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الملف
جورج شاهني

الفساد اإلداري من وجوه املعاناة فكيف نواجهه؟
دياب يونس :تكامل النصوص والنفوس واجب الوجوب

عقوبتهم اىل حدها االقىص .كام يف تجارة
املخدرات ،كذلك يف جرائم القتل والخطف
والتحرش واالغتصاب وسواها ،نزعة قضائية
اىل منح مرتكبيها اسبابا مخففة ،فيستسهل
هؤالء عندها ارتكاب جرائم اشد فظاعة،
النهم مل يجدوا من يعاقبهم او من ينزل بهم
العقوبة املالمئة ،لتصبح العقوبة املخففة
حافزا او دافعا الرتكاب جرائم اخرى اكرث
خطورة يف املستقبل .تجدر االشارة اىل ان
السنة السجنية مل تعد  12شهرا اذ باتت
تقترص عىل تسعة اشهر ،وهو ما يؤدي
يف مطلق االحوال اىل تقصري مدة العقوبة
املحكوم بها فكيف اذا اقرتنت هذه االخرية
ايضا باسباب مخففة!

عندما يتوسع الحديث عن الفساد بكل وجوهه ،نراه شامال لوجوه الحياة اليومية للمواطنني .فهو يف اساسه معضلة شاملة
قلام توجد دولة ال تعاين منه او يصيب منها قطاعا من القطاعات الحيوية التي يختلط فيها عنرص الطمع الذي يوجد داخل
كل انسان ،سواء مبا ال يقول او يسمح به القانون الناظم لحياة الناس
الفساد االداري يف لبنان واحد من هذه
االفات التي تتحكم مبصالح املواطنني
وحياتهم اليومية .فالقوانني التي ميكن
تفسريها او تجاوزها تسمح للفساد بأن ينمو
ويتوسع عىل اوسع قاعدة ادارية ،وبخاصة
عندما تغيب وسائل الرقابة او تتواطأ معه
املرجعيات عىل نحو يعزز هذا التوجه
الخطري.
اللقاء الذي اجرته "االمن العام" مع محافظ
البقاع السابق واملدير العام السابق الدارة
املناقصات يف االدارة اللبنانية ما بني عامي
 1993و 2005الدكتور دياب يونس ،يعالج
هذه املعضلة ويعطي توصيفا دقيقا فيها
من جوانبها القانونية واالخالقية واالنسانية
واالدارية مبا له من خربة يف التعاطي معها.
■ ما هو التفسري القانوين للفساد وهل
يتعدى املظاهر املكشوفة كاستغالل النفود،
او تسهيل االجراءات مبا يشكل مخالفات
للقانون ملصالح سياسية ومالية شخصية
ورمبا السباب واهداف اخرى؟
□ الفساد رسطان قديم وهو من عمر
االنسان عىل صعيد البرشية .الفساد ال يأيت
من الخارج وال يستورد .فهو داخل االنسان
وملواجهته قامت دولة القانون .وهي دولة
يتوىل شؤونها اناس يؤمنون اميانا عميقا
وصادقا مبرجعية القانون الحرصية وبسيادة
هذا االخري وتفوقه عىل اي اعتبار آخر.
املنطق يقول ان الحاكم او الحاكمة ال يكون
رجل دولة او سيدة دولة ما مل يطبق القانون
عىل نفسه ،قبل ان يطبقه عىل االخرين .ال
بل يعطي النموذج ويكون القدوة واملثال يف
احرتام القانون ويف التزام تطبيقه ،من احرتام
اشارات السري واملرور اىل اهم القرارات

