
3637
عدد 107 - آب 2022عدد 107 - آب 2022

لبنان يطّور ُنُظمها في خطوة إصالحّية:
التصريح عن الذمة املالّية واملصالح أساس اقتالع الفساد

يتعدد تعريف الفساد بني خيانة االمانة والرشوة واالختالس واساءة استخدام السلطة، وال يقترص الفساد عىل القطاع 
للقادة  الخاضع  البلد  اي  "الكليبتقراطية"،  اىل  التسميات  ذروة  لتصل  الخاص،  القطاع  عىل  ايضا  ينسحب  بل  العام 

الفاسدين الذين يستغلون الناس واملوارد الطبيعية لتحقيق املزيد من الرثوات وتعزيز سلطتهم السياسية 

عن  للترصيح  اللبناين  النظام  عىل  لالضاءة 
الذمة املالية واملصالح بعد تعديالته، تحدثت 
"االمن العام" اىل رئيس مجموعة برملانيني ضد 
الفساد يف لبنان النائب السابق غسان مخيرب، 
العام  لالمن  العام  املدير  مكتب  ورئيس 
العميد الياس البيرسي الذي كانت له مداخلة 

بارزة يف ورشة العمل.

مجددا  لبنان  وضع  االفة،  هذه  من  للحد 
قطار االلتزام عىل السكة وحقق اللبنة االوىل 
بتطوير قانون االثراء غري املرشوع، مع االمل 

يف حسن التطبيق.
للداللة عىل هذا  االلتزام شارك لبنان يف الندوة 
االمنايئ  املتحدة  االمم  برنامج  نظمها  التي 
الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  مع  بالتعاون 

يف لبنان، ورشة عمل اقليمية يف اطار مرشوعه 
النزاهة  وتعزيز  الفساد  لـ"مكافحة  االقليمي 
مع  بالرشاكة  ينفذه  الذي  العربية"  البلدان  يف 
"نظم  بعنوان  الدويل  للتعاون  الكورية  الوكالة 
اكرث فعالية للترصيح عن الذمة املالية واملصالح"، 
وقد شاركت فيها مؤسسة االمن العام، نظرا اىل 

دورها يف التحقيق والتدقيق والرقابة.

مخيبر: للتصريح عن الذمة املالية
دور في الوقاية من الفساد

النائب السابق غسان مخيرب.

من ورشة العمل.

■  هل تشكل التعديالت عىل القانون القديم 
فرصة التغيري؟

□ ان مجرد وجود قوانني غري فعالة ال تكفي 
سوى لذر الرماد يف العيون، وكان اسوأ مثال 
عىل ذلك قانون االثراء غري املرشوع املتضمن 

القوانني  هذه  الرثوة.  عن  للترصيح  نظاما 
"كام  الفعالية  اىل  تفتقر  املتعاقبة  القدمية 
)قانون  ماء"  متأل  ان  ميكن  ال  التي  السلة 
1954 املدمج يف العام 1999 بقانون االثراء 
مل  القانون  تعديل  محاوالت  املرشوع(.  غري 

تزد من فعاليته، ومل يتضمن سوى تعديالت 
العادة  واستغل  فعالة،  غري  بسيطة  شكلية 
الرثوة  عن  الترصيح  لقانون  كاملة  صياغة 
شبه  نص  اىل  وانتهى  املرشوع،  غري  واالثراء 
القديم.  القانون  عن  بشدة  مختلف  جديد، 
الجيدة  التقنية  الترشيعية  الصياغة  ان 
مضنية، اذ تتطلب مثابرة عىل مدى سنوات 
مع  تبادلها  عرب  خصوصا  خربات  وتطوير 
عاملية  مامرسات  من  واستقائها  خرباء 
املفاوضة  فضىل، وتطوير خربات سياسية يف 
والضغط واملنارصة. استفادت اللجان النيابية 
املتحدة  االمم  برنامج  لها  من خربات وفرها 
"ستار"  برنامج  منشورات  من  كام  االمنايئ، 
الذمة  عن  الترصيح  مبواضيع  املتخصصة 
تتقدم  الجديد،  القانون  تبويب  يف  املالية. 
واملصالح  املالية  الذمة  عن  الترصيح  احكام 
املرشوع،  غري  االثراء  جرمية  احكام  عىل 
التصاريح  الرمزية عىل وظيفة هذه  للداللة 
الفساد،  من  بالوقاية  املرتبطة  الرئيسية 
وللداللة عىل عدم ارتباطها بالرضورة بجرمية 

االثراء غري املرشوع.

