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للمجتمع املدين دور خاص يف جهود لبنان من اجل مكافحة انتشار الفساد، سواء من خالل املشاركة يف النقاشات او املساهمة 
فعليا يف صياغة واقرتاح تعديل قوانني وترشيعات تصب يف خدمة هدف الحد من الفساد الذين انهك لبنان واللبنانيني 

الملف

ممثل املنظمة الدولّية للتقرير عن الديموقراطّية:
مكافحة الفساد بتطبيق القوانني وتباطؤها غير عادل

طبقت  حال  ويف  العمل،  تبدأ  ان  عىل  الوطنية 
القوانني الحالية هذه نقطة انطالقة جيدة جدا. 
نحّسن  كيف  نرى  ان  ميكن  التجربة،  ضوء  يف 
املسار والتطبيق. لكن االمر االيجايب انها انشئت، 

وانه يجب تعيني اعضائها لتبدأ العمل. 

وهل  لبنان؟  يف  الفساد  كاشف  يحمي  من   ■
يطبق القانون؟

اقر لحامية  ان  لبنان سبق  قانون يف  □ هناك 
كاشفي الفساد، ومثة ثغر طبعا. لكن يف شكل 

□ علينا اوال ان نعطي هذه الهيئات واالجهزة 
املوارد املالية والبرشية التي تحتاجها. الكوادر 
الشغور  من  الكثري  فيها  الرقابية  واالجهزة 
توظيفهم  تم  موظفون  هناك  الوظائف.  يف 
قوى  خالل  من  اي  اللبنانية،  الطريقة  عىل 
وشخصيات نافذة. يف الوقت نفسه، حتى لو 
ومادية  برشية  موارد  ال  مكتمال،  الكادر  كان 
وتقنية متوافرة لديهم للعمل بنجاح. تفعيلهم 
يكون من خالل تحصني استقالليتهم، وتعيني 

االكفياء، وتوفري كل املوارد الالزمة لهم. 

يف  يدفع  القضاء  استقاللية  قانون  اقرار  هل   ■
اتجاه مكافحة الفساد؟ 

□ من دون ادىن شك. هذا القانون هو ركيزة 
مكافحة  ال  قضاء  دون  من  الفساد.  مكافحة 
للفساد حتى لو كان هناك اسرتاتيجيا ملكافحة 
الفساد وهيئة وطنية ملكافحته، فانها ستصل 
قضاء  هناك  يكن  مل  اذا  مسدود  طريق  اىل 
ذلك،  اىل  اضافة  مستقلون.  وقضاة  مستقل 
اىل  تحتاج  التي  املحاكم  ادارة  ايضا  هناك 
اصالح، ومن دونها ال عدالة. العدالة البطيئة 
وهو  القانون  صدر  لو  حتى  عدالة.  ليست 
متكني  ايضا  هناك  يكون  ان  يجب  ممتاز، 
للمحاكم، وتعزيز الدارتها ماليا ولوجستيا  عىل 
ان يشمل ذلك كل فريق العمل، من الحاجب 
اىل القايض. العدالة ال تتحقق اال بتوفري املوارد 

املؤسساتية. 

 - الدميوقراطية  عن  للتقرير  الدولية  املنظمة 
هذا  يف  للنظر  الالفت  دورها  لها  لبنان،  مكتب 
االطار، وهي منظمة مقرها الرئييس يف العاصمة 
االملانية برلني، ومسجلة يف لبنان منذ العام 2016، 
وتنشط يف مجال تطوير املؤسسات الدميوقراطية 
يف انحاء العامل ومساءلة الهيئات الحكومية وتعزيز 

املشاركة السياسية وحقوق املواطن. 
لبنان  يف  املنظمة  ممثل  حاورت  العام"  "االمن 
الدكتور اندريه سليامن الذي اعد دراسة تحليلية 

اخريا بعنوان "مواجهة الفساد: التحدي اللبناين". 