واخطرها .الحاكم القوي هو الذي يرتفع عن
اي مأرب او مطلب او مكسب شخيص او
اناين او عائيل فال قضية له اال القضية العامة،
وال عائلة له اال الوطن ،وال ابناء او بنات اال
املواطنون واملواطنات ،من دون تفريق او
تفضيل او ايثار .والحاكم قوي طاملا هو ال
يطلب لنفسه شيئا .قوة الحاكم يف مناقبيته
ويف مصداقيته ،وليست يف صالحياته او يف
شعبيته او يف حزبيته.
■ اىل اي مدى ميكن ان تشكل القوانني
الناظمة حاجزا او رادعا او مانعا للفساد
والغش واستغالل النفوذ والقدرة عىل
تطبيقها؟
□ ترشيعاتنا عىل وجه العموم كافية
ومعظمها السيام العقايب منها ،يؤلف اطارا
صالحا ملكافحة الجرمية عىل انواعها ،وذلك
مبوجب قانون العقوبات (الذي يعود
تاريخه اىل العامل  )1943وهو من اكرث
القوانني العقابية شموال يف املدى والنطاق
ودقة يف الصياغة ومرونة يف التعبري .اذا كان
من ترشيعات تصدر حديثا فذلك مرده ،ال
اىل دافع ترشيعي ،بل اىل وجوب تكيف
القوانني مع تطور بعض االنشطة الجرمية
وتعاظمها ،مثل جرمية االتجار باالشخاص
وجرمية تبييض االموال ،وجرمية االثراء غري
املرشوع ،التي صادق لبنان عىل االتفاقات
والربوتوكوالت الدولية الخاصة بها والتزم
تطوير ترشيعاته لتصبح منسجمة واحكام
هذه االتفاقات والربوتوكوالت ،السيام اتفاق
االمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة
والربوتوكول امللحق به "بروتوكول بالريمو"
الخاص مبكافحة جرمية االتجار باالشخاص
واتفاق االمم املتحدة ملكافحة الفساد.

من بني نقاط القوة ال الضعف ،ان قانون
العقوبات اللبناين ينطوي عىل احكام
ونصوص تجرم اوجه الفساد عىل اختالفها،
السيام يف القطاع العام ،ما يصح معه القول
ان قانون العقوبات كاف يف ذاته ملواجهة
جرائم الفساد ،عىل اختالفها ،مام يسقط
الحجة او الذريعة املزعومة يف شأن تعليق
مكافحة الفساد عىل اقرار اقرتاحات قوانني
او مشاريع قوانني ال تزال عالقة يف ادراج
املجلس النيايب .علام ان التجربة التاريخية
تعطينا امثلة وشواهد عن حكام وقضاة
كافحوا الفساد منذ الجاهلية( ،اذا اردنا ان
نستحرض التجربة العربية) ،وذلك يف وقت
مل تكن توجد فيه اي ترشيعات او قوانني
تكافح الفساد وتعاقبه.
■ ما هي نقاط الضعف بخاصة مع تعدد
املحاوالت الصدار قوانني اضافية ،وما هي
الفائدة املتوقعة منها يف مثل مجتمعاتنا
اليوم؟
□ اذا كان احرتام القانون يرتبط بثقافة
مجتمع ومدى تحرضه ،فان عدم تطبيق
القانون او عدم احرتامه من نقاط الضعف
الكربى ،ذلك ما ميكن اعتباره مؤرشا بليغا
وخطريا عىل تخلف مجتمع وتأخره .نعطي
مثاال عىل ذلك ،قانون منع التدخني يف
االماكن العامة واملقفلة .فبعد ان استقبلنا
هذا القانون بالطبل والزمر والتصفيق
والتهليل ،سارعنا اىل وضعه عىل الرف ،بعد
فرتة قصرية من نفاذه وكأنه قانون فولكلوري
وجد يك ال يطبق ،ويحدثونك عن ترشيع
زراعة املخدرات السباب عالجية وصحية .اذا
كنا عاجزين عن تطبيق قانون منع التدخني،
فهل نكون مؤهلني لترشيع زراعة املخدرات؟

املدير العام السابق الدارة املناقصات الدكتور دياب يونس.