ملوجب  الخاضعة  الجهات  هي  َمن   ■
الترصيح؟

للترصيح،  الخاضع  العمومي  املوظف   □
موجب  موقعهم  يربر  الذين  االشخاص  اي 
املال  ادارة  يف  سلطتهم  حيث  من  الترصيح، 
الذين  القرص  واالوالد  الزوج  كذلك  العام. 
مع  الواحد  الشخص  بحكم  القانون  يعتربهم 
املوظف العمومي. اما يف مسألة عدم توجب 
من  والخشية  آخرين  اشخاص  عىل  الترصيح 
اخفاء االموال لديهم، اعترب القانون انه ميكن 
االثراء  جرمية  يرتكب  الذي  العام  املوظف 
امواله لدى اشخاص  ان يخفي  غري املرشوع، 
ان ال رضورة الدراج  اال  منه،  اخرين مقربني 
لدى  االموال  اخفاء  لتجريم  خاصة  مادة 
القرص  واالوالد  الزوجة  غري  آخرين  اشخاص 
ألنها مشمولة بقانون مكافحة تبييض االموال 
الموال  اخفاء  باعتباره  االرهاب،  ومتويل 
ومنها  القانون،  حددها  جرائم  من  ناتجة 
التي تشمل جرمية االثراء غري  جرائم الفساد 

املرشوع.

التي  املصالح  عن  الترصيح  اهمية  ما    ■
اضافها القانون؟ 

القانون عىل املوظفني العموميني  □  يوجب 
الخاضعني للترصيح ان يضمنوه جردة بالذمة 
اذ  الخارج،  ويف  لبنان  يف  واملصالح  املالية 
استحدث القانون موجبا جديدا للترصيح عن 
االحكام  ضبط  حسن  اىل  مسعى  يف  املصالح 
التامنع،  بحاالت  املتعلقة  النافذة  الترشيعية 
متهيدا لتطوير قانون جديد يتعلق بالتعارض 
التي  املصالح  بكل  حددها  وقد  املصالح،  يف 
مصدر  اي  من  مادي  دخل  اي  منها  ينتج 
وغري  املنقولة  واالموال  العامة  الوظيفة  غري 
بها  ويعني  املداخيل،  هذه  وقيمة  املنقولة 
النشاطات واالستثامرات يف  عىل سبيل املثال 
اية مشاريع اقتصادية كام املصالح االئتامنية. 
والعضويات،  والوظائف  واالدوار  واملناصب 
اي  يف  باالنتخاب،  او  بالتعيني  كانت  سواء 
والخاص.  العام  القانون  اشخاص  من  شخص 
ضمن  تدخل  قد  اخرى  مصالح  اي  كذلك 
واملرصح  املرصح  باعتبار  الترصيح،  نطاق 
الحق  او  املبارش  الحق  اصحاب  عنهم 

او االنتداب او بأي طريقة اخرى ينص عليها 
ثالث  كل  اضايف  ترصيح  عن  فضال  القانون، 
السابق،  الترصيح  تقديم  تاريخ  من  سنوات 
تاريخ  وترصيح اخري خالل مهلة شهرين من 
وللتصاريح  كان.  سبب  الي  خدماته  انتهاء 
املناقشات  رست  اذ  واستثناءات،  طابع رسي 
 ،8 املادة  عليه  نصت  ما  عىل  الترشيعية 
بحيث ابقي عىل مبدأ الطابع الرسي املحض 
قاسية  جزائية  بعقوبات  املشفوع  للتصاريح 
القانون  استحدث  الرسية.  افشاء  حالة  يف 
الوطنية  الهيئة  وهام  جهتني  لصالح  استثناء 
شامل،  باستثناء  متتاز  التي  الفساد  ملكافحة 
تحقيق  او  اطار مالحقة  املختص يف  والقضاء 
واعضاء  رئيس  القانون  واستثنى  او محاكمة. 
الذين  الفساد،  ملكافحة  الوطنية  الهيئة 
يقدمون تصاريحهم اىل رئاسة مجلس الوزراء 
تتوىل  للهيئة.  االلكرتوين  املوقع  عىل  وتنرش 
املهامت  كل  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة 
عن  التصاريح  نظام  ادارة  بحسن  املتعلقة 
الذمة املالية واملصالح، وهي تلقي التصاريح 
عن الذمة املالية وحفظها وادارتها والتدقيق 
وتعيني  بقانون  الهيئة  انشاء  حني  واىل  بها. 
النظام  عىل  استثنائيا  القانون  ابقى  اعضائها، 
القائم سابقا لناحية استالم التصاريح من 15 

جهة مختلفة، كان ابرزها "مجلس الخدمة 

القوانني القديمة
تفتقر الى الفعالية

عنها  ينتج  ال  التي  املصالح  وكل  االقتصادي، 
اي دخل مادي.

