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الجمعيات األهلية ملكافحة الفساد
ومعركة القوانني غير املط ّبقة
بدأت معركة مكافحة الفساد يف القطاع
العام وبعض القطاعات الخاصة منذ العام
 ،2017وهي مستمرة حتى اليوم عرب بعض
املؤسسات الرسمية السيام املجلس النيايب الذي
اقر ترشيعات بقيت حربا عىل ورق ،وبعض
الجمعيات االهلية التي امتهنت التوعية عىل
الفساد ومكامنه وسبل مواجهته

يس ّلم الجميع بأن مكافحة الفساد تتطلب تفعيل وتزخيم سبل املواجهة ،السيام
لجهة اقرار وتطبيق الترشيعات املرتبطة مبكافحته ،بحيث ان املواطن مل يلمس
من كل القوانني التي تم اقرارها يف مجلس النواب اي خطوة تنفيذية ،لذلك
تنشط الجمعيات االهلية يف مالحقة تطبيقها.
يف هذين اللقاءين مع رئيس الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (ال فساد)
الدكتور مصباح مجذوب ورئيسة جمعية "مدراء مؤهلون ملكافحة الفساد"
الدكتورة جينا الشامس استعراض دور الجمعيات االهلية يف مكافحة الفساد
وامكاناتها وادواتها لتحقيق اهدفها وخططها العامة.

مجذوب :التشريعات ال تكفي
اذا بقيت بال تطبيق

■ ما دور جمعيات املجتمع املدين املتخصصة
يف مكافحة الفساد ،وما هي امكاناتها املتوافرة
ملتابعة هذا العمل؟
□ دور هيئات املجتمع مكمل لدور الدولة و/او
االدارة عرب دعم عملها والتعاون معها يف مجاالت
شتى .تخدم هذه الهيئات عملية مكافحة الفساد
كناقد ايجايب ومحفز ومنارص للمصالح غري
املمثلة ،او تلك التي يتم متثيلها بشكل يتناقض
واهميتها او حجمها من خالل اصدار االبحاث
والتقارير واملطالعات املتعلقة بهذه املصالح
وبعمل السلطات واالدارات العامة .تساعد
هذه الهيئات كمجموعات مراقبة وكاشفي
فساد ،ومجموعات ضغط عىل الدولة واجهزتها،
يف الدفع بها اىل احرتام وتطبيق حكم القانون
الذي يجب ان يكون موامئا للمعايري الدولية
العرصية واملامرسات الفضىل يف الدول االخرى.
فهذه الهيئات تعمل وتحرص عىل ان يتم احرتام
مصالح الشعب الذي تعمل االدارة عىل الحفاظ
عليها واعتبارها املوجه االسايس لعملها ،عىل ان
يتم تطبيقها من قبل الدولة واجهزتها بشكل
كامل من دون اي تقصري او مواربة او استغالل
ألي من النصوص القانونية ذات الصلة .فاذا وقع
ذلك ،تتعاون الهيئات مع االجهزة املعنية عرب
لفت نظرها اىل الخروقات والتعديات التي يجب

معالجتها ،باالضافة اىل تقديم الخربات الالزمة
كلام دعت الحاجة .اما يف حال مل تكن القوانني يف
االساس مؤتلفة مع املعايري الدولية او ال تحافظ
عىل مقدرات املجتمع ،فتعمل الهيئات عىل
تقديم واقرتاح الحلول القانونية الالزمة لضامن
ذلك ،كتقديم اقرتاح لتعديل قانون مثال.

