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نصري مس ّرة :ما نشهده اليوم في لبنان
من فساد لم يحصل في تاريخ اإلنسانية
يتنوع تعريف الفساد يف العامل ،اال ان الجامع بني كل الصيغ هو اعتباره ظاهرة خطرية تكمن يف سوء استغالل املوقع العام
لتحقيق مصالح شخصية مبارشة او غري مبارشة .من ناحيتهم ،يرى نشطاء حقوق االنسان يف الفساد خرقا مطلقا ملبدأ املساواة،
النه يرضب البنى االجتامعية ويش ّوه النسيج االجتامعي

مواصلة انتاج الفساد تؤدي اىل سوء توزيع
الرثوة ،ونشوء اقتصاد الفساد ينتج منه توزيع
غري متكافئ وغري مرشوع للدخل ،مام يحدث
تحوالت رسيعة ومفاجئة يف الرتكيبة االجتامعية
ويعزز من احتامالت زيادة التوتر وعدم
االستقرار السيايس.
مدير فرع علم االجتامع واالنرثوبولوجيا يف
جامعة القديس يوسف واملتخصص يف التواصل
مرسة ،يرى ان
الرقمي الربوفسور نرصي انطوان ّ
الفساد هو ان تحصل عىل امور ال تستحقها او ال
حق لك يف الحصول عليها ،او ان تأخذ شيئا تكون
االحقية فيه لسواك .فالدافع االسايس والظاهر
للفساد هو الحصول عىل االشياء بسهولة ورسعة
من دون بذل اي جهد.
توصف وضع الفساد يف لبنان اليوم؟
■ كيف ّ
□ مل يعد الفساد يف لبنان حكرا عىل قطاع او فئة
معينة ،بل بات يشمل مختلف اوجه الحياة فيه
من سياسية واقتصادية ومالية وادارية وغريها،
ما ادى اىل ارتفاع نسبة الفقر وتدين املستوى
املعييش لغالبية طبقات املجتمع ،وتراجع
العدالة االجتامعية نتيجة احتكار الرثوات
والسلطات ،وسوء توزيع الدخل والقروض
والخدمات عىل افراد املجتمع ،وانعدام ظاهرة
التكافؤ االجتامعي واالقتصادي ،ما دفع باعداد
كبرية من الفئات املسحوقة اىل القيام بارتكابات
تتناىف مع اخالقيات القيم االجتامعية ،علام ان
ليمس االمن والسلم يف
هذا االمر قد يتطور
ّ
مرحلة معينة.
■ كيف تتفاعل االوضاع االجتامعية مع تفيش
الفساد؟
□ يسفر انهيار النسيج االجتامعي عن اشاعة
روح الكراهية بني طبقات وفئات املجتمع نتيجة

انعدام العدالة وغياب املساواة وتكافؤ الفرص،
كام ان التأثري املبارش وغري املبارش لتداعيات
الفساد االقتصادية والسياسية ينعكس سلبا عىل
استقرار االوضاع االمنية والسلم االجتامعي.
باتت املحسوبيات تتحكم بالفساد اىل ابعد
حدود ما ادى اىل كرس العدالة االجتامعية.
فاذا مل يستزمل املواطن لزعيم معني او يلجأ
اىل الواسطة يف الوزارات او االدارات ،لن ينال
حتى ابسط حقوقه التي تصبح يف حكم امللغاة
بعدما كانت تعترب نوعا من العدالة البديهية.
مثة درجات من الفساد واخطرها تلك التي تطيح
مبدأ الجدارة واالحقية ،وهو ما بات يشكل
القاعدة عندنا .فقد رأينا اشخاصا يتبؤون مراكز
رفيعة يف الدولة من دون ان نعرف من اين
استحصلوا عىل شهاداتهم وال اذا كانوا يتمتعون
بالخربة املطلوبة .اتاح الفساد وصول اي كان اىل
اي مركز يريد من دون ان يتمتع بالحد االدىن
من املقومات .فاملفاضلة مل تعد تحصل بني
متساوين يف العلم والخربة ،اذ اصبحت االفضلية
لغري املتعلم وغري املتمرس عىل الخبري واملتعلم.
■ كيف يعمق الفساد اله ّوة بني الطبقات
االجتامعية؟
□ الهوة االجتامعية املوجودة حاليا عميقة
ومردها اىل تفكري قبيل يهدف اىل جعل رشيحة
واسعة من الناس تعتاد عىل االتكالية من خالل
لجوئها اىل زعامء طوائفها او مناطقها او نوابها
الذين يؤ ّمنون لها الحد االدىن من حقوقها ليك
يتمكنوا من االستمرار يف التحكم بها .فان اعطوا
الناس ما هم يف حاجة اليه وا ّمنوا لهم حقوقهم
اصبحوا مستقلني ،مام سيخلق مشكلة لدى
املسؤولني .اكرث من يدفع مثن هذه العقلية
القبلية هم املثقفون واصحاب الكفاية الذين
ينتمون اىل الطبقة الوسطى ويرفضون االستزالم

