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 قدسيد. سليم شاهين د. سمير الم

 
تشرية حت به، بممارسات فساد مساتسمت الحوكمة السياسية في لبنان المنبثقة من نظامه السياسي بعيوب رئيسية سمحت، في ما سم 

نفتاح نها االوارد المتاحة. فكان ان طغت هذه الممارسات على اية مميزات للنظام ُتحسب له، ومتلف أنواعها، وباهدار كبير للمعلى مخ
سلم مقادير يت ية الفكر والتعبير. وبغياب اإلصالح السياسي الجذري المطلوب، سيظل هذا االمر قائما بغض النظر عمناالقتصادي وحر 

 .ى كفاءة مسؤوليهالحكم في البالد ومستو 
 تن تسير بها ستواجه حتما عقباك، فاننا نرى ان أي إصالحات جوهرية تنوي الحكومة الجديدة او أي حكومة أخرى اوبناء على ذل

 قابةمل الحكومة على تأسيس مجلس ر وعثرات مختلفة تحد من فعاليتها. وامام هذا الواقع نرى ان المصلحة الوطنية الراهنة تقضي بان تع
(Watchdog Council) قابة آليات الر التأكد من حسن تنفيذ اإلجراءات واإلصالحات المرجوة، إضافة الى االشراف على  تناط به مهمات

ه البيان ذي أشار اليضع المالي للقطاع العام وفقا للسياسات المرسومة. هذه المهمات تقع خارج نطاق عمل مجلس التخطيط الالداخلية والو 
 .الوزاري 
عضائه )من أ  نجح في عمله، فان تجربة الحوكمة السياسية في لبنان تشير بوضوح الى ان اختياران لمجلس الرقابة المقترح ان يواذا ك

سياسية  والءات لجهاتوالعام( ال بد من ان يكون خاضعا فقط لمعايير الكفاءة والنزاهة بعيدا من اية اعتبارات مذهبية او القطاعين الخاص 
ايا ضلقيام بها. اما قواعد االختيار هذا فتناط بلجنة خبراء اختصاصيين في مسائل وقءهم المسؤول للمهمات المطلوب امعينة تقّيد أدا

 .الحوكمة السياسية
بنان ان ينهض من انه اذا كان للخفى علينا صعوبات وتعقيدات السير في هذا االقتراح والتأثيرات الوطنية المترتبة عليه. ولكن يبقى ال ت

وات لخطه السياسية. ان مجلس الرقابة المقترح ليس سوى خطوة واحدة من بين العديد من افال بد من اصالح جذري في حوكمتجديد 
هي ان الوقت تشرين األول، أال و  17في هذا االتجاه. هذه هي الرسالة الواضحة للتظاهرات الشعبية المستمرة منذ  األخرى ينبغي اتخاذها

 .الكبيرح السياسي واالقتصادي الوطني قد حان لبدء مسيرة اإلصال
 .د. سليم شاهين استاذ في العلوم المالية في الجامعة االميركية في بيروت ■
 .ي في االقتصاد في الجامعة االميركية في بيروتتاذ فخر د. سمير المقدسي اس ■■
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