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بأقالمهم  

الفساد إن حكى

بقلم
واصف عواضة*

صعوبة  االكرث  املهمة  ستكون  الفساد  مكافحة  ان  يف  شك  من  ما 
وتعقيدا امام الحكومة اللبنانية املقبلة، اذا قررت فعال التصدي لهذه 

اآلفة املزمنة يف تاريخ لبنان. 
السخرية عن هوية  اللبناين يتساءل بنوع من  املواطن  ليس رسا ان 
الفاسدين يف هذا البلد، طاملا جميع الفرقاء السياسيني الذين يفرتض 
سيكونون  انهم  ويعلنون  عزمهم  اعلنوا  الحكومة،  منهم  تتشكل  ان 
الطيبني عىل  الناس  الفساد. وهو ما يحمل  الحربة يف مكافحة  رأس 

تحسس جيوبهم خشية املال الحرام. 
يف  الحد  مغطى  سرتا  يرتك  مل  لبنان  يف  الحريات  مناخ  ان  املفارقة 
موضوع الفساد. فالناس تتنشق الفساد يوميا وتتجرعه كالهواء واملاء 
يشفي  ما  املختصة  للسلطات  تكون  ان  دون  من  طويل،  زمن  منذ 
اناملها اىل  الفساد ثقافة متتد  الغليل يف هذا املجال، اىل درجة بات 

مختلف القطاعات. وحبذا لو كان الفساد رجال لقتلناه واسرتحنا.
عىل ان الحديث عن مكافحة الفساد يف هذه املرحلة يحمل يف طياته 
الكثري من املغاالة واملبالغة، ليس فقط عىل سبيل النيات، بل ايضا عىل 
مستوى العجز عن قطع دابر هذه اآلفة يف ظل نظام سيايس طائفي 
يشكل بيئة صالحة لتامدي الفاسدين، بل ويؤّمن الحامية لهم، يف ظل 
قصور فاضح عن املحاسبة. فالسلطة العاجزة عن محاسبة حاجب يف 
الدولة )مع كامل االحرتام للحّجاب( هي بالتأكيد عاجزة عن توجيه 
اصابع االتهام اىل اي مرجع او موظف يتمتع بحامية طائفته الكرمية. 
من هنا تبدو املهمة عسرية "من تحت"، ويسرية "من فوق". مبعنى 
السيايس  النظام  من  الفساد  عىل  الحرب  تبدأ  ان  يفرتض  اوضح 
مواطنني  اللبنانيني  كل  فيه  يكون  وطني  بنظام  واستبداله  الطائفي، 
متساوين متكافئني، ال فرق ان يكونوا كلهم ابناء ست او ابناء جواري. 
معا.  آن  جارية يف  وابناء  ابناء ست  ابناؤه  يكون  بلد  يستقيم  ال  اذ 

عندها فقط ميكن القضاء عىل الفساد وفق املعايري واالسس اآلتية: 
   اوال يف االدارة: الفصل ما امكن بني املوظف واملواطن من خالل 
املتقدمة.  الدول  معظم  تعتمده  ما  وهو  االدارية.  املكننة  تعزيز 

ليس ادل عىل ذلك من تجربة "ليبان بوست" و"او ام يت" وغريهام.
ثانيا يف التوظيف: حرص التوظيف العام مبجلس الخدمة املدنية وفق 
العامة، ووقف  الشاغرة يف االدارات  الكفاية من اجل ملء املالكات 

التعاقد نهائيا، وتحرير املواطن من الوساطات.
ثالثا يف القضاء: تحرير القضاء من سلطة السياسة عرب انتخاب مجلس 
اختيار  صالحية  املجلس  وايالء  انفسهم،  القضاة  من  االعىل  القضاء 

القضاة وتشكيالتهم.
هذه  وتحرير  املناقصات  بادارة  التلزميات  التلزميات: حرص  يف  رابعا 

االخرية من املداخالت السياسية.
املعابر  عرب  التهريب  عمليات  ضبط  والحدود:  املعابر  يف  خامسا 

والحدود، وتكليف الجيش معاونة ادارة الجامرك يف هذا السبيل.
سادسا يف الرضائب: استحداث قانون جديد يعتمد الرضيبة التصاعدية 
عىل املداخيل، ينصف ذوي الدخل املحدود ومالية الدولة يف آن معا.
املركزي وديوان  كالتفتيش  الرقابية  الهيئات  تعزيز  الرقابة:  سابعا يف 
املحاسبة من خالل منحها استقاللية كاملة وسلطة تنفيذية تحاسب 

املخلني.
اما  الجشع.  او  الحاجة  رئيسيني:  عاملني  عادة عن  ينجم  الفساد  ان 
وتأمني  واملتوسط  املحدود  الدخل  لذوي  انصافا  فتتطلب  الحاجة 
من  ايضا  بل  فقط،  الرواتب  ليس من خالل  الرشائح،  لهذه  الكفاية 
كالطبابة  االجتامعية  والضامنات  االساسية  الخدمات  تأمني  خالل 
والتعليم والنقل وغريهم. اما الجشع فيتطلب سلطة ترضب بيد من 
حديد املخالفني. عندها تستقيم االمور ويشعر املواطن بأنه يف دولة 

عادلة محرتمة ال مزرعة يتناتش خرياتها اصحاب النفوذ. 
   عىل ان بيت القصيد يف محاربة الفساد يبقى يف النظام السيايس 

الذي ال بديل من تطويره. 
خارج هذه املعادلة يبقى املوضوع رصخة يف واد.
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