■  كيف يكون شكل الترصيح؟
امكان  هناك  ورقي.  الترصيح  نظام  ان    □
"بأي  الترصيح  منوذج  تقديم  شكل  لتطوير 
شكل  يف  قانونا  مقبولة  الكرتونية  وسيلة 
بقرار  التطوير  هذا  ويكون  الرسية"،  يحفظ 
من الهيئة بسبب ورود هذه االمكانية ضمن 
الفقرة التي تنص عىل جواز التعديل يف شكل 

النموذج ومضمونه بقرار منها. 

■  متى يتوجب الترصيح؟
من  شهرين  خالل  االول  الترصيح  يقدم    □
من  وكرشط  العمومية،  الوظيفة  تويل  تاريخ 
رشوط توليها. يعترب تويل وظيفة عمومية كل 
تجديد او متديد لها لواليات متتالية باالنتخاب 

عصام شلهوب

تحقيق
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لدى  التصاريح  الهيئة  وتحفظ  املدنية". 
تتوافر  الهيئة حني  اىل  وتنتقل  لبنان،  مرصف 
التصاريح يف  الوسائل الرضورية لحفظ  لديها 
يف  التدقيق  الهيئة  وعىل  وامن.  اصويل  شكل 
الترصيح،  امتام  من  التأكد  لجهة  التصاريح 
ومن صحة مضمونه، ومن مدى ارتباطه عند 

االقتضاء باي اثراء غري مرشوع.

حال  يف  عقوبات  عىل  القانون  نص  هل    ■
التخلف عن الترصيح؟

مبارشة  املرتبطة  العقوبات  نظام  يف    □
الجزائية  العقوبات  تقترص  الترصيح،  مبوجب 
التي  الكاذب  عىل الجنحة الخاصة بالترصيح 

نصت عليها املادة 9 من القانون، بحيث كل 
من يقدم ترصيحا كاذبا يعاقب بالحبس من 
 10 بني  ترتاوح  وبغرامة  سنة،  اىل  اشهر  ستة 
الرسمي لالجور.  الحد االدىن  مرات و20 مرة 
كام ان هناك عقوبات ادارية مالية، اذ نصت 
املادة 7 من القانون عىل جزاءات ذات طابع 
عن  التخلف  حالتي  يف  تنطبق  مايل  اداري 

التصاريح او التأخر فيها. 

املطلوبة لحسن تطبيق  الرشوط  ■  ما هي 
نظام الترصيح عن الذمة املالية؟

□  ان تحدي القانون هو يف حسن تطبيقه. 
بسبب  القانون  تفسري  اىل  حاجة  هناك 

ومراميه،  احكامه  بعض  يف  طبيعي  غموض 
بالترصيح:  امللزمني  املوظفني  مساعدة  واىل 
واالجوبة  االسئلة  عرب  القانون  تطبيق  دليل 
الخدمة  مجلس  قبل  من  تطويره  صار  الذي 
بالتعاون  االدارية  التنمية  ووزارة  املدنية 
هناك  كام  االمنايئ.  املتحدة  االمم  برنامج  مع 
ملكافحة  الوطنية  الهيئة  دعم  اىل  حاجة 
الفساد يف حسن اداء كل وظائفها ومهامتها، 
وادارتها  وحفظها  التصاريح  تلقي  منها 
والتدقيق فيها، واملبادرة اىل استقصاء جرائم 
القانون  تأثري  بالتصاريح.  باالستعانة  الفساد 
عىل مؤسسات رقابية اخرى: املرصف املركزي 

وهيئة التحقيق املرصفية الخاصة.

البيسري: تطبيق القانون
اقوى من الفساد

العميد الياس البيرسي. 