■ هل لهذه الجمعيات معايري او مراجع تختلف
عن معايري السلطات الرسمية ومراجعها؟
□ ال ميكن ان يكون عمل هذه الهيئات اال
ضمن اطار املعايري ذاتها التي تحكم عمل الدول
واداراتها .عىل هذه الهيئات ان تضمن الشفافية،
النزاهة ،الصدق ،االحرتافية املهنية ،املساءلة
واملحاسبة يف عملها وبني العاملني لديها ،وذلك
عرب اعتامد سياسات واضحة ومتاحة للعموم
تظهر صدقيتها وجديتها يف تنفيذها ملهامتها
وعملها .ليك يتسنى لهذه الهيئات ضامن تطبيق
القوانني واالنظمة املرعية االجراء من الجهات
املختصة ،عليها ان تكون ملمة باملنظومة
الترشيعية واالجرائية التي تحكم وتنظم عمل
الدولة واداراتها ،بهدف الوقوف عىل مدى
مواءمة القوانني مع املعايري الدولية العرصية
واملامرسات الفضىل يف الدول االخرى .لتحقيق
ذلك ،يجب ان متلك هذه الهيئات املعلومات

الالزمة للمراقبة مام يساعدها عىل اتخاذ
الخطوات الالزمة بشكل يتناسب مع حجم او
نوعية املشاكل التي ميكن ان تعرتض عملها يف
اثناء املراقبة.
■ ما موقفكم من الترشيعات التي صدرت
حتى االن ،هل هي كافية ام يف حاجة اىل
تطوير او تغيري واين؟
□ ال ميكن الجزم مبدى كفاية ترشيع معني
من دون تطبيقه .جميع القوانني التي صدرت
حتى االن ،التي لها عالقة بشكل مبارش او غري
مبارش مبكافحة الفساد ،مل يتم تطبيقها .فقانون
مكافحة الفساد يف القطاع العام وانشاء الهيئة
الوطنية ملكافحة الفساد تم اقراره ،وعىل الرغم
من نصه عىل تشكيل الهيئة خالل ثالثة اشهر
من نرش القانون يف الجريدة الرسمية ،اال اننا
وبعد حواىل سنة من تاريخ النرش مل يتم انشاء
الهيئة بعد .هذا ما يؤثر عىل معظم املنظومة
الترشيعية املتصلة مبكافحة الفساد ،اذ ان
عددا من القوانني يرتبط تطبيقها بوجود الهيئة
الوطنية ملكافحة الفساد ،وهي:
• قانون الحق يف الوصول اىل املعلومات.
• قانون حامية كاشفي الفساد.
• قانون دعم الشفافية يف قطاع البرتول.

• قانون الترصيح عن الذمة املالية واملصالح
ومعاقبة االثراء غري املرشوع.
• قانون اسرتداد االموال املتأتية من الفساد.
كذلك تنفيذ احكام الفصل االول من قانون
انشاء الهيئة الذي يحدد بعض االحكام املتعلقة
بجرائم الفساد يف القطاع العام.
■ اي وسائل تستخدمون لكشف الفساد
ومكافحته ،ومن هي الجهات التي تتعاونون
معها داخليا وخارجيا؟
□ لدينا املركز اللبناين لحامية ضحايا الفساد،
وهو مرتبط بشبكة دولية تتمثل مبركز مشابه
الكرث من خمسني دولة يف العامل ،وتحت مظلة
منظمة الشفافية الدولية .يستقبل املركز
العديد من االتصاالت من املترضرين من
الفساد يف االدارة ،ويقدم لهم النصح القانوين
من خالل ارشادهم اىل الخطوات التي ميكن
ان يتخذوها .ملكافحة الفساد تعمل الجمعية
ايضا عىل تقديم االبحاث القانونية املقارنة،
باالضافة اىل مشاركتها مع صانعي القرار
وعرض التوصيات الالزمة لدمجها ضمن
القوانني ومشاريع القوانني والتعديالت
واملراسيم وتعديالتها ومشاريعها والقرارات،
وذلك ملواءمة املنظومة القانونية مع املعايري
الدولية التي هي يف صلب التزامات الدولة
اللبنانية الدولية ،كاتفاق االمم املتحدة
ملكافحة الفساد .كام تقوم الجمعية بالعمل
عىل نرش املعرفة ازاء املنظومة القانونية
الحالية وكيفية اصالحها ومواءمتها مع املعايري
الدولية وعرب تقديم الحلول ،كذلك بناء قدرات
املجموعات الشابة عىل املواضيع ذات الصلة.

