات أبن اجملتمع املدين يف لبنان ال يساهم و البيئة اخل. و جتماعية، االو األمول املخصصة للسياسات األمنية، 

 . 12وضع التصور العام حول امليزانية ابلضرورة يف

 أتمني أرضية مشرتكة للحوار والشراكة: 

الشراكات يبدأ حني تتوفر االرادة والثقة يف التعاون بني اجملتمع املدين واملؤسسات الرمسية. يتم هذه التعاون من  جناح
 خالل اقامة برامج بناء قدرات مشرتكة وتبادل معلومات اخل. 

ة من التجارب أي العمل على االستفادكما ان الشراكة تتسم ابلعديد من العوامل منها مثاًل العمل مببدأ الرتاكم، 
اإلستمرارية، أي أتمني عناصر اإلستمرارية لتحقيق املطالب بغّض النظر عن العوائق والتحّديت و  السابقة والبناء عليها؛

 والصعوابت اليت ميكن أن تواجهها القضية واملسارات حوهلا. 

مؤسساتية.  وخلق ذاكرة احلواراتتوثيق طبعاً يعزز من توفر هذه الشروط مأسسة العالقة بني مجيع األطراف من خالل 
 . النظر عن األشخاص بغضّ واملأسسة هذه تؤمن استمرار الشراكة  على أساس املؤسسات 
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 شروط احلوار: 

ابقاء التواصل و  ابلشخصية املستقلة للمتحاورين، خصوصاً ممثلي اجملتمع املدين؛ االعرتافللحوار شروط عدة منها، 
 اسناد احلوار على املعرفة واألحباث املقرونة ابألدلة؛و  والفئات اليت ميثلوهنا واجملتمع بشكل عام؛قائم بني املتحاورين 

 احرتام خصوصيات اجملتمع املدين وتنوعه.   أخرياً، إدارة احلوار بشكل سليم؛ 

 انتاج املعرفة واحلوار املبين على األدلة 

االطالع وتعميم القرارات الرمسية اليت تفسح  ، أياملعلومات تفعيل آليات املشاركة والوصول إىليتم ذلك من خالل 
 اجملال للمواطن إببداء رأيه مبشاريع القوانني قبل نشرها على شكل قوانني. 

 التمويل كوسيلة وليس هدفاً: 

يف ظل االعتماد الكبري على التمويل اخلارجي، أكام من قبل مؤسسات الدولة أو من قبل اجلمعيات، ال بل من 
 قدرة التفاوض مع املمولني بشكل ال ميلى املمول اجندته اخلاصة عليهم. كني األطراف من مت

 : ، حفاظاً على املبادئاحلفاظ على االستقاللية

   :التخصصية

  :قاعدة معلومات موحدة

 بناء الثقة: 

  : من خالل الشراكاتالتخفيف من التنافس 

 احملليني(اخلرباء والشرعية )اخلرباء الدوليني أو 

 :رافعة سياسية أتمني

   على حساب  عدم انشاء مؤسسات جديدةالتمسك ابلدولة واملصلحة العامة: 

 

 التحالفات والشبكات واملنّصات:



تؤّسس التحالفات والشبكات واملنّصات حوافز لتعزيز فعالية القضاي واملسارات، أكان على مستوى األفراد من خالل 
احتكاكهم أبقراهنم، أو على مستوى املؤّسسات من خالل تبادل املعلومات واملوارد وأتمني مناصرين للقضية. 

لسة لتبادل املعلومات ومشاركتها. حسن سري العمل والشبكات تتطلب إدارة مرنة، وثقة بني األعضاء، وقنوات س
والثقة والرتكيز على قضية يسامهون أيضاً يف أتمني حصانة للشبكات حتميها من استغالل األطراف اخلارجية وتطويعها 

هتدف هذه األطر إىل توسيع دائرة التجانس بني املسامهني وتوحيد املطالب بني أصحاب املصاحل، خدمة ملصاحلها. 
 لك تفاديً لتوسيع رقعة املصاحل املتناقضة بني األعضاء. وذ

 البحوث املبنية على أدلّة:

تشّكل البحوث املبنية على أدّلة مدماكاً يف أتمني أحقّية للقضية ومصداقية هلا، حبيث يتحّول احلوار حول القضية من 
  على األدلّة واألرقام. نقاش رأي عادة ما تظهر فيه وجهات ومواقف شخصية، إىل نقاش موضوعي مبينّ 

 التخصصية والشفافية:

متاشيًا مع مبدأ األدّلة املبنّية على قرائن، تعترب التخصصية عنصرًا أساسيًا لنجاح احلوار، أكانت ختصصية العاملني يف 
م فعمل أصحاب القضاي على صعيد السياسات العامة يتطلب منه القطاع العام أو ختصصية ممثلي اجملتمع املدين.

اإلحاطة ابجلوانب املختلفة للقضية بشكل جيعل منهم مرجعًا أساسيًا لصانعي القرار، مما يضفي شرعية على عملهم. 
 كما أّن اعتماد الشفافية يف العمل وإدارة املشاريع يؤّسس لعالقة ثقة بني خمتلف املعنيني. 

  احلوار اجملتمعي:

تفعيل احلوار اجملتمعي كأساس لتوسيع دائرة املشاركة وفتح اجملال أمام األصوات املتعددة إلبداء رأيها يف مسار السياسات 
 العامة. على احلوار اجملتمعي أن ال يتجاهل الفوارق اجلندرية وأن خيلق مساحات وفضاءات لألصوات املطلبية. 

 :نوايً دور اإلعالم املتخّصص وخلق رأي عام ملزم مع

خلق وإجياد إعالم متخّصص يهتم ابلقضاي املطلبية ليلعب دور الرافعة اإلصالحية بغية املسامهة يف اإلضاءة على القضاي 
 وحتضري رأي عام مساند يكون ضاغطاً معنويً على صانعي القرار.

 

 



 

 :تدابري مبتكرة لرتمجة املعرفة

إجياد تدابري مبتكرة لرتمجة الدراسات األكادميية وإيصاهلا بشكل سهل إىل العاملني على القضية، يساهم يف ردم 
 الفجوة بني صانعي السياسات والباحثني األكادمييني. 

 

من أجل إضفاء شرعية دولية ومطلبية على احلملة أو املطالب املتوخاة،  االستناد إىل القوانني الدولية واملعاهدات:
جيب ربط املطلب و/أو احلملة على الصعيد الوطين ابملعاهدات والقوانني الدولية واليت تشكل مرجعاً أساسياً من أجل 

 أتمني رافعة قانونية مساندة.

 