املعتمدة  النظم  تطوير  اهمية  ما هي    ■
يف الترصيح عن الذمة املالية؟

املتحدة  االمم  اتفاقية  لبنان  اعتمد    □
 2003 عام  وضعت  التي  الفساد  ملكافحة 
وتعهد   2009 عام  عليها  صادق  بعدما 
تطبيقها، وابرز ما نصت عليه الترصيح عن 
مكافحة  هيئة  تشكيل  بعد  املالية.  الذمة 
وتضع  دورها،  تفعيل  اىل  تسعى  الفساد 
اليوم املعايري املطلوبة من خالل صالحياتها 
مكافحة  يف  املساهمة  تستطيع  حتى 
الفساد، والترصيح عن الذمة املالية هو من 
اهم مراحله، والذي يشمل جميع املوظفني 
العام او َمن يتلقى تعويضا من  القطاع  يف 
عنرصا  املالية  الذمة  تشكل  العام.  املال 
الفساد  منع  يف  وجوهريا  واساسيا  مهام 
املالحقة  التدقيق،  التحقيق،  خالل  من 
التصاريح  حفظ  ملزمة  الهيئة  واملحاسبة. 
لدى  او  عفوا  اليها  للعودة  لديها  وجمعها 
او  املوظف  اوضاع  يف  كبرية  فوارق  ظهور 

بني ما كان ميلكه سابقا او ما ميلكه حاليا.

هذه  بني  مقارنة  اجراء  ميكن  هل   ■
القوانني؟

االنظمة  هذه  ألن  واجبة،  املقارنة    □
االثراء  بقوانني  مبارشة  ترتبط  والتصاريح 
غري املرشوع، وذلك بهدف تحسني وتفعيل 

نظام مكافحة الفساد يف لبنان.

■  هل تتم املقارنة بني ما كان عليه الوضع 
او ما ميكن ان يكون عليه؟

الدول  بقية  مع  تتم  فاملقارنة  طبيعي،   □
الستغالل  القاعدة  تطبيق  وكيفية  العربية 
خاصة،  مكاسب  لتحقيق  العامة  الوظيفة 
والتي  ترتك اثرا سيئا عىل الطبقات العاملة 
بني  الصلة  تبني  املقارنة  هذه  بلد.  كل  يف 
والفقر  والحوكمة  العامة  االدارة  سوء 
جهة  من  الرشعي  غري  االثراء  من  الدائم 
اخرى. من الصعب كرس هذه الحلقة اذا مل 
تضعها  التي  الفساد  مكافحة  قوانني  تطبق 
كبريا  اهتامما  اليوم  تبدي  التي  الدولة، 
بقانون االثراء غري املرشوع وتبييض االموال 
وقانون حق الوصول اىل املعلومات وحامية 

الفساد.  كاشفي 

■  هذه القوانني موجودة لكنها مل تطبق؟
الندوة  هذه  نظمت  لذلك  صحيح،   □

لتطبيقها،  فاعلة  وسيلة  عن  للتفتيش 
او  الناجحة  باالساليب  والتمثل  واظهارها 

 .good practice ما يسمى

■  ما هو دور االمن العام يف هذه الندوة؟
□ لالمن العام دوران يتمثل االول باهتاممه 
االدارة،  داخل  الفساد  مبكافحة  كمؤسسة 
لالمن  العام  املدير  اهتامم  موضع  وهذا 
العام،الذي عمل عىل كشف نقاط الضعف 
ثغرة  اي  من  االستفادة  وتاليف  االدارية 
قانونية او تنظيمية. لذلك وضعنا مدونات 
نظام  وادخلنا  للموظفني،  دامئة  سلوك  
واالدارة  الحوكمة  لتطوير  االدارة  يف   ISO
الداخيل  املستوى  عىل  املوضوع  الرشيدة. 
ليس وليد اليوم بل يعمل به منذ  سنوات. 
نشكل  نحن  الخارجي  املستوى  عىل  اما 
جزءا من املهتمني مبوضوع مكافحة الفساد 
والترصيح عن الذمة املالية، ونساعد كأمن 
العامة  النيابات  بارشاف  بالتحقيقات  عام 
نحقق  فيام  داخليا،  تحصل  مخالفة  كل  يف 
االدارات  يف  تحدث  التي  املخالفات  يف 
الندوات  فهذه  بها.  تكليفنا  لدى  االخرى 

تساهم يف تفعيل خربات االمن العام. 

بتطبيقه  فرقا  العام  االمن  ■  هل شكل 
نظم التصاريح ومكافحة الفساد؟

اليوم من تجربة غرينا  □  نحن نكتسب 
ملعرفة مكمن الثغرات، واذا كانت قوانني 
قوانيننا.  مع  تتطابق  العربية  الدول 
والجهة  الترصيح  شكل  فان  املبدأ  يف 
الخلل  عىل  والعقوبات  ستتسلمه  التي 
القانون،  يف  مثبتة   معايري  بالترصيح، 
مبضمون   تالعب  او  خلل  اي  ان  كام  
صاحبها.  مسؤولية  عىل  هو  الترصيح 
وقد تم التعرف عىل العديد من النامذج 

املعتمدة يف دول عربية عدة.