رئيس الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (ال فساد) الدكتور مصباح مجذوب.

كل قوانني مكافحة
الفساد لم يتم تطبيقها
حتى االن
كام تعمل الجمعية مع العديد من املنظامت
املحلية والدولية.
■ ما هي النتائج التي حققتموها يف هذا
املجال والصعوبات التي واجهتكم؟

الشماس :قدمنا ادلة صارخة
ضد بعض الفاسدين

■ ما هي وسائل الجمعيات االهلية يف
كشف الفساد ومكافحته ،وما هي امكاناتها
املتوافرة ملتابعة هذا العمل؟
□ تعتمد جمعية "مدراء مؤهلون ملكافحة
الفساد" عىل املبادئ العرشة ملكافحة الفساد
الصادرة عن املعهد االمرييك ملكافحة الفساد،

كاطار عمل لتحقيق هدفها االسايس وهو
خفض نسبة مخاطر الفساد .ان االسلوب الذي
نستخدمه يف عملنا يرتكز عىل مبادئ ومعايري
مهنية تساعدنا عند تطبيقها يف تحقيق نتائج
غري مسبوقة يف لبنان ويف فرتات قصرية جدا
بسبب تنظيم العمل املهني وفعاليته .يف

□ من اهم النتائج التي حققناها التعاون
مع وزارة العدل ،العمل عىل تضمني املرسوم
التطبيقي لقانون الحق يف الوصول اىل
املعلومات عددا من االحكام املهمة التي تتواءم
مع التزامات الدولة اللبنانية الدولية .كام تعمل
الجمعية حاليا مع عدد من الجهات عىل تطوير
عدد من الترشيعات ومشاريع القوانني .علام اننا
استطعنا مع رشكائنا ،عرب القيام بحملة اعالمية
والتواصل مع مجلس القضاء االعىل ،الدفع يف
اتجاه الدعوة النتخاب القاضيني االعضاء يف
الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد .الجمعية تعمل
حاليا مع جهات عدة عىل تطوير عدد من
الترشيعات ومشاريع القوانني.

الجمعية ،ال نعترب مكافحة الفساد هواية ،بل
مهنة يجب مقاربتها باختصاص واحرتاف.
■ هل تعتربون ان الترشيعات التي صدرت
حتى االن كافية وماذ ينقص بعد؟ هل
تحتاج اىل تطوير او تغيري؟
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ﺘﺄﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ اﻟﻔﻀﻠﻰ
ﻣﻦ ّ
ﺣﻘﻲ ﺗِ ﱠ

□ مل تصدر اي ترشيعات كاملة يف لبنان
من دون ثغر مبا يخص مكافحة الفساد .لكن
الترشيعات ال تطبق اصال يف غياب تام للرقابة
واملساءلة .ما نحتاجه يف لبنان هو اجراءات
تعتمد عىل ما هو موجود من قوانني ،وما هو
موجود يف معاهدة االمم املتحدة ملكافحة
الفساد التي التزمها لبنان منذ سنة 2009
من دون ان تحرك الدولة ساكنا لتطبيقها.
الجمعيات املحلية مل تنشط للتوعية حيال
اهميتها ،كام ان فريق عمل االمم املتحدة مل
يجتهد يف هذا االطار ،عىل الرغم من وجوده
مع فريق عمل وزارة التنمية االدارية .اكرث
من عرش سنوات مرت عىل توقيع االتفاق
من دون ان يكون له اي وقع يغري يف االحوال
يف لبنان .يفتخر املعنيون مبا يحققونه عىل
الورق فقط.
■ من هي الجهات التي تتعاونون معها
داخليا وخارجيا من اجل تنفيذ مهمتكم؟
□ نتعامل مع جميع القطاعات الخاصة
واملؤسسات العامة اللبنانية التي تود
اداراتها العمل الجدي لتطبيق سبل الوقاية
من الفساد باسلوب علمي ومهني ،ونقدم
لها فرصة املعرفة والتخصص يف هذا املجال
واملساعدة الفنية حيث وجب .نتابع
التطورات حيال امكان تطبيق املبادئ
العرشة ملكافحة الفساد الصادرة عن
املعهد االمرييك عىل الحالة اللبنانية وفقا
لجميع القوانني املتاحة لنا ،ان يف الداخل
او الخارج .كام نراقب امكانات االستفادة
لتأمني املصالح اللبنانية يف هذا املجال
والسيادة واملواطنة عندما نعتمد اي نص
اجنبي يف القوانني الدولية او غريها.
■ ماذا حققتم من نتائج يف هذا املجال وما
الصعوبات التي واجهتكم ،وهل تعتربون
ان هناك تقصريا منكم؟
□ بدأنا العمل يف مجال مكافحة الفساد
منذ العام  1996وانجزنا مع فريق عمل
"رشكة استشارة الغد" دراسات قيمة كان
ملضمونها اثر مهم .يف موضوع الدواء،
اعتمدت لجنة الصحة عىل دراستني عن
صناعة الدواء يف لبنان واسترياد الدواء

ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻌﻨﻒ واﻻﺳﺘﻐﻼل واﻹﺳﺎءة
وﻛﻮن ﻣﺤﻤﻲ/ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻣﻦ ّ

اﻷﻣﻨﻴﺔ
وﻳﻦ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ
ّ
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رئيسة جمعية "مدراء مؤهلون ملكافحة الفساد" الدكتورة جينا الشامس.

فريق عمل االمم املتحدة
لم يجتهد لتطبيق معاهدة
مكافحة الفساد

املمنوع يف الخارج ،وكان ذلك بالتعاون
مع النائب يومها الدكتور عاطف مجدالين.
مل يكن ذلك كافيا لصون البلد ،السيام من
كلفة تثبيت سعر الرصف وتضارب املصالح
عند رجاالت السلطة .اضطررت للبحث
عن سند قوي لطريقة جديدة وفعالة يف
مكافحة الفساد من خالل املعهد االمرييك
ملكافحة الفساد .لذا نعمل ضمن ثالثة
برامج:
• الوقاية من الفساد.
• استعادة قوانا واصولنا من الفساد.
• اصالح من اجل تنمية اقتصادية
واجتامعية مستدامة.
■ ما مدى تجاوب املجتمع معكم ،ومن
هي الجهات املهتمة اكرث من غريها؟

□ تجاوب معنا كل من تقربنا منه وكان
جديا يف مكافحة الفساد .يف برنامج الوقاية
من الفساد ،تجاوبت قيادة الجيش اللبناين
ونقوم بتنفيذ الربنامج عرب كلية فؤاد
شهاب للقيادة واالركان .كام تجاوبت
معنا وزارة العدل يف ما يخص برنامج
الوقاية من الفساد عرب الجسم القضايئ.
اما يف برنامج االسرتداد ،فقمنا بتجميع
ادلة صارخة ضد بعض الفاسدين يف ملف
مرصف لبنان ،ونتعاون داخليا وخارجيا
من اجل احقاق العدالة واسرتداد االموال
املنهوبة .كذلك ّ
حضنا جزءا كبريا من
االدلة يف ما يخص رشكة سوليدير ملا هو
منهوب من اموال وامالك عامة وخاصة،
ناهيك بسوء استخدام السلطة يف الحصول
عىل معظمها .نراقب وزارة املال التي
تعيش ضغطا هائال يسبب زيادة الفساد
عادة .كام ندعم الطعن املقدم امام مجلس
شورى الدولة يف قرار وزير املال رقم 893
العتامده مبدأ تعددية اسعار الرصف
والسوق السوداء ،وعدم وجود مستندات
ثبوتية للعمليات املحاسبية ،واحتامل
مخالفة املعايري الدولية للمحاسبة رقم
 21و .29سنتابع نشاطاتنا السنوية وفق
الخطة التي اعتمدتها الجمعية.

اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻠّﺒﻨﺎين
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