■ عىل الرغم من اقرار عرشة قوانني عىل االقل 
لبنان  يف  املاضية  السنوات  يف  الفساد  ملكافحة 
 UNCAC مثل  دولية  اتفاقات  عىل  والتوقيع 
)اتفاق االمم املتحدة ملكافحة الفساد( عام 2009، 
مؤرش  يف  وترتيبه  لبنان  درجة  تتحسن  مل  ملاذا 

مكافحة الفساد عىل مستوى العامل؟ 
□ العربة يف التطبيق وكل القوانني جيدة. اذا طبقت 
فان  الثغر،  بعض  القوانني حتى مع وجود  هذه 
لبنان سيتقدم. اقول ان العربة يف التطبيق النه يف 
حال عدم تطبيق القوانني، ال معنى لها. املؤرشات 
التي سألت عنها حول مكافحة الفساد، لها عالقة 
باالنطباعات ونظرة املواطن اىل املؤسسات. هناك 
ويكمن  التطبيق،  غياب  فكرة  فيه  تتجىل  مثال 
يف  انشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد، حيث 
اقر قانون انشائها، لكنها فعليا مل تشكل اذ مل يتم 
تعيني االعضاء حتى االن. ال يشء يربر عدم تعيني 
مجلس  ان  علام  مناصبهم،  يف  االشخاص  هؤالء 
القضاء االعىل يؤجل جلسات البت. اذن، املشكلة 

يف التطبيق اكرث مام هي يف القوانني.

عن  للتقرير  الدولية  املنظمة  ساهمت  كيف   ■
الدميوقراطية يف الجهود من اجل مواجهة الفساد 

يف لبنان؟

عىل  التطبيق،  يف  نية  هناك  كانت  اذا  عام، 
املحاكم عندها ان تعمل تحت سقف القانون 
من دون ان يكون هناك غيمة فوق احد. اما 
ترهيبه  ويتم  الفساد سيالحق  كان كاشف  اذا 
وضعا  يكون  لن  فهذا  االعالم،  يف  به  والتشهري 
حامية  قانون  يكون  ان  يجب  املرجع  سليام. 

كاشف الفساد. 

وهيئاتها  الرقابة  اجهزة  تفعيل  ميكن  كيف   ■
للحد من الفساد؟

خليل حرب 
Khalilharb66@gmail.com

□ اوال، ساهمنا يف صياغة القانون املتعلق 
لبنان.  يف  العام  الرشاء  تحديث  مبرشوع 
بلغة  القانون  كتب  خبريا  ومّولنا  قدمنا 
قانونية سليمة وصاغ مصطلحات معتمدة 
القانون  ترتيب  اعادة  ومتت  لبنان،  يف 
وضعنا  ثم  ومنسجام.  متامسكا  ليكون 
بحواىل  ومفصال  كامال  تطبيقيا  مرسوما 
العامة،  العقود  40 صفحة تتضمن رشوط 
قانون،  تطبيقي وليس مجرد  وهو مرسوم 
مع  بالتعاون  الياء،  اىل  االف  من  وذلك 
واالقتصادي،  املايل  فليحان  باسل  معهد 
املكلفة  النيابية  اللجنة  مع  وبالرشاكة 

وضع هذا املرشوع. 
ثانيا، شاركنا يف سلسلة نقاشات مع وزير العدل 
وهيئات من املجتمع املدين من اجل تطبيق آليات 
التي  القوانني  بحسب  لبنان  يف  الفساد  مكافحة 

ارشنا اليها. 
ثالثا، قدمنا وما زلنا نقدم، الدعم للبحث القانوين 
استقاللية  قانون  وضع  املكلفة  النيابية  للجنة 

القضاء وشفافيته، وقد عملنا عىل ذلك خالل سنة 
ونصف سنة. 

وورش  التدريبات  من  كبريا  عددا  نظمنا  رابعا، 
قوانني  حيال  املدين  واملجتمع  للبلديات  العمل 
اىل  الوصول  يف  الحق  مثل  الفساد،  مكافحة 

املعلومات وحامية كاشفي الفساد وغريهام. 

الوطنية  االسرتاتيجيا  عىل  مالحظاتك  هي  ما   ■
ملكافحة الفساد وهل هي كافية؟

□ الفكرة التي اود قولها انه عىل الرغم من وجود 
بعض الثغر، اال ان التطبيق ملح ورضوري. نحن 
يف حالة ازمة وانهيار، ومثة حاجة ملحة اىل امليض 
االولوية  هذه هي  االسرتاتيجيا.  تطبيق  يف  قدما 

القصوى، وهذه توصيتنا. 