■  ما هي ابرز املعايري الدولية او العربية 
التي قادت اىل هذه االقرتاحات والنتائج 

عليها؟  املرتتبة 
الدول  كل  مع  مقارنة  دراسة  اعددنا   □
كان  لبنان  ان  القول  واستطيع  العربية، 
منذ  املالية  التصاريح  موضوع  يف  سباقا 
الخمسينات اي منذ صدور قانون االثراء 
جديدة  الية  هناك  اليوم  املرشوع.  غري 
واالمالك  املداخيل  كل  تشمل  للترصيح 
ومتت  واالستثامرات،  والرشكات  واالسهم 
تهرب.  ألي  منعا  جوانبها  بكل  االحاطة 

او  تفصيل  اي  نرتك  ومل  العام،  لالمن 
ومتت  اال  التطوير  مجال  يف  يساعد  امر 
مناقشته. نحن جاهزون لتلقي واكتساب 
اية خربات جديدة تتعلق بهذا املوضوع.

يف  العام  االمن  ورقة  مضمون  هو  ما   ■
الندوة؟

ان  ركزت عىل  مداخلة  لنا  كانت  لقد   □
الفساد هو عملية تشاركية بني القطاعني 
الفساد  اساس  والرشوة  والخاص،  العام 
جهة  من  العام  املوظف  الجهتني،  من 
يف  املعنوي  و/او  الطبيعي  والشخص 
ولقطع  اخرى.  جهة  من  الخاص  القطاع 
دابر هذه االفة، عىل القطاع الخاص ضبط 
التهرب الرضيبي والترصيح  ادارته وعدم 
عىل   االعتامد  وعدم  املالية،  ذممه  عن 
الرشوة للحصول عىل خدماته. كام يجب 
املناقصات  يف  االشرتاك  ومراقبة  ضبط 
الفساد،  او  للتواطؤ  منعا  العمومية 
الوصول  حق  قانون  تطبيق  ورضورة 
عرب  الخاص،  القطاع  يف  للمعلومات 
التواصل  وسائل  عىل  املالية  الذمة  نرش 
يف  اعتامدها  عدم  رغم  عىل  االجتامعي، 
حساسية  من  يشكله  ملا  الدول  معظم 
لبنان  يف  املجتمع  ان  خصوصا  معينة 

ضيق.  

دون  تحول  التي  الجهات  هي  َمن    ■
وهل  الفساد،  ملكافحة  القوانني  تنفيذ 

هي اقوى من القانون؟
□ تطبيق القانون اقوى من الفساد الذي 
والجرمية  االقتصادية  الجرمية  اساسه 
املنظمة. لكن تطور االمر وساهم القطاع 
الخاص بادخال القطاع العام يف منظومة 
الفساد. لكن اذا عدنا مجددا اىل تطبيق 
حامية  تأمني  وهي:  بحزم  القوانني 
املعلومات،  اىل  الوصول  وحق  الشهود 
املرشوع.  غري  االثراء  قانون  واقرار 
واجراء  تطبيقها  ومتابعة  تعديلها  بعد 
ان  مضمونا.  النجاح  فسيكون  محاسبة 
الفساد  مكافحة  قوانني  تطبيق  حسن 

يتطلب قرارا سياسيا حازما ورصيحا.

الذمة املالية عنصر مهم 
في منع الفساد

وتطوير  بتفعيل  تتعلق  تدابري  اقرتحنا 
حفظ  لحسن  التقنية،  االنظمة  واعتامد 
مقارنة  اجراء   وامكان  التصاريح  هذه 
التصاريح  عدد  ألن  السابقة،  بالتصاريح 
الخطية اليوم ال ميكن حرصها وال التدقيق 
فيها بجدية، اذا مل تتوافر االنظمة التقنية 

والخربة الالزمة. 

من  الخربة  العام  االمن  اكتسب  هل   ■
املنظامت  مع  التعاون  من  او  املامرسة 

الدولية؟
يف  املوجودة  املعايري  عىل  االطالع    □
البلدان املجاورة، واملعرفة اساسية لتطوير 
اهتامما  املوضوع  اعطي  لقد  عمل.  اي 
مدركات  الحتساب  مؤرش  هو  اذ  جديا، 
 cpi corruption perception الفساد 
index. وكان موضع اهتامم املدير العام 