توصيف الدولة يفرض بأن تكون هي الوحيدة
التي متتلك ما يسميه بالعنف الرشعي ،اي ان
تكون الوحيدة املخولة استخدام العنف عىل
اراضيها فتبسط سلطتها وتحل بذلك مشكالت
معلقة ،منها التهريب واملخدرات والفرار عرب
الحدود وغريها.
 -2احرتام الدستور والقانون بحيث ال يخرقهام او
ييسء تفسريهام اي كان مهام عال شأنه ،ويف حال

املحسوبيات التي
تتحكم بالفساد ادت الى كسر
العدالة االجتماعية

■ من اين يجب البدء يف معالجة هذه االفة؟
□ يجب العودة اىل االساس :توحيد السلطة
والفصل بني السلطات والتزام القوانني .عندما
تطالب غالبية الدول بتشكيل حكومة تكنوقراط
يف لبنان ،ال تقوم بذلك عن عبث او عن جهل
لواقعنا ،فلم يعد مقبوال ان يبقى الوزير من
دون محاسبة او ان ال يكون غري متخصص يف
مجاله ،كأن يكون الشخص نفسه مرة وزيرا
للصحة واخرى وزيرا لالشغال .ان مكافحة هذه
االفة تتطلب محاربة حاضنات الفساد باشكاله
وانواعه كافة ،والثورة عليه هي احد اهم االسس
للنجاح ولبناء مجتمع خال من الفساد يقود اىل
تنمية اجتامعية مستدامة وبناء اقتصاد وطني
يحقق العدالة االجتامعية بني الجميع.

والتحكم بهم واستجداء ابسط حقوقهم،
فيلجأون اىل الهجرة وترك البلد لطبقة اعتادت
عىل االتكالية وهي غري قادرة عىل الهجرة،
ولطبقة تشكل  %5من اللبنانيني ال تزال تحافظ
عىل اشغالها لكنها تفضل رصف اموالها يف
اوروبا او امريكا.
■ اىل اي مدى ساهم الفساد يف زيادة نسبة
الهجرة لدى الشباب؟
□ كان لتداعيات انفجار املرفأ يف  4آب بالغ االثر
عىل هذا االمر ،خصوصا بعدما رأى عدد كبري من
الشباب الطريقة التي تعاطت بها الدولة مع هذا
الحدث الجلل ،اذ شعروا ان ال قيمة لحياتهم يف
هذا البلد عىل االطالق .ما نتخوف منه اليوم ،هو
ان يصبح املجتمع اللبناين مك ّونا يف معظمه من
مواطنني اقىص ما يطمحون اليه هو تأمني لقمة
عيشهم .كذلك يجب التنبه اىل ان الشباب الذين
يهاجرون االن يقصدون اوروبا وامريكا ،وبالتايل
فهم غري قادرين عىل ارسال االموال اىل اهلهم
كام كان يحصل حني كانت الهجرة يف اتجاه
البلدان العربية والخليج .هذه الهجرة الجديدة
تأخذ يف معظمها منحى الهجرة الدامئة ،يف ظل
غياب اي رغبة يف العودة اىل الوطن.
■ كيف ميكن الحؤول دون ان يؤدي الفساد
املسترشي اىل تفلت امني يدفع املجتمع مثنه؟
□ عندما تكون للفساد مساحة واسعة يف
الدولة ،فان ذلك ميهد وبشكل كبري لكل حاالت
الفوىض والتفلت االمني والتعدي الواضح
عىل حرمة القوانني .مثة امور جوهرية يجب
معالجتها لتاليف هذا االمر ،والحل الوحيد هو
قيام دولة قوية ترتكز عىل اربع نقاط علمية
اساسية وليس نظرية:
 -1وفق الفيلسوف االملاين ماكس ويبري ،ان