■ ماذا عن انشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد؟ 
هل تعتقد انها ستنفع يف مكافحة الفساد ام ان 

املوضوع مرتبط باشكاليات اخرى؟
الهيئة  تعيني  الرضوري  من  الينا،  بالنسبة   □

ممثل املنظمة الدولية للتقرير عن الدميوقراطية يف لبنان الدكتور اندريه سليامن.

يف  القانونية  االبحاث  عن  املسؤولة  كتبت 
املنظمة الدولية للتقرير عن الدميوقراطية يف 

لبنان سابني الحايك: 
"ال بد ألي اصالح قضايئ من ان يعرتف بسيادة 
ومحاسبة.  عدالة  ألي  اساسيا  مدخال  القانون 
املفتاح  هي  القضائية  املنظومة  بناء  اعادة 
االسايس الستعادة ثقة املجتمع املحيل والدويل 
بلبنان، اذا ارادت الحكومة الحصول عىل الدعم 
الخارجي الالزم للنهوض من االزمات السياسية 

واالقتصادية واملالية املرتاكمة.
عن  للتقرير  الدولية  املنظمة  تشدد  لذلك 

الدميوقراطية عىل ما ييل:

 - االرساع يف اقرار قانون استقاللية القضاء مع 
مراسيمه التطبيقية لبدء املحاسبة ضمن اطار 

قانوين متكامل وعرصي.
-  تفعيل عمل النيابات العامة، خصوصا املالية 
منها، للنظر يف قضايا الفساد واالموال املنهوبة 

او تلك املتأتية عن الفساد.
 - تكثيف العمل عىل قضايا الفساد واحالتها 
عىل الجهة املختصة من دون اي تأخري يف حال 

تبيان عدم اختصاص الجهة الناظرة يف امللف.
والتعيينات  التشكيالت  اصدار  يف  االرساع   -  
القضائية مع الحرص عىل تعيني قضاة مستقلني 

اكفياء ونزيهني يف اداء واجبهم". 

اللبناين"،  التحدي  الفساد:  "مواجهة  عنوان  تحت  اعدها  دراسة  يف 
قال الدكتور اندريه سليامن: "ان ابرز ما نراه عىل نحو متواتر هو 
مناخ الغش الذي يكتنف عمليات الرشاء العام، والذي بات يشكل 
برشوط  التالعب  يجري  حيث  املرشوع  غري  لالثراء  بارزا  مصدرا 
الوصول اىل طلبات تقديم العروض وتكييفها مبا يتالءم ومواصفات 
العارضني الفائزين الذين يتم اختيارهم سلفا. اذا، هناك معلومات يف 
خصوص هذا النوع من الغش واخبار يجري تداولها يف شأن رشوط 
سري املناقصات املذكورة، فهي مل تؤد اىل اتهامات رصيحة حتى االن. 
هذا االفالت من العقبات الذي يحظى به املستفيدون من عمليات 
واملخالفة  االحتيالية  املامرسات  بتسخيف  عميقا  يرتبط  الفساد، 

للقانون، تسخيفا بدا لحسن الحظ يفقد مقبوليته يوما بعد يوم. 
علة  كان  لو  كام  لبنانية  خصوصية  الفساد  ان  االعتقاد  الخطأ  من 

قامئة يف صلب شخصية اللبناين، بل ان مامرسات الفساد والترصفات 
اجتامعية  سلوكيات  كونها  تعدو  ال  احتيالية  بعمليات  املرتبطة 
تكونت مع الوقت من جراء غياب املالحقات القانونية والعقوبات 

الجزائية. 
غري  اجتامعية  ظاهرة  مستعصيا،  بدا  مهام  الفساد،  يكون  ال  عليه، 
املحيطة،  الالعقابية  اىل  استعصاؤها  يعزى  وامنا  لالنعكاس،  قابلة 
وعدم وجود اسرتاتيجيا تنبه اىل الخطر الذي يشكله التضامن الوطني 
واالخالق العامة وموارد الدولة املالية. ان الترصفات الفاسدة باقية 
كلها، من  الحياة  تنشئة مدنية متتد عىل مراحل  بتعميم  نقم  ما مل 
اجل اجتثاث الفساد الذي يبقى رهنا بتوطيد نظام من قيم املواطنة 
الهادفة اىل تعزيز الحرص عىل املصلحة العامة وشفافيات الحسابات 

واملامرسات يف الدولة والقطاع الخاص عىل السواء". 

الفساد ليس خصوصّية لبنانيةسيادة القانون واملحاسبة