■ ما الذي يحول دون تطبيق بعض القوانني
املهمة والحيوية؟ هل من امثلة؟
□ من اهم القوانني التي تهدف اىل مكافحة
الفساد قانون االثراء غري املرشوع .لكن ،عىل
الرغم من انقضاء فرتة طويلة عىل نفاذه
ورسيانه ،فانه مل يطبق اال اخريا ،وبشكل
يوحي بوجود انتقائية يف التطبيق ،االمر
الذي يقوض او يهدد مصداقية من يطبقه،
الن شمولية التطبيق هي التي تبعد شبهة
االنحياز عمن يطبقه.
■ لكن هناك من يعتقد ان عدم تطبيق
القوانني مرتبط مبوازين القوى وبالقدرة عىل
تفسريها لتجاوزها؟
□ اذا كان القانون قد وجد ملكافحة الجرمية
ومعاقبتها ،فان بعض الترشيعات يف املقابل،
يغطي الجرمية او "يرشعها" او مينع معاقبتها.
لعل ابلغ واخطر مثال عىل ذلك هو
بدعة "الرقابة املؤخرة" السيام يف املجالس
والهيئات التي يكرث الحديث عن فساد فيها.
من الترشيعات التي تحمي الفساد وتؤطره،
ايضا ،تلك التي تسمح ببدعة التلزيم
بالرتايض ،او بوضع دفرت رشوط يكون غب
الطلب او عىل قياس عارض معني ،وذلك بدال
من اجراء مناقصة شفافة وعادلة لدى ادارة

الحاكم قوي طاملا
ال يطلب لنفسه شيئا
قانون العقوبات كاف
ملواجهة جرائم الفساد
على اختالفها

املناقصات ،وهي الجهة التي يجب ان تناط
بها حرصا صالحية اجراء املناقصات العمومية
لدى مختلف الوزارات واالدارات واملجالس
والهيئات .هنا مدخل كل اصالح ،وضبط كل
هدر او فساد .القانون يف املبدأ املعروف
والثابت انه كاالزميل يف يد الحاكم كام هو
يف يد النحات .فهل يسلم القانون دامئا اىل
نحاتني يجيدون تطبيقه بشكل يردع الجرمية،
ويحمي املجتمع من الجرمية واملجرمني؟
ليس ادل عىل وجود عيب او نقص ،ال يف
نص القانون وامنا يف نفس من يطبقه ،هو
استسهال بعض القضاة منح تجار املخدرات
ومروجيها اسبابا مخففة ،بل تشديد

■ افهم منك ان بعض ما هو مطلوب
لتطبيق القوانني منوط مبن يصدر الحكم
ويفرض تطبيقه ليلزم ما يقول به؟
□ انه قول صحيح ودقيق .يف معزل عن
مدى كفاية القوانني ،العربة تبقى للشخص
املسؤول ولحصانته املعنوية واالخالقية
ولشجاعته ومقاومته لكل فساد .فهل نختار
عموما االشخاص املدعوين لتويل املناصب
العامة عىل اساس كفايتهم ونزاهتهم
وشجاعتهم ،ام يصبح االستتباع واالستزالم
هو رشط وصولهم اىل هذا املنصب او ذاك،
كام ميس االرتهان سبب بقائهم واستمرارهم
يف مواقعهم .فبني موظفني اثنني او قاضيني
او شخصني مرشحني ملوقع معني ،يصبح
معيار املفاضلة بينهام ،هو تفوق احدهام
عىل االخر ،ال يف الكفاية واالستقاللية ،بل يف
االرتهان واالنبطاح والتبعية.
■ هل لديك ما يثبت هذه النظرية ويعطيها
املصداقية؟
□ أمل نشهد مناذج عن اشخاص رفضوا او
استبعدوا ،فقط النهم اسياد انفسهم والنهم
يرفضون كل تبعية او ارتهان؟ لعل الواقع
الذي اوصلنا او اوصلنا انفسنا اليه ،هو
حصيلة ما زرعناه من ثقافة فساد وافساد
وتهجري للطاقات الصادقة والشجاعة يف
السياسة واالدارة والقضاء .نحن نحصد ما
زرعنا من شوك ،ال من ورد.
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