رسة.
مدير فرع علم االجتامع واالنرثوبولوجيا يف جامعة القديس يوسف الربوفسور نرصي م ّ

كانت هناك شكوى من بعض النصوص فالقانون
يتيح مراجعتها او االعرتاض عليها وفق اصول
محددة يجب اتباعها.
 -3احرتام قواعد الدميوقراطية ،فاللجوء اىل العنف
وحده يح ّول االمر اىل ديكتاتورية ،والقاعدة
االساسية لذلك هي الفصل الكيل بني السلطات
لتصبح املحاسبة متاحة ،واذا مل نقم بهذا الفصل
ننتقل من املحاسبة اىل املحاصصة .يف موازاة
ذلك ،يجب التوجه اىل وعي الناس ليدركوا ان
الحقوق ال تستجدى ،وان من واجبهم املطالبة
بها النها حقوق مكتسبة كفلها لهم الدستور
والقانون ،فهم مواطنون يدفعون رضائبهم
ويقومون بواجبات املواطنة ومن غري املقبول
ان يتوسطوا لدى احد للحصول عليها حقوقهم،
وهذه مشكلة يف الذهنية اللبنانية يجب تغيريها.
 -4التنبه اىل تكتيكات معينة تعتمد عىل

يجب التنبه له .ما تقوم به القوى االمنية يف هذه
املرحلة الدقيقة والحساسة عمل جبار يفوق
قدرتها عىل االحتامل يف الكثري من الحاالت،
ألن عنارصها يعانون ايضا من الضائقة املادية
ويتحملون تبعات الفساد بكل اوجهه.

الربوباغندا لتخويف املواطنني .نحن يف لبنان
بعد كل ما مررنا به يجب ان نكون واعني لهذا
االمر ،فنعمل عىل تجاوز حاجز الخوف املرتكز
عىل االستغالل الطائفي ونتخىل عن تقوقعنا،
فنعمل باسلوب وطني جامع نطالب من
خالله بحقوقنا كمواطنني وليس كافراد يتبعون
فنعل شأن مفهوم الدولة والوطن .كل
طوائفهمِ ،
بلدان العامل كانت يف البداية مجموعات تقاتلت
يف ما بينها ومن ثم انشأت دولة ،اما نحن فقد
تقاتلنا يف ما بيننا لكننا مل نتمكن من بناء دولة.
انعكس الفساد السيايس واالداري واالقتصادي
عىل االوضاع االجتامعية وافسدها بشكل ينذر
بحدوث كارثة اجتامعية حقيقية بتنا نراها يوميا
من خالل مشاهدات مؤملة مل نعهدها يف السابق،
منها رؤية املواطنني الذين يبحثون يف القاممة
عن مأكل او ملبس لهم والطفالهم وهذا امر

■ هل من دور لوسائل التواصل االجتامعي يف
هذا االطار؟
□ يف لبنان اليوم جيوش الكرتونية باعداد هائلة،
لكنها ويالالسف تبدو كأنها تعيش عىل كوكب
اخر وهي يف حالة انفصام كيل عن ارض الواقع.
ففي حني نرى املواطنني يعانون االمرين ،تواصل
هذه الجيوش الدفاع عن زعامئها وطوائفها بدل
استخدام هذا املنرب لتحسني االوضاع يف البلد
واالضاءة عىل مكامن الخلل فيه ،كام انها ال تتواىن
عن استخدام الخطاب العنرصي والطائفي الذي
بدأ جيل الشباب برتداده واعتامده ،وهنا مكمن
الخطر .لقد طغت لغة التالعب العاطفي عىل لغة
العقل ،وتغلب تبادل االتهامات والشتائم حتى
الشخصية منها عىل التعاطي املوضوعي مع االمور.
حتى الصحافة االستقصائية انجرت يف مكان ما اىل
هذا االتجاه ،فكان هدف بعضها السبق الصحايف
وليس الوصول اىل نتيجة .لقد عاىن لبنان دامئا من
الفساد اال ان ما نشهده اليوم مل يحصل يف تاريخ
االنسانية جمعاء ،فقد بتنا يف مرحلة ال يكرتث
فيها احد اىل االنسان الذي ميوت كل يوم جسديا
ومعنويا ،والرسقة مل تعد تستهدف االغنياء فقط
بل اصبحت تطاول الطبقات االكرث فقرا